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jis yra kaltinamas 
su plečkaitininkais 
svetimas valstybės

siuoju laiku išvažiuoja 
Braziliją.

/
*

dalys, 
visoje 
lauko ČįušJ mažiau kaip 7, .vai. .pa- t<js* patyrėme padaliusi

Jis kaltinamas šnipinėjime svetimos valstybės 
naudai!?

LIBERALŲ TAUTININKŲ ŠEI
MININKAVIMO NUOSTOLIAI 

RUMUNIJOJE

Bet Stalino įsakymus 
Kominternas 

Čankaišeką į 
imperialistų glėbį.

m'

KATALIKŲ MOKYTOJŲ 
KONFERENCIJA

Š. m. rugpiūčio 21 ir 
d. Kaune šaukiama lietuvių
katalikų mokytojų sąjungos 
metinė konferencija.

ATLANTIC CITY, N. J., 
rugp. 17 d. — Stasys Zenevi-
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“Echo” žinio-

MANCHULT. Mandžūrija, 
rugp. 19 d. — Praneša, kad 
arti miestelio Dalainors įvy
ko smarkus susirėmimas ki
niečių su Sovietų Rusais.

Iš Tokio pakila kelionėn aplink 
pasaulį ketvirtadieny 

į
Jeigu kelionėje neatsitiks nelaimė, 

tai apie rugpiūčio 29 d. užbaigęs 
' kelionę apli pasaulį ir 

bus , N. J.
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VISŲ ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VIENYKITĖS!

O DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Šiandie, rugpiūčio 20 d. prasideda A. L. R. K. Federaci- 
xjosXlX-tas Kongresas, Šv. Antano parapijoj, Cicero, III. 
Kongresas pradedamas iškilmingomis pamaldomis, daly
vaujant J. E. Vyskupui B. J. Sheil. Iškilmingas Šv. Mi
šias laikys kun. Ig. Albavičius Federacijos Centro pirmi
ninkas. Pamokslą sakys kun. Jonas Ambotas, Federacijos 
DvasiojVadas. —---------- ------

Kongreso sesijos įvyks Cicero Community Hali (kam
pas 51 Avė ir 18-th St.).

Yra rengiami trys kongreso vakarai.
Bus skaitoma keli referatai. Vieną referatą parašė 

kun. K. Urbonavičius, L. D. S. Dvasios Vadas.
Kongreso išvakarėse išrodo, kad delegatų bus daug ir 

kad kongresas bus rimtas ir turiningas. To mes nuošir
džiai ir linkime.

VOKIEČIŲ «ĮEP” PASIEKĖ 
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SSSR. LAUKIAMA VIDAUS 
RIAUŠIŲ

Užsienių spaudos žiniomis 
Sovietų vyriausybė sąryšy 
su karo su Kinais parvojum 
išdirbo planą palaikyti tvar-

KIEK LIETUVOS ARMIJOS
SAVANORIŲ GAVO

ŽEMĖS

“Lietuvos Aidas” Lietu
vos armijos savanorių susi
važiavimo proga rašo, kad 
iki šiol gavo jau žemės 7.101 (ką SSSR, viduje. Tuo tiks- 
savanoris, iš kurių 1.000 sa
vanorių gavo žemės šiais me
tais. Be to neaprūpinta že
me dar apie 2,000 savanorių, 
kuriems jau paruošta žemės 
apie 60.000 ha.

SSSR. VĖL ĮVEDAMAS
' TRĖMIMAS Į SIBIRĄ

Sovietų vyriaiTsybė paga
mino įstatymo projektą, ku- 
riuo įvedamas ištrėmimas į 
Sibirą ir kitas tolimas vietas 
kaip antai Turuchano sritis. 
Jakuti] sritis ir tt. Teismas 
turėsiąs teisę jungti ištrėmi
mą su priverstinais darbais. 
Piliečiai būsią tremiami nuo 
3 iki 10 metų. “Labai pavo
jingi socialiniu žvilgsniu 
gaivalai,” būsią paliekami 
Sibire ir tolimesniam laikui.

----- 1--------
SUDEGĖ LENKŲ AMUNICIJOS 

SANDĖLIS

Berlynas. — Sudegė len
kų amunicijos sandėlis Dan- 

' cigo uoste. Miestas išvengė

lu visi komunistai būsią lai
komi mobilizuotais ir jiems 
būsią išdalinti ginklai. Į ne
ramias SSSR, sritis, būtent 
Pavolgį, Ukrainą ir į Gru
ziją būsiančios pasiųstos iš
tikimos kariuomenės 
Karui kilus manoma 
SSSR, paskelbti karo 
teismu^”

TROCKIS AFlE KONFLIKTĄ 
TARP SSSR. IR KINŲ

Trockis pareiškęs užsienio 
korespondentams, kad visa 
atsakomybė už konfliktą 
tarp SSSR ir Kinų reikia 
uždėti Stalinui, nes Kinuo
se pasireiškė visiškas Stali
no politikos krachas. Komu
nistų partijai nereikėjo nu
traukti ryšių su Čankaišeku. 
Dėl taktikos sumetimų esą 
reikėjo šiek tiek nusileisti 
Kuomintangui. kurs yra 
šiandien padėties šeiminin
kas.

baisios katastrofos, nes tuo pildydamas 
.' metu sandėly* amunicijos ne- pats stūmęs 

buvo.

Demokratinčs Rumunijos 
vvriausvbės galva- Maniu 
pasakė seime kalbą, kurioje 
remdamasis faktais įrodė, 
kad liberalai tautininkai bū
dami prie valstybės vairo, 
visai išardę Rumunijos val
stybės ūkį. Jie per pasku
tiniuosius metus pridarė 
biudžete deficito sumai be- I 
veik 10 milijardų lėjų ir 
prasiskolino tautiniam ban
kui 11 milijardų. Geležin
keliai jiems šeimininkau
jant davę 700—800 milijonų 
lėjų nuostolių. Naftos mo
nopolija—900 milijonų. Ki
tos valstybinės įmonės apie 
2 milijardu lėjų nuostolių. 
Dabartinė vyriausybė nuta
rusi griežtomis priemonėmis 
atitaisyti padėtį. Ministerių 
skaičius būsiąs sumažintas 
vietoj 13 ministerių būsią 
tik 10. Remdamos šalies pa
sitikėjimu ir parama Rumu
nijos vyriausybė pažabosian
ti spekuliantus ir’’valstybes 
turto eikvotojus.

TOKIO, Japonija, rugp.
19 d. — Vokiečiu dirižablis

> *•

“Graf Zeppe|in” laimingai 
pasiekė Tokię ir nusileido 
Kasumigaura 'Jūreivijos lau
ke 6:27 po pietų (5:27' ryte 
Bostono laiku) šiandien. Pa
darė po 64 mąilas į valandą.

Iš Vokietijos lėkė per 
Lietuvą. Latviją ir Rusiją.

Šiuo didžiumų oriniu laivu 
važiuoja 20 pasažierių ir 40 
darbininkų,

Iš Tokio žada pakilti ket
virtadieny ir Įtiks į Los Ange 
les. Tai bus trečias sustoji-
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GEN. DAUKANTAS VAŽIUOJA 
Į BRAZILIJĄ 

Kaunas.
mis buv. krašto apsaugos mi
nisteris ir dabartinis Valsty
bės Tarybos narys artimiau- 

i

LATVIJOJE KONFISKUOTAS 
BOLŠEVIKŲ LAIKRAŠTIS 

Buya. — Prokuratūros į- 
sakymu, konfiskuotas latvių 
komunistų laikraštis “Darbs 
un Maiše. ’ ’

ZENEVIČIUS LAIMĖJO
15 MAILIŲ PLAUKIMĄ

SUIMTAS “ELTOS” TARNAUTOJAS 
JONAS KAROSAS

KAUNAS. — “Rytas” ir 
“L. Ž.” paduoda šiokią “El
tos” žinutę:

‘‘Padariusi kratą ‘Eltos’ tarnau
tojo Karoso Jono bute, kriminali
nė policija rado daug kompromi-. 
tuojančios medžiagos, rodančios jį 
palaikiusį baudžiamus santykius 
su svetimos valstybės vyriausy 
be.”

“L. A.,” dabartinės val
džios organas, rugpiūčio 1 d. 
laidoje paduoda šiaip:

‘‘Šiomis dienomis areštuotas ‘El
tos’ tarnautojas J. Karosas. Teko 
Sužinoti, kad 
turėjęs ryšių 
ir šnipių ėjęs 
naudai.”

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS
įvyks

trečiadien/ ir ketvirtadieny

RUGSĖJO 25 IR 26 D.D.,192<
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 

W0RCESTER, MASS.

Šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių organi
zacijai klausimu. Tad kviečiame LDS. apskri- 
čius ir kuopas išrinkti atstovus. Pageidaujama, 
kad šių metų seime būtų atstovaujama kiekvie
nas apskritys ir kiekviena kuopa sulig konstitu
cijoj nustatytos tvarkos.

* * -

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centro
Pirmininkas VI. Paulauskas 
Sekretorius A. F. Kneižys 
Iždininkas A. Vaisianskas

STREIKAS BAIGTAS

Buenos Aires statybininkų 
darbininkų federacija pa
skelbė kad streikas baigtas. 
Tik tose įmonėse streikuos. 
<ur bus priimta streiklaužių 
ir laike visuotino streiko 
dirbo.

STATYS PREZIDENTO 
RŪMUS

Lietuvos spauda praneša, 
<ad. vyriausybė esanti galu
tinai nutarusi pradėti staty- 

i naujuosius Valstvbės pre
zidentui rūmus. Rūmai bus 
pastatvti Vytauto Kalne. 
Taip pat artimiausiu metu 
žadama statyti naujieji rū
mai Lietuvos operai.

mas:
vietą iš kur pradėjo kelionę 
aplink pasaulį į Lakehursty
N. J. 7

Japonijoj lakūnus ir pasa- 
žierius patiko ir sveikino 
250.000 minia.

Tai dar pirmą kartą avia- 
c i j os istori j o j 1 ek i a ma a pi i n k 
pasaulį oriniu laivu.

APVIRTO LĖKTUVAS, 
LAKŪNAS IŠSIGELBĖJO

Liepos 25 d., 16 v. 30 m. 
ties Pagiraičių kaimu Pagė- z 
gili apskritv. nusileido vien
vietis lėktuvas, kuriuo skri
do Įeit. Mackus.

Nusileidžiant lėktuvas ap
virto. Lakūnas iššoko nesu- 
sižeisdamas. Lėktuvas ap
lankstytas.

Liepos 26 d. aparatas trau
kiniu išgabentas Kaunan.

DARBININKU IŠVAŽIAVIMAI PAVYKO
Pereitą sekmadienį, rugp. 

18 d. įvvko LDS. Naujos An
glijos apskričio paskutinis 
šios vasaros išvažiavimas. 
Palangoje, Lawrence, Mass.

Žmonių buvo daug ir iš vi
su apylinkės kolonijų. Buvo 
net ir iš Worcester, Mass. 
tarp kurių ir A. L. R. K. Mo
terų Sąjungos naujoji Cen
tro pirmininkė p. Mažeikenė.

Diena buvo karšta ir užtai 
daug biznio padarė iš šalta 
košės. Apie penktą valandą 
jau neturėjo nė kaušelio. Sal
džių gėrimėlių irgi labai organizacija remia, 
daug parduota. Taigi biznis 
išrodė, kad buvo “good.”

Buvo daug jaunimo. Bet’.

darė rekordą 15 mailių plau
kime. Dabar miestas Zenevi- 
čių paskyrė važiuoti i Kana
dą ir dalyvauti geriausių 
plaukikų lenktynėse.

Stasys Zenevičius yra at
važiavęs iš Lietuvos 1913 m. 
Jis dabar yra 33 metų avi
žiaus.

KINIEČIAI SUSIRĖMĖ 
SU RUSAIS

jaunimas daugiausia laiko 
praleido vandęnv.

Kumštininkas Juozas Vin
cą labai atsiprašė, kad dėl 
svarbių asmeninių reikalų 
negalėjo dalyvauti, ir paža
dėjo ateity darbininkų neap
vilti.

Lawrenco darbininkai tik
rai gražiai pasirodė. Visi 
nuoširdžiai dirbo. Vadais bu 
vo K. Vencius ir F. Krance- 
vičius. Dirbo sušilę.

Labai malonu pažymėti, 
kad plačioji visuomenė dar
bininkams užjaučia ir LDS.

RUSAI UŽĖMĘ VAKARINĘ 
MANDŽŪRUOS DALĮ

Peipiny, Kinija. — Prane
ša, kad Sovietų Rusai ginklu 
užėmė vakarinę Mandžū rijos 
dalį. Palei Pėiping-Mukde- 
no geležinkelį pastebiamas 
smarkesnis kiniečių 
mas.

judėji

Rugpiūčio 2 d. laidoje ir 
“L. A.” paduoda žinutę žo
dis į žodį taip, kaip “Rytas” 
ir “L. Ž.” padavė. Rašo:

‘‘Dėl J. Karoso suėmimo iš .‘EI- 

kratą ‘Eltos’ tarnautojo 71. Karo
so bute kriminalinė policija rado 
daug kompromituojančios medžia
gos, rodančios jį palaikant bau
džiamus santykius susvetimos val
stybės vyriausybe. ’ ’

Jonas Karosas yra plačiai 
žinomas Amerikos lietuviu 
visuomenėje. Jis daug dirbo 
mūstj organizacijose, o ypač 
LDS. organizacijoje. Buvo 
“Draugo” ir “Darbininko” 
redakcijų nariu. Išvykęs į 
Lietuvą (192). m.) pirmiau
sia dirbo Lietuvių Prekybos 
akcijinėje b-vėje ir Tarptau
tiniame banke Kaune. Visur 
pasižymėjo dideliu patriotu. 
Kelis metus padirbėjęs gavo 
Lietuvos vyriausybės pasiti
kėjimą ir jis buvo pakviestas 
dirbti “Eltoje.”

“Meni. Dampfboot” apie 
Karoso suėmimą paduoda 
smulkesnių žinių:

‘‘.Jis dirbęs Eltoj ir ėjo anglų 
skyriaus vedėjo pareigas. Šešta
dienio vakare jis pasirodęs netoli 
p. Voldemaro buto, ten buvo įtar
tas ir sulaikytas.- Patikrinus doku
mentus buvo perduotas krim. poli
cijai. o jo bute padaryta krata. 
Ten rasta laikraščio ‘‘Pirmyn” ir 
kitokios inkriminuojamos medžia
gos. iš kurias galima spręsti, kad 
jis palaikąs artimus santykius su 

‘ . ......................................... Be to,
pas jį rastas vienas raštas, kuris 
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niintv, kad dabar Lietuvą 
yra aštri cenzūra ir karo'. r.» 
vis. Partijų kova pasiel 
aukščiausio laipsnio. Ir 
džiausi patrijotai, jeigu 
nepučia į tautininkų vyriau* 
svbės diktatorišką trūbą,; 
ištremiami į kitas provin 
jas, išsiunčiami į Varnius ar* 
ba pasodinami į s. d. kalėji
mą.

Lietuvos teismai užversti 
politinių prasikaltėlių Byloį* 
mis. Karo teismas, beveik: 
kas savaitę, po kelis ar kėlioj 
liką politinių prasikaltėli!?

. . ./.*•.

nuteisia mirtimi. ' -U
Kada bus galas?
Kas kaltas, kad Lietuvoj 

priviso tiek daug šnipų? 
nereikėti] padaryti kratą da
bartinės vyriausybės vi 
nėse? Pagalvokite ir : 
svarstykite.

’■ . - - -"
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SANTE FE

Rosario yra žinomas savo 
nuolatiniais streikais. Šiomis 
dienomis įvyko tarp st.rei 
riu ir streiklaužiu susišaudy 
mas. Vienas/larbininkas 
muštas, kitas sužeistas.

POTVYNIS INDIJOJ '

rialinių nuostolių.

MANDŽŪRIJOJ PASKELBTAI 
GENERALĖ MOBILI

ZACIJA
Mukden, Mandžūrija, 

19. — Generalė mobilizac 
jau paskelbta. Apskai 
kad į tnimpą laiką bus su 
bilizuota 150,000 vyrų k 
su Sovietu Rusija.

Sovietų Rusija siu 
daugiau kariuomenės į 
bežį.

Abi šalys smarkiai ren 
si prie didesnių mūšių.

Karas neišvengiamas.

Girdėjau, kad pavyko ir L.
D. S. 1 kp. piknikas.

mu

POŽEMINIS TUNELIS
LA CROSE ARGENTINOJ

Prie kasimo požeminio tib 
nelio la Crose labai dažnai iš-.

■ , ... i • - tt plečkaitininkais Vilniuje,tinka mirties nelaimes. Kom- 1 .. ...____ A,
Ponija, kuri kasa šį tunelį-turčjęs būti dar tą pačią dieną iš- 
priimdinėja daugumoj tik 
ką atvykusius emigrantus 
lietuvius, lenkus, bulgarus ir 
kitus europiečius ir siunčia 
prie pavojingiausių darbų, 
aiškindamiesi, kad jeigu eu
ropietį užmuš, tai spauda a- 
pie juos nieko nerašys ir vy- paliekame skaitytojams pa- 

žudy--tiems padaryti savo išvadas.j Darydami išvadas turėkite

.Mastas ‘Pirmyn’ laikraščiui.

“ Karoso suėmimas sukėlė didelę 
sensaciją ir dėl to, kad jis, kaip 
stropus valdininkas, buvo laiko, 
mas nepolitikuojančiu.”

Neturėdami aiškesnių .ži
nių apie p. Karoso suėmimų

riausybė nežinos 
mą darbininkų.

LIETUVOJE
WASITINGTON, D. 

rugp. 16 d. -— Lietuvos 
lietinis p. B. Balutis n 
žinias Žydų Telegrafo 
tūros paskleistas apie 
įvykusius pogromus SI 
koj ( ?) prieš žydus. Jišl 
ko, kad tuos gandus s 
žydų komunistai tikslu < 
kredituoti Lietuvos 
svbę.

■ \



} t - -

' » ’ * *

r

« :.»

t

Kauno#. — šį įdomų klau-

į vykdytas..

v-
T

da-

, MURMOS, Kaltinėnų 
Švenčionių apsk. Tai ne

t

v.

Kaunas. — Pasienio poli
cininkas Petrauskas, pernai

( AR GALIMA PER ĮSISENĖJI- 
' MĄ ĮSIGYTI BUTĄ?

RADO MARINUOTUS 
VIDURIUS

aplink žemė. Mėginta 
ir pilies didžiajame 

, Per du metru rasta

Kaunas^
mų agentūrą “Pąt” yra pa
skelbusi, kad Lenkijos val
džia per-savo atstovybę Ry
goje davė leidimą dviem jau
niem ministerio pirmininko

75c.
Vertė

Saurusaitis________25c.
Knygele — su pa-
________________ _ .30e.

Patyrimai Didžiojoj

J. F. Jonaitis (Ka-
__________________ 25c

■

■
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Tek Cedar 0341—0214

FRANK GALLAGHER
GRABORIUS

10750 West Jefferson Avenue 
v-' River Rouge, Mich.
Persikėlė j nauja vieta. Viskas sy
kiu. Vienas iš geriausių visoj Mich- 

igan valstijoj.
Jf^RANK GALLAGHER—Manageris 
STEPHEN J. ROKAS—Asistentas 

'--■L- ------

Gale Šiaulių ežero, kasant fojo aplankyti tėvus. Is pra-

KARO LAUKO TEISMO SPREN
DIMU SUŠAUDYTAS PASIE

NIO POLICININKAS 
PETRAUSKAS

VAIKAI NORI VYKTI
Į VILNIJĄ

Lenkų tejegra-

Okupuotoje Lietuvoje

•tt

, v t

KARIUOMENĖS TEISME

19 rugpiūčio kariuomenės 
bus- nagrinėjamos 

nozo Daukšos byla ir D. Ma- 
finjio ir J. Vingelevičiaus 

u_ Visi kalinami komu-
j literatūrą platinę, o 

kaltinamas priklau
sęs kompartijai.

pabėgęs į okupuotąją Lietu
vą ir vėliau sugautas Seinų 
apskrity, už šnipinėjimą len
ką naudąi ir už teroristinius 
aktus, būtent, už kėsinimąsi 
nušauti apskrities viršinin
ką p. Volonsevičiu, į, kurį 
paleido keturius šūvius, ka-_ 
ro lauko teismo nuteistus

mų įsprendė šiomis dieno-|mirioP- Teismo sprendimas 
mis Vyriausis Tribunolas.

iniuose 1919 metais mi- a * 
re namą savininkas Volpia- 
nas. Jo namuose užėmė bu- 

mirusio, giminaitis Curš- 
teinąs, gyvenąs ten nuo 1916 
bl Kadangi nebuvo atsira
dę įpėdinių, Kėdainių mies
to valdyba paėmė namus sa
vo, žinion. Tik 1926 metais 

^ pareiškė savo teises į Volpia- 
"įjąo turtą gyvenanti Pietų Af- 
^rikoj jo sesuo. Valdyba na- 

jnus atidavė jos įgaliotiniui.
auja savininkė norėjo iš- 
■austyti Curšteiną. bet Tai- 

įįkos Teismas ir po to Kauno 
^Apygardos Teismas pripaži- 
Liho, kad Curšteinas per įsise

nėjimą gavo teisių į tą butą. 
Bylą savininkė perkėlė Tri- 

olan, kuris atmainė Ap. 
teisino sprendimą, vadinasi, 

^pripažino, kad per įsisenėji- 
kyną. buto negalima įsigyti. 
^ Byla bus Apygardos Teismo 

džiama iš naujo.

SULAIKĖ KOMUNISTŲ LITE
RATŪROS PLATINTOJUS 

Kriminalinė policija su
laikė Kaune bolševikų lite
ratūros platintojus Lipnia
me Giršą, Ormaną Michelį ir 
Segalytę Zeldą. Pas juos ki
šenėse rasta daug literatū
ros: “Balsas,” “Raudonoji 
dieta” ii- atsišaukimai.

UJl - •
(1 prof. Voldemaro giminai

čiam nuvykti į Lenkiją.* Są
ryšy su šituo, kai kurie len
kų ląikraščiak daro didelę 
politinę išvadą, o jų tarpe 
maršalo Pilsudskio organas 
“Kurjer' Poraimy” rimta 
mina sugretina šitą dviem 
vaikam duotą leidimą su 
prof. Voldemaro nota ir. da
ro išvadą, kad tur būt Len
kijoj nėra pavojinga, jei jis 
ten siunčia savo giminaičius, 
tuo tarpu kai yra skundęs 
Lenkiją Tautų Sąjungai są
mokslo ruošimu.

“Eltą” atitaiso šią “sen
sacingą” žinią ta prasme, 
kad prof. Voldemaras nėra 
siuntęs vaikų į Lenkiją, bet 
du jo brolio vaikai, eina 
mokslus nepriklausomoje 
Lietuvoje, jau nuo 1921 me
tų nematę savo tėvų, gyve
nančių okupuotoje Lietuvo
je. Švenčionių apskrity, no-

žvyrą, 2 meili) gilumoj rasta 
trys stiklinės bonkos. Vieno
je Širdis ir plaučiai raudo
nam skystime, antroj — sme
genys rausvam skystime ir 
trečioj — balzganas skysti
mas. Bonkos užkimštos stik
liniais kamščiais ir užteptos 
jiioda mase. Bonkos buvę į- 
dėtos medinė* dėžėn, kuri 
visiškai supuvusi. Radinys 
yra pas J. Trinkūną IV pra
džios mokykla. Šiauliai. Bon- 
kas vėliau žadąs perduoti ku
riam nors muziejui.
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TeL Brockton 4757

^TEP. G. VIŠINSKAS |
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir- Į 
bu visokius dokumentus viso- i 

kiemsTeikalams.
683 NORTH MAIN STREET j

Brockton, Mass.
; OFISO VALANDOS

nuo 9 iki 8 kasdien

RUGIAPIŪTĖ PRASIDĖJO
Karmėlava. — Šiomis die

nomis Karmėlavos apylinkė
je prasidėjo rugių piovimas. 
Anapus Neries, Lapių valse.. 
kur aukštesnėse vietose,-ru
giai jau nupiauti. Žmonės 
džiaugiasi, kad greitu laiku 
gaus pavalgyti šiemetinių 
rugių duonos. Karmėlavos 
apylinkėje rugiai šiemet 
gražūs, vietomis net labai 
gražūs. Seni žmonės pasa
koja, kad šiemet rugiai bus 
laimingi grūdais.

DURPES

įagjftol Įąeįųvoje būdavo 
tokių vietų, kur, žmonėą pą- 
tys nemokėdavai kąsti dur
pių ir jų nekūrindavo. To
kių daugiausia būdavo miš
kinguose rajppuose. Bet dėt 
to turėdavo nukentėti miš
kai. i

F Seniau ūkininkai durpes 
Rasdavo Suvalkų krašte ir 
Žemaičių centre, bet šiemet 
jau kasa ir Rokiškio apskri
ty, ypač Abelių valsčiuj. 
Mat, miškų departamentas, 
ten pat suorganizavo pa
vyzdingą kasimą. Tokių pa
vyzdingo kasimo punktų 
mažai miškingose vietose de
partamentas yra įsteigęs a- 
pie 10. Tuo tarpu veikia 
v v •* ‘sesi.

DEGUČIUOS

Degučiai, Zarasų apskr.— 
Š. m. liepos nkėn. Į6 d. buvo 
apsiignkęs Degučiuos ž. ū. 
m-ris p. Aleksa, Žemės Ban
ko direktoriaus p. Blyno ir 
kitų aukštesnių valdininkų 
lydimas. Po priėmimo iš
klausė kelių ūkininkų skun
dus, nuvyko nusausinimo 
darbų apžiūrėti prie Nika- 
jaus upės praeitais metais 
kastų ir išvyko į Dusetas.

Apylinkės ūkininkai nusi
skundžia ant savo vietinių 
ponų, kad nepranešė apie at
vykimą p. ministerio, nes ū- 
kininkai turi daug skundų ir 
prašymų, dėl žemės mokes
čių, paskolų, miškų ir k. ku
riuos būtų įteikę p. Ministe- 
riut ' '

džių vaikai norėjo pereiti 
demarkacijos liniją slaptai, 
bet kraujo praliejimui iš
vengti, atsižvelgiant į lietu- 

r

vių persekiojimus, ypač mi
nisterio pirmininko tėviškėj, 
ir atsižvelgiant į tai. kad 
lenkai šaudo per demarka
cijos liniją, buvo užklausta, 
ar jie duos leidimą, ar ne.

Jeigu lenkai padaro iš pa
prasto vaikų noro aplankyti 
savo tėvus didelį politinį į- 
vykį, tai, matyt, jiems visai 
pristigo politinės nuovokos.

TRAKŲ PILIES APSAUGO
JIMAS

Šią vasarą pradėta apsau
gojimo darbai Trakų pily
je. Amžius neliesti Tra- 
pilies griuvėsiai stovėjo eže
ro saloje ir nepaprastai tvir
ta senovės lietuvių statyba 
išlaikė visokias oro atmai
nas? Dabar lenkų archeolo
gai sumanė sustiprinti liku
sias sienas ir bokšto • dalį. 
Pradėta nuo kasinėjimo dar
bų. Kasinėjama pačioje pi- 
Ivje — vietomis jau atkasta 
iki pilies pamatų. Nukasa
ma kalnelis, kuris buvo su
sidaręs priekyje iš nuvirtu- 
sio bokšfo daikte. Ligšiol tai 
atrodo lyg‘*ka ten -ieškotų. 
Keista, kad. nesustiprinus 
sienų ir bokšto, giliai nuka
sama ; 
kasti 
kieme.
piltos žemės ir mūro nuotru
pų, ir tik giliau prasideda 
nejudinta žemė.

bartinį lietuvių tautos gyve
nimą. Po to sugiedota Tau
tos himnas ir klebonas pasa
kė, kad tos dienos iškilmės 
jau užbaigtos ir kad tas liau
dies narnas skirtas įvairiems 
prakilniems dalykams k. t. 
paskaitoms, susirinkimams, 
vakarėliams ir tt. ir sulig 
noro bažnytinės vyresnybės 
bus vadinamas: Popiežiaus 
Pijaus XI vardu.

v., 
ma

žas sodžius, kiltis betgi nie 
kuo nepasirodo tautiniame 
lietuvių judėjime^ tiesiog 
skęsta tamsume. Pav. bir
želio 30 d. ėjo procesija iš 
Kaltinėnų į Reškutėnus. 
Procesijai pagerbti žmonės 
nusodino kelią jaunais ber
želiais. Tai labai pagirtinas 
dalykas, bet iš kitos pusės ir 
smerktinas. Vietoj to, kad 
šalykelį papuošus berželiais 
jų pasodiniam su šaknimis, 
visi berželiai, apie 200. buvo 
prikirsti miške ir tik tai die
nai sukaišioti prie kelio. 
Toks jaunų medelių naikini
mas yra nedovanotinas 
Ivkas.

1 i.! ‘ ?
į Apie Apdraudę. Parašė J. 

S. Vasiliauskas ___________

Trumpa Apblogetika arba
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa J
rašė kun. V. Zajaučauskas.—50«

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas -----T:----- F-----------10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis------------------- 40c,

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_______ :_____ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv . 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas.._A0c,

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius .......

Patrimpo Laiškai.—Išleido 
Kun. A. Miliukas ___ :-------- 60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.-------- 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis------------------ 1-------- 15c.

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su paveikslais..

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
še Kun. 
pelionas)

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune------- ------------- 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Ruccvičius _____________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P—25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys.._..50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________________________ 40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ 50c.

Anderseno Pasąkos—su pa
veikslėliais ---------------- -------- 20c.

Trumpa Lietuvių Kaft>os Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis -------------------------------------40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ______ _________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas__________________ 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c, 

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis________40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
"Gims Tautos Genijus/’ Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas _________-----------------30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ________10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ------10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____________75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų ; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________ 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS *
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastąjį minkš- 
ais viršeliais)______________50a.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

“DARBININKAS" F
So. Boston, Mass.

TVEREČIUS, Švenčionių 
apskr. — Birželio mėn. 30 d. 
buvo pašventintas liaudies 
namas, (nors medinis). Da
bar žmoneliai turės kur už
eina. Pašventinimo laike

SUGAVO USCILOS UŽMU
ŠĖJUS

Kaunas. — Gegužės pra
džioj. Vievio valsčiuj buvo 
teroristų užmuštas Viktoras 
Uscila, svarbus liudininkas 
Galinio byloj.

Dabar krim. policija jo 
užmušėjus sugavo,
vyko iš anapus demarklini- 
jos į Lietuvą ir netikėtai pa
teko į policijos rankas.

Uscilą užmušęs Feliksas 
Paškevičius su savo šešiais 
draugais jį išsivedęs naktį į 
mišką ir nušovęs keršyda
mas už tai, kad jis išdavęs 
Kauno ir Trakų apskrities 
pi ečkai t i n inkų organizaci- 
jas. Z

Kvotą krim. policija baigė 
ir padavė kariuomenės teis
mo valstybės gynėjui.

Jie at-
I 
jnemaža salė buvo žmonių 
kimšte prikimšta. Podraug 
su namų pašventinimu buvo 
suvienyta ir akademija Šv. 
Tėvui Pijui XI pagerbti. 
Klebonas po pašventinimo 
nušvietė susirinkusiems Šv. 
Tėvo reikšmę bažnytiniame 
ir pasauliniame gyvenime, 
po to vietinio bažnytinio 
choro buvo pagiedota Po
piežiaus himnas. Dar kalbė- vo gnūdus vagonais parduo
to pp. K. L. ir R. B. nušvies- ti, - pavasarį pas sodiečius 
darni praeities laikus, ir da-,pirkdavo grūdus duonai. Dar 

bar bankai skolina pinigus 
ir grūdus, kad po pinties 
tuoj atsiėrnūs skolas su nuo
šimčiais, kai grūdai ošti pi
gūs. Senas > ūkininkų pata
rimas: rudenį grūdo neiš-' 
leisk, pavasarį ir duonos ir 
pinigų, turėsi, reikia turėti 
galvoj, z

RUGIAPIŪTĖ

Vilnius. — Prasideda 
giapiūtė. IŠ visur tenka

25c.

.50

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
25o.

į*
<

1 ____30c.
Ver-

Norint elgtis protingai, 
maža protingu būti. — T. 
Dostojevskis.

5

” DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway 8outh Boston, Mass.

.»

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
visą papasakos.

■ “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa- 

; šaulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

‘V“MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
Užsakymus siuskite šiuo adresu:

“MOTERŲ DIRVA”
r 3322 W. 24 Street. Chicago, III.

K| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJĮJ 
MALDAKNYGIŲ

/

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais__________i_$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________$125
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais._______   $1,75
MALDŲ RINKINĖLIS, -juodais viršeliais.__________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais

'/įM l 111 II. !■ IMI ■ ' — jpMauarifli aiaimH

rū
gi r- 

dėti, kad šiemet rugeliai vi
sur neblogi. Ūkininkai 
džiaugiasi. Pirkliai jau siu
va maišus rugiams vežti į 
užsienius, kad paskui vėl 
mūsų krašte būtų badas. 
Taip seniau pas mus daly
davo dvarai. Rudenį vežda-

Nemanyk, kad be tavęs 
niekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. CozeL—30c.• __

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka--------------------75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______ 15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_______ $Ų50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kaibon išguldė Alyva____50e.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P.. B________ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—-labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ________45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.____15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis..._.15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ____________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. -— Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ______________________ 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio______________ $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis........ ... 75c.

Gegužės Mėnuo'— Kun. P.
Žadcikia. Kaina----------------- 50c.

Aritmetikos Uždavinynas..._.25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui---------50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj-------------------------------15e.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus____________________50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-----50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis  ----------- 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________ ?._______________ 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas

Graudūs Verksmai — 
tė Vysk. A. Baranauskas------10c.

Eucharistiškos Stacijos—Su- 
lietavino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys ------------------------------------- 1

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais -------------------------------$1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas___________ 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys -------------- 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. jurgučio J_________10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis----------------------------10ę.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ___ 15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kaibon 
išguldė P. B.



Lamartine-

Vitaminas B

Krakmoliniai maistai

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI

Reikale Kreipkitės Pas
Tel. So. Boston 0620

NUO GASŲ IR IŠPŪTIMO 
PILVO AR VIDURIŲ

Sveiki! Dėdė Anufras vėl su jumis kalbasi. Ačiū Die vui esu dar svęikas ir linksmas.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGU IR NELAIMIŲ

sužeistas. Kulka įlindo jam į koją, bet žaizda buvo nepavojinga. Turkai jį pririšo ant kupranugario ir kartu su jo arkliu nuvedė į stovykla.

Vitaminai reikalingi nor
maliam augimui. Svarbiausi 
vitaminai yra:

DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

•Normaliam augimui ir 
beina i sveikatai.

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay,

yra
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKAS”366 West Broadway South Boston, Mass,
>

“DARBININKO” KAINAAmerikoje metams ..........................................Pusei metu ..................................Lietuvoje metams .. ............. -.........................Pusei metų .................................

Riebumai atitaiso kaulus muskulus ir kitas kūno dalis, kurios susilpnintos ir sunaudotos kasdieniniame gyvenime.

Pinigus persiunčiam greitai tr 
temomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitą 
Informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hambarg-American Lhe
209 Tremont St., Boston, Mm

Pienas, sviestas, sūris, kiauši
niai, “eod liver” aliejus, kepe
nys, saldžioji gilė, žalios lapuo
tos daržovės, geltoni komai, sal 
džios bulvės ir morkos.

Riebumai yra dviejų rūšių -— gyvuliniai (mėsiniai) ir daržoviniai. ■

Kaikurie mineralai yra 
būtinai reikalingi kraujui, 

naprašvkit jį užsakyti dėl jus iš urmo (Mineralai sustiprina kaulus, 
vafstynės.

Pupos, žirniai, ypatingai le- 
šukai, riešutai, alyvų aliejus 

'žemriešutų sviestas (peanut but- 
ter), “cottonseed” aliejus, grū
diniai maistai kaip kviečiai, a- 
vižos, komai ir rugiai.

Krakmoliniai Maistai.

Duona, krekeriai, pyragaičiai 
ir iš grūdų maistas, cukrus, me
dus, sirapai ir pan., daržovės 
kaip bulvės, morkos, burokai, ro
pės, ir visi vaisiai.

Mineralai

South Boston, Mass.

mblomm m m m w i, im

Daug mašalų ir vaflių ore čiulkinį grūdo pa

Vienas arabas su savo ka- ; reivių būriu dykumoje užpuolė karavaną, vykstantį iš Damasko. Arabai nugalėjo. Jie ėmė krauti didelį išplėštą grobį anjL_savo kupranugarių. Bet štai, pergalėtojus netikėtai užpuola raiteliai, kuriuos paša (valdytojas) pasiuntė iš Akros miesto pasitikti karavaną. Jie didelį skaičių arabų išmuša, o kitus paima į nelaisvę ir nuveda į Akrą. Maistai turinti gyvulinių riebumų yra sekantieji:
Mėsa, kepenys, kiaušiniai, žu

vis, sviestas, pienas ir sūris, 
_ liveržilicjus_ 1_______ ' ~Maistai turinti daržovinių riebumų —

Žalios daržovės, pienas, kiau 
šiniai, ir mėsos turi. rųikalingą 
auginiui medžiagą.

VITAMINAI~ ASILAS IR ARKLYS'
Asilas nešė ant nugaros druskos maišiukus, o arklys ėjo greta, 

tuščiomis, be jokioš sunkenybės. ' • *
“Susimylėk, brolau,” tarė asilas; “pagelbėk mane nelaimingąjį, 

paimk nuo. manęs pusę maišiukų, aš jau nebegaliu nė atsikvėpti.” 
“Nešiu aš jam čia,” atsakė arklys: “tau uždėta, tu ir nešk.” 
Netruk’us asilas iš nuvargimo krito. Tuomet ant arklio sukrovė ne 

tiktai visus druskos maišiukus, bet dar ir kritusiojo asilo kailį.

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo mj 

(imam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari
šk artymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tevažtuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t 8 s ’ * Administracija.

Pristato šilumą ir energi
ją kūnui ir maždaug užima 
vietą riebumų jeigu valgyje 
riebumu nesiranda.

Skaugpias lr nesmagumas, kokį pa
daro gŠHai ar išpjitimas pilvo ar vidu
rių, bus greitai pašalintas paimant 
Nug^Tone. šis pastebėtinas prepara
tas taipjau nugali konstipacijf}, pa
gelbsti virškinimui, padidina apetitų, 
pašalina inkstų ir pūslės suerzinimų, 
galvos skaudėjimą, kvaitulius, musku- 
linius skausmus ir panašias ligas pa
einančias nuo abelno organų silpnu
mo.

Taip daug pastebėtinų pasekmių 
duoda Nuga-Tone vartojimas, kad var
tojant nežino kaip jį ir be girti. Mrs. 
Francis Blackman. Clemons. N. C.. 
kuri ėmė Nuga-Tone, sako: “Mane 
vargino gasai viduriuose per 5 me
tus. Paėmusi Nuga-Tone tris dienas 
,aš pasijaučiau tarsi jgijusl naujų pil
vų ir tai buvo pirmoji pagelba, kokių 
aš turėjau į 5 metus. Nuga-Tone yra 
Dievo davinys žmonėms, kurie turi 
vidurių pajrlmą.” Milionai žmonių 
susilaukė stebėtinų pasekmių iš. Nuga- 
Tone ir jis ypač geras tiems, kurie 
turi abelnai silpnus ir sumenkėjusius 
organus. Jus galite gauti Nuga-Tone 
kur tik vaistai yra pardavinėjami. | 
Jeigu jūsų vertelga neturėtų j u stake, j

Iš IR I

LIETU VIA
I’ER HAMBURGĄ 

Ant mnsų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas It 
patarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai

$203 -
Iš Netv Yorko į Katiną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksų) 3-čia klest.

MELAGYSTĖ
Melagyste tampa kaltas tas vaikelis, kuris su žinia ir tyčiomis 

sako netiesą kitus apgauti. Melagystė yra įvairi. Iš vienos mela
gystės būna artymui skriauda, kita melagystė nori žmogų iš bėdos 
ištraukti, kita melagystė — juoką tiktai padaro. Melagystė netik
tai žodžiais įvyksta, bet ir darbais. Pavyzdžiui: Du vaiku yra baž
nyčioje jie šnekasi ir juokauja ir nedailiai šventoje vietoje būdami

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS, DARBUS
i PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

i’ Kaina:Amerikoje metams ...................................................... $2..rLietuvoje metams ........................................................... $3.Cgajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų Reikalauk pasižiūrėjimui.

Vakarą turkai pasiekė 
Akrą. Su savo belaisviais 
jie apsistojo Jafąt’6 kalnuo
se. Sužeisto arabo kojos bu
vo surištos odiniu diržu, ir 
jis buvo paguldytas pas pa
lapinę, kur gulėjo turkai.

Naktį jis išgirdo žirgą 
žvengiant tarpjdtų* arklių, 
kurie buvo aplink palapi
nės. Jis pažino jo balsą ir 
negalėjo iškęsti nenuėjęs 
dar kartą pakalbėti su savo 
kovų draugu... Jis ėmė 
šliaužti žeme ir ant rankų ir 
kelių atropojo net pas žirgą.

Jis tarė jam: “Vargšas 
drauge! Ką tu darysi tarp 
turkų ? Tu esi uždarytas 
kano tvirtovėje su agos ir 
pašos arkliais. (Moters iri 
vaikai neatneš tau daugiau: 
kupranugario pieno, avižų 
ar maisto rieškučiose. Tu 
daugiau jau nelakstvsi lais
vas dykumose, kaip Aigyp- 
to vėjas; savo krūtine ne
skirstysi Jordano vandenų, 
kurie plaudavo tavo baltą, 
kaip putos, šerstį. Jau. kad 
aš esu belaisvis, tai nors tu 
būk laisvas! Štai, bėk, su
grįžk į palapinę, kurią tu 
gerai pažįsti, pasakyk mano 
mylimajai, kad Abul-el- 
Maršas jau negrįš daugiau. 
Įkišk galvą į palapinę ir 
palaižyk rankas mano mažų 
vaikelių...*’

Taip kalbėdamas, Abul- 
el-Maršas savo dantimis nu
graužė ožkos plaukų virvę. 
Įkuria buvo pančiuojami ara
bų arkliai, ir gyvulys pasi
juto laisvas. Bet ištikimas 
ir protingas žirgas, matyda
mas savo poną sužeistą ir 
suristą gulintį pas jo kojas, 
suprato visa, ko liežuvis ne
galėjo jam išaiškinti- Jis

klebonas, beregint atsiklaupia, sudeda rankas, įduria akis į altorių 
— žodžiu sakant, taip pasitaiso, kad galima būtų manyti, jog tai 
maldingiausi vaikai. Ir tai yni melagyste; melagystė darbais; jos 
tikrasis vardas—‘ ‘ veidmainybė. ’ ’

Ir tai yra melagystė, kad kas į akis yra lipšnus ir mandagus, o 
už akių niekšas.

Toks melagis ir veidmainys buvo Erodas: jis rodėsi trims kara
liams norįs eiti į Betlėju, naujai gimusiojo Karaliaus pagarbinti, tuo 
tarpu širdyje manė, kad tą naująjį Karalių nusikračius.

Toks veidmainys buvo ir Judas; jis rodėsi labai savo Mokytoją 
mylįs, o tuo tarpu derėjosi su farizėjais, norėdamas kuodaugiausiai 
už Jėzaus išdavimą paimti.

Taip, farizėjai iš paviršiaus buvo maldingi ir teisingi, o slaptomis 
visokį piktą gerte gėrė. Išganytojas praminė tokius “parodos šven
tuosius” pabaltintais grabais, kurie iš viršaus gražūs pasirodo, o vi
duje pilni yra bjaurybių ir puvimo.

Melagystė, vistiek kokios ji bus rūšies, yra nuodėmė, ir todėl 
UŽGINTA, šventasis Raštas sako: “Melagingosios lupos,” t. y. 
žmonės kurie meluoti yra įpratę, “yra pasibjaurėjimas Dievui, kurs 
jų neapkenčia.” Alba kitoje vietoje: “Biaurus spuogas ant žmo
gaus yra melagystė,” t. y. melagio dūšia yra Dievo akyse biauri.

Iš t<> matyti, jog melagystė — tai nemaža nelaimė. Nors nekartą 
■galima žmones kalbant išgirsti: “Mano pamelavimas niekam skriau
dos nepadarė, todėl jis negali būti nuodėmė! Kam-gi tai ken
kia, kad pamelavai, juokų padaryti, arba iš nelaimės išsisukti? O 
vienok, tai kenkia ne kam kitam, bet paties melagio sielai. Siela 
įgauna bjaurius spuogus, kuriais subjaurinta nebegali įeiti į dangų: 
turi juos pirma arba gailesio ašaromis numazgoti, arba apsivalyti 
išpažintyje.

Pažįsti, .vaikeli, pirmąjį melagį? Tai kipšas, kurs pasivertęs žal
čiu, Adomą ir Ievą rojuje apgavo. Kiek kartų tu pameluoji, padarai 
džiaugsmą tik kipšui, kurs tave su pasigerėjimu į pragarą traukia. 
O Viešpat Dievą užrūstini ir padarai, kad tavęs mylėti nebegali, bet 
turi bausti.

Ananijas ir jo pati Sapira staiga numirė už pamelavimą Šventa
jam Petrui Apaštalui, o tas atsitikimas šventajame Rašte yra pa
talpintas parodymui, kaip labai Dievas nekenčia melagystės.

Saugokis, mielas vaikeli melagystės ir būk visados teisus.
KuPranas

nuleido galvą, pauostė savo poną, dantimis griebė už dir- Riebumai, žo, kuriuo arabas buvo susijuosęs, leidosi bėgti zovada ir atnešė jį net pas arabų palapines. *Atbėgęs arklys metė savo poną ant smėlio jo žmonai ir vaikams po kojų ir pats’ iš nuovargio krito negyvas.Visas arabų būrys apverkė jį. Poetai jį apdainavo, ir jo vardą nuolat mini Jeriko gyventojai arabai.Iš prancūzų Verte

JAUNIMO DAR2
Šį skyrių veda D2D2 ANUPRAS
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tT.j SUBSCRIPTION KATES;.
Pę®eeUc yęarir.............................................H50
Foreign yearly  ............................................... $5450
DįHMČtie once per week yearly. .$250

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams................ .$4450
Uisieny metams..........................$5450
Viena kart savaitėje metama....$2450 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00o&ęe per week yearly... .$3.00

IBįt' “D A B B IN I N K A S”

West Broadway South Boston, Mass.

a « ’fęlęphonę South Boston 0620

įį)ELKO KILO RUSIJOS 
KINIJOS KARAS?

r

&* ■ - - 

rS- 
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^Rusijos Kinijos ginčas v- 
o ‘ '
>42

svarbiausias šių dienų 
ąusimas. Svarbus yra tuo, 

/kad gali pertvarkyti visi] 
/Europą. Gali paliesti ir niib 
?8ų. tėvynę Lietuvą. “Lie- 
[tįvos Darbininkas” naduo- 
-:'da priežastis dėl ko galėjo 
kilti ginčas tarp bolševiku ■ - • «. r *

. vąldomos Rusijos ir Kinijos. 
Štai jos:

/į.*; “Reikia pasakyti, kad K i- 
■uija turi labai senų ir skau
džių sąskaitų su Rusija. Ca- 

-rų.Rusija prieš desėtkus 
• metų, pasinaudodama Kini- 

silpnumu yra atplėšusi 
didžiausius Kinijos žemės 

^protus, o ir pačioj Kinijoj 
kRųsiją buvo išgavusi daug 
J/Msių ir privilegijų. Dabar
tinė Kinijos vyriausvliė no- 

privilegijų atsikratyti. 
•Tup tikslu Kinijos valdžia 
paėmė sayo žinion dar caro 
laikais pastatytą geležinkeli 

apie 3,000 kilometrų, ku- 
Ads eina per Kinijos žemes 
(per Mandžūriją). Rusai 
buvo išsiderėję valdyti tą 

^geležinkelį sulig savo nuo 
^iuros, o be to, abipusei ge- 
įježinkeliu buvo išnuomavę 
pačius žemės plotus, reika 

/Bngus geležinkelio tvarky- 
Pasinaudodami šita 

. teise bolševikai visa šitfi ge- 
įiėžinkelio juosti] grūste pri- 
‘-grūdo savo agentų, čekistui 
. piritų budelių. Tiems agen- 
^tįttns Maskvos pravadvria) f /
i-hRlVo įsakę ne tiek rūpintis 
:’aeležinkelio tvarkymu, kiek 
Į.bolševikiškos propagandos 
plčtimu visoj Kinijoj. Rau- 

\«Miieji geležinkeliečiai kurs- 
ramius kiniečius, mokino 

'^Žltoš grobti kits kito turtą ir 
‘-laistyti savi] brolių krauju 
4|avają žemelę. Bolševikai 
geležinkeliečiai Kinijoj tapo 
‘lisokių riaušių ir piktada- 
felFbių pravadyriai. Štai ko- 

Kinijbs vyriausybė šių 
*Wetų liepos mėnesio pra- 
i^žioje užėmė nišų bolševikų 
MĖUdomą geležinkelį, o visus 
IBbiŠevikų agitatorius gele- 
ęjfadpe|iečius suareštavo ir iš- 
'4hĮX)te Rusijon. Bolševikai 
ij^lto, nutraukė santykius su 
Jonija ir agauįtė |avoeat^to- 

Tokios yra išviršinės
^pięžastys kilusio ginčo tarp “Tolimuosius Rytus 
jftusijos ir Kinijos. Tačiau pradėti Rusų išvijime vi" 
$at8 ginčas turi kur kas di- so Sibiro. Japonų naciona-

desnės reikšmės, negu rusų 
geležinkelio perėjimas į Ki
niečių rankas. Gilesnio to 
ginčo prasmę jaučia šiandie
ną visas pasaulis, dėlto viso 
pasaulio diplomatai atydžiai 
seka kuo tas ginčas pasi
baigs. Trumpai suglaudus 
kilusio Rusijos-Kinijos gin
čo prasmė yra sekanti:

Atgimusi Kinija nori nu
sikratyti svetimų valstybių 
jungo. Kinijoj visos didžio
sios Europos valstybės turi 
daugiau teisių, negu patys 
kiniečiai. Dabartine Kinija 
nori tapti suvystovė savo že
mės šeimininkė. Kinija vi
sų pirma pradėjo nusikraty
ti rusi] j migo, nes bolševikų 
valdoma Rusija yra visai 
silpna ir kariauti negali. Vė
liau ateis eilė ir kitoms Eu
ropos valstybėms. Antra 
priežastis kodėl pradėta jau 
dabar nuo Rusijos yra ta, 
kad Kinija nori padaryti ga
lą bolševikų agitacijai savo 
žemėje. Kiniečiai vienu mos
telėjimu išmetė bolševikus iš 
savo žemės ir tas reiškia vi
sišką bolševizmo bankrotą 
Kinijoj. 0 juk dar taip ne
senai bolševikai gyrė kinie
čius kaij) geriausius bolševi
kus visame pasaulyje. Taigi 
ir tamsioji Kinija, kartu su

/
visu kultūringuoju pasauliu 
kratosi raudonosios bolševis- 
tinės ligos.

Ar gali bolševikai įveikti 
kinus? Niekuomet. 'Nes bol
ševikai yra galutinai suėdę 
visas gyvas ekonomines ir 
kultūrines Rusijos pajėgas 
ir dėlto kariauti su Kinais 
jie negalės. Iš kitos pusės, 
karo frontas yra toli nuo 
Rusijos centrų, kariuomenę 
tegalima pristatyti tik vienu 
Sibiro geležinkeliu. Dėl tos 
priežasties ir caras yra pra
laimėjęs karą su japonais 
1904 metais. O caro kariuo
menė ir pati anų laikų Rusi
ja buvo pasaulinė galybė. 
Bolševikai iš tos galybės pa
darė tik skeveldras. Dėlto 
Rusija šiandien su nieku ka
riauti nebepajėgtų. Be to, 
kovoje su bolševikais Kinai 
gali laukti paramos ne vien 
iš Europos valstybių, lx*t ir 
’š Jąpoiųjo^. Japūhai senai

‘ ' alinamuosius
” ir tuo

•iš Jąponjjo^. ,Ja tyko užgrobti vad

r I Ii | ūii HR.i n; r
ją privalo vąldyti tik psi- I|įtai senai yrą pasakę, kad 

jataį! Įtelta kovoję 8|i Įx>LL 
ševikais japonai tegali pa
laikyti tik Kinijos pusę.

Rusijos vidaus gyvenime 
dėl ginčą su Kinija gali kil
ti visokių netikėti] įvykių. 
Pasinaudodami šia * proga 
bolševikų priešai gali pradė
ti mėginimų nusikratyti bol
ševikų jungo. Be to, gali 
atskilti nuo Rusijos Ukrai
na ir Kaukazas, nes pasta
raisiais laikais tuose kraš
tuose eina smarkus judėji
mas už atsiskyrimą nuo bol
ševikų. Dėl visų šitų prie
žasčių pačioj Rusijoj gali 
kilti kruvinoji teroro audra. 
Negalėdami nugalėti išori
nių priešų iy norėdami pri
dengti valstybę ištiktas ne
laimes, bolševikai gali pra
dėti versti kaltę ant nekaltų 
žmonių, ant ramių gyvento
jų ir juos be teismo žudyti, prastą maistą, susilaikymą, 
Dėlto galima laukti, kad dėl skaistybę.

bolševikų nę^ięekųn^ 
nijoj, Rusijos * 
pils kraujo upelįąi,. 
Maskvos Pilotai plaus viso 
pasaulio akivaizdoj sayo 
rankas. .

Ar gali Bolševikijos karas 
turėti kokios rekiamės Lie- 
tuvos gyvenime? Gali ir tai 
nepaprastos. Pakanka tik 
bolševikams kiek daugiau į- 
sipainioti į karą su Kinais, 
kaip bematant Lenkai pulti] 
atplėšti nuo bolševikijos 
Ukrainą. O lenkų ir bolševi
kų karas sudaryti] daug ga
limybių visokiems pavojin
giems įvykiams Lietuvos ir 
Lenkijos pasieniuose.” z

t

tų dalykų. Keletas iŠ Jįų pro- 
blemų yrk;

Ar darbinįųkui reikės už
mokėti už įrankius, kuriuos 
jis savo neatsargumu sulau
žei' -

. N ' •

Kiek- laiko viena ir kita 
pusė turi duoti, norint su
tartis sulaužyti?

Aut kiek ‘darbininkas gali 
nepildyti darbdavio įsakys 
m)

Galutinų atsakymų į tuos 
klausimus duoti negalima. 
Atsakymai daugiausia pri
derės nuo sutarčių ir vietos 
aplinkybių. Daugely atsiti
kimų darbininkas už sulau
žymą atsako. Bet atsitiki
muose, jei darbdavys, įš-

>•

•y

A'

; /

" “Sekmadienis” rašo gavęs• —♦ , » • • • * • • 
tikrų žinių* apie Lietuvos po
litinių emigrantų vadų Pleč
kaičio ir Paplausko gyveni-

- * « *■ *.•'*’ fa V ’ . ; '

ipą<Vilniuj ir rašoma taip: 
Pirmiau Plečkaičio bute 
“Vilniaus” viešbuty, Kijevo
g, 2 Nr. buvo ir visąs epai- -
grantų štabas ir H Pirmyn n 
redakcija. Dabai* visą tai 
perkelta į Sokoląųsko vieš
butį. Pats Plečkaitis butą 
Užima 6-tam viešbučio aukš
te. Interesantus jis priimi
nėja vienam iš savo kąmba-

l J.
• *

Pirmo aukšto

Pjphpskv
kiamaisiais.
laukiamasis paskirtas emi
grantams interesantams, o 
ąntrą aukšto — lenkams. To
liau eina darbo kabinetai, 
sekretą iy pasitarimų kaup 
bariai, ęalipnas ir rūkomasis,

. Visas namas apstatytas 
brangiais baldais, sienos ĮM- 
puoštos gražiais paveikslais.

Žmona, jos sesuo ir vaikai 
bei tarnai turi atskirus kam
barius. Jis laįko sekretųrių,. 
kurjerį, kambarinę, virėją ir 
auklę.

Tiktai sveiką siela teišlai- aaryaavys’ Jįlm, kuris paverstas jo darbo Paplauskas riebus, atrodo
x ik tai syeiKa sieia teisiai nepranešęs, ar be ----- - — - - - -

ko kūną sveiką — doras gy
venimas turi savyje visas 
higienos sąlygas: darbą, pa-

L. Tolstojus.

DARBO SUTARTIS
Algos mokamos sulig su

tarties. Sutartys daromos 
žodžiu ar raštu tarp darbi
ninko ir darbdavio. Algų 
klausimas privalo būti aiš
kiai įrašytas. Svarbu, kad 
asmuo, apsiimantis vienokį 
ar kitokį darbą atlikti, aiš
kiai suprastų sutarties sąly
gas. Kontraktas padarytas 
žodžiu yra lygiai geras kaip 
ir raštu.

Kuomet asmuo apsiima 
dirbti kitam, ypatingo dėme
sio turi atkreipti į tai kiek 
jis gaus, kiek darbo turės 
atlikti, kiek laiko dirbs ir 
smulkmeningas sąlygas, ku
rias jis turės išpildyti. Jisai la nesusipratimai ir nema- 
aiškiai turi suprasti kokios lonumai, jis tik tada nori ži

noti ar jo, ar kieno kito pu
sėje yra teisybė. Gali kilti 
problemos dėl tinkamo ar 
netinkamo darbo atlikimo, 
dėl sulaužyti], ar pražudyti] 
įrankių, dėl laiko nutraukto 
nuo darbo ir dėl daugelio ki-

šimu gali susidurti su vals
tybės įstatymais. Yra gali
mybių susidurti ir su darbi
ninkų unijos teisėmis. Ga
li būti klausimai ar mokestis 
bus nuo dalių ar už tam tik
rą laiką — mėnesį, savaitę, 
dieną. Tas sutarty būtinai 
turi būti pažymėta. Nepro- 
šalį, prieš darant sutartį pa
sitarti su advokatu ar lega- 
lės pagalbos draugijos (Le- 
gal Aid Society) nariu.

Kol darbas eina sėkmin
gai, jokių nesusipratimų ne- 
iškįla, darbininkas pajus, 
kad legaliai dalykai yra 
menkniekis. Bet kuomet kį-

jo teisės ir kas atsitiks, jei 
jis tos sutarties neišpildys, 
viską iš savo pusės padarius, 
galima tikėtis mažiau nesu
sipratimų bei vargo.

Kokybė mokesties yra 
svarbus dalykas.. Šiuo klau-

priežąsties atleidžia darbi
ninką, jis turi užmokėti įįž 
visą laiką, kuriam darbiniu' 
kąs buvo samdomas. Ir a- 
belnai, jei darbininkas aplei
džia iš anksto nepranešęs, 
negaus pilnos algos ir kai 
kuriuose atsitikimuose gali 
negauti užmokesčio už iš
dirbtąjį laiką.

Iš to mątomą, kaip svarbu 
suprasti sąlygos pradedant 
darbą.

Dabar prieinama prie 
klausimo, ką daryti, jei al
gos neišmokamos. J ei to 
priežastimi yra samdininkas, 
tokiam atvejy sunku ką pa- 
daryti. Bet jei samdytojo 
(darbdavio) kaltė, tam kele
tą išeičių galima rasti. Pir
miausia eiti pas darbdavį ir 
reikalauti mokesties. Jei ne
išmokama, sužinoti dėlko ? 
Pasitarimais dažnai prieina
ma prie teigiamų išdavų. 
Daugelis darbininkų taip 
jaučia, kad toksai kelias yra 
pažeminantis ir varginantis. 
Bet reikia žinoti, jei nemė
ginama pirmuoju keliu iš
gauti to, kas kam priklauso, 
daug daugiau bus vargo, iš
laidų ir laiko gaišinimo, pa
sirenkant kitą kelią.

įkabinėtu.
Kada reikalinga atlikti y- 

patingą misiją pas aukštes
nius Vilniaus lenką valdžios 
atstovus, jis važiuoja slapta, 
uždaram automobily. Tada 
jis apsivelka fraku ir ant 
kiūtinės užsikabipa lenkų 

T 

valdžios dovanotą ordeną.
""Plečkaičio adjutantas Pa

plauskas gyvena Antakalny. 
Jis užima visą dviejų aukštų 
namą, kuriant yra apie 20 
kambarių. Du gražūs kam
bariai, vienas pirmam, kitas 
antram aukšte, paversti lau

Knut Hamsun

SABOS KARALIENE
Paskui mes visi trys išeinam išnaujo ant 

aiptų ir Lotė atneša ką nors, kad mane nu- 
trynus.

Aš atsisėdu.
Tada mes pradedame plepėtis.. .
Gali manim tikėti ar netikėti, bet aš tau sa

mu, kad kai aš tą vakarą išsiskyriau su pane- 
e. aš buvau geriausių vilčių kupinas. Mes juo
kavome ir juokėmės apie įvairiausius nieknie
kius ir aš Įsitikinęs, kad mes gerą ketyirtdalį va- 
andos prasėdėjome plepėdami ant leiptų. 
;oliau ? Toliau nieko ir nebuvo. Aš 
nenoriu girtis, bet aš jokiu būdu nega 
eisti. kad jauna mergaitė galėtų gerą ketv^ftda- 

 

lį valandos praleisti su jaimu žmogum dvi 
beveik, neturėdama jokių užmanymu. Kad 
mes pagaliau, išsiskyrėm, ji be to man dar 
kart pasakė “labanakt,” o paskui net at 
savo kambario duris ir dar kartą pro sky 
išlėto pasakė “labanakt” ir tiktai tada už 
kė duris. Paskui aš užgirdau, kaip ji su 
linksmai juokėsi. Taip, visi mes buvome 
geriausiame ūpe.

Reiškia, aš savo kambarį'... jos kambar 
Tai buvo paprasčiausias viešbučio kamb;

o 
tuo 
da-

gi

2

plikomis, nuteptomis mėlyna spalva sienom s ir 
su siaura, žema lova. Ant stalo gulėjo IngT ga- 
mo knygos vertimas “Karalius iš namų D vy- 
do.” Aš pradėjau skaityti. Iš mergaičių 1 am- 
bario vis dar tebesigirdėjo šnabždėjimai ir juo
kas. Kokia graži, linksma mergaitė! T< įsai 
gilus žvilgsnis ir toksąi jaunąs veįdąs! Į?

• • « • • • " *•« • « • •

solidžiu pirkliu. Dėvi auksi
nius akinius, visada gražiai 
apsivilkęs.

Pas Paplauską dažnai į- 
vyksta įvairūs emigrantų ir 
lenkų valdžios atstovų pasi
tarimai. Nors namas ir dide
lis, bet kartais svečių nesu- 
ialpina. Vakarais ten susto
ja net keli kariški lenkų au
tomobiliai. Sekretų kamba
riuos vyksta ilgos konferen
cijos einamųjų reikalų svars
tymai. Į tuos pasitarimus at
važiuoja ir pats Plečkaitis.

Žinios, kad Plečkaičio ir 
Paplausko sąjunga skyla, ne
turi pagrindo. Jos skleidžia
mos tam tikrais sumetimais 
ir jas diktuoja lenkai, kurie 
už savo pinigus duoda ir 
plečkaitininkų są-gai kryptį.

Ne visada tačiau Paplaus
ko namas tarnauja sausiems 
pasitarimams. Ten taip pat 
ruošiami įvairūs pasilinks
minimai, • draugiškos vaka
rienės. Namas tarnauja ir e- 
migrantų suart mimui su len
kais kolonistais.

Vilniaus lietuviai su Pa
plausko ar Plečkaičio na
mais nieko bendro neturi. 
Vilniuj vieni į kitus žiūri su 
panieka ir nepasitikėjimu.

t

Aš paskendau mintyse; josios paveikslas ty
liai ir vienintelis viešpatavo mano širdy.

♦

* *

Rytą aš pabudau pajutęs kaž-ką kietą pašo
nėje—pasirodo, mano užmigta su “Karalium iš 
namų Dovydo.”

Pašoksiu, apsivelku, buvo jau devinta va
landa.

Nulipu žemyn ir gaunu savo pusryčius; a- 
pie panelę nieko negirdėti; laukių pusvalandį 
—ji nesirodo. Klausiu pagaliau švelniai Lotę, 
kame jaunoji y puta.

Panelė jau išvažiavo,—atsakė Lotė.
— Išvažiavo I Argi ji negyvena šituose na

muose ?
— Ne, ta panelė iš dvaro ten aukštai. Ji Iš

važiavo anksti rytą, ji turi paspėti Stockhol- 
man.

Aš nutilau. Ji, žinoma, nepaliko man jokio 
laiško ar raštelio; 'aš buvau tiek prislėgtas, kad 
net apie jos vardą nepasiteiravau. Man viskas 
buvo vistiek. Niekųmet neątsicįėkite ant mote
rų ištikijnumo.

Susnūdęs, sužeista širdim, nusivilkau aš Ge- 
teborgan. Ir kas gi galėjo manyti,—jif kiiri bu
vo tokia dora ir išdidi I Gerai, aš tai iškęsiu, 
kaip priderą vyriškiui. Niekas viešbuty neturi 
matyti, kaip aš kenčiu.

*
♦ *

Tai buvo kaip tik tuo metu, kai Julius Kron- 
bergas išstatė Geteborge savo didelį paveikslą 
‘Sabos Karalienė.” Kaip ir visi, aš irgi nuvy

kau pasižiūrėti pąveikslo ir, kai aš ją pama- w « * * * Am * » A * _

•v

W l?Hvan Mpik iš nuostabos rėJa^ąs
siaučiamai ji juokiasi, nors atrodo tokia iš idi! Nuostabiausia buvo tai, kad Sabos karaliene manęs ten la 

' • k n ' ' . • '’P • . ' . ’ 1
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Atsitikime, jei pirmuoju 
keliu nieko neatsiekta, mo
kestis negauta, tuomet rei
kia žiūrėti, ką sako tuo klau
simu valstybės įstatymai. 
Nekurtose valstybėse, nęat- 
sdyginusieji, įstatymų yra 
baudžiami Kitose gi valsty
bėse Darbo Komisijonie- 
riams pavesta šie dalykai 
spręsti. Beveik kiekvienoj 
valstybėj teisės yra kitokios, 
todėl prieš darant kokį nors 
žingsnį, ar pačiam, ar advo
katui, ar legalės pagelbos 
draugijai verta pažiūrėti į 
valstybės įstatymus.

F. L. I. S.

z

begalo panaši į mano panelę.. - ne tuomet, kai 
ji juokės ir juokavo, o tą valandėlę, kuomet ji 
išdidžiai išsitiesus stovėjo tuščiame vežime, su
naikindama mane žvilgsniu už tai, kad aš no
rėjau įsikinkyti vietoje arklio.

Diėvąs mato, aš išnaujo tatai pąjutau savo 
širdy. Paveikslas man visiškai atėmė ramybę.' 
Ji peraiškiai priminė man mano pražuvusią lai
mę ; ir vieną gražią naktį, įkvėptas tuo paveiks
lu, aš parašiau savo žinomą meno kritikos z 
straipsnį apie “Sabos Karalienę,” tame kritikos 
straipsny aš taip rašau apie /Karalienę.”

“Ji ętįjopė devyniolikos metų, liekna, žavin- 
čiai-graži, karališka ir moteriška vienu ir tuo 
pačiu metu... Kaire rąnka ji pakėlus savo vei
do uždangalą ir įbedus savo žvilgsnį į karalių. 
Ji netarusi, net josios juodieji plaukai visiškai 
pasislėpę po sidabruotąi-šviesia diadema, kurią 
ji užsidėjus; ji atrodo europietė, kur ilgai ke
liavusi Rytuose ir įdegė nuo karštų saulės spin
dulių. Tiktai jos akys, tamsios spalvos, išduo
da jos kilmę, tuo vienu metu niūriu ir ugnin
gu žvilgsniu, kuris verčia tėmytoją sudrebėti. 
Tųjų akių negalima užmiršti, jas ilgai dar turi 
prisiminti ir matyti jas sapne... ”

Kas link akių tai gerai pasakyta: nieko pa7 
našaus neišreikši, jeigu negausi tai savo širdžia; 
paklauskit, ką norite. Ir nuo tos dienos aš vi
sumet savo širdy vadinau keistąją mergaitę iš 
Berbi stoties ne kitaip, kaip “Sabos Karalienė.” 

II.
Tuo dalykai man dar bepasibaigė: po ketu

rių metų ji ir vėl’ pasirodo mano kely, dajuĮr, 
vos savaitę atgal.

, Išvažiavau aš iš Kopenhagono į Maliną, no- 
imtyti w vięąų Kuris

laukė, - sakau vėl visa, kaip yra
*2X5



KUNIGAS SAURUSAITIS

Be to, 
pašaro 
laiknai 
gariia-

Labai žalingas, tačiau ūki
ninkų įsiskolinimas priva
tiems žmonėms, ypač pirk
liams. -Čia teks padėti daug 
sunkaus darbų, kad ūkini m 
kai dėl tokio įsiskolinimo 
perdaug nenukentėtų.

temės nunufaimo darbai 
didėja.

Uk
Utenos, Zarasų ir 
— gegužės, birželio

geri, pievos—menkos

bendrai geri, o 
net 

i. Pievos nukentė- 
rajonuose 
kadangi

(Šios eilutės pabrėžtos paminėjimui ir pagerbi
75 metų jo gimimo sukak t, avių)

Dobilai—

Dobilai 
vienažoliai daugumoje 
labai geri 
jusiuose rajonuose—žemiau 
vidutinio, kadangi jos per
nai perdaug Įmirko, įrūgo i 
kai kur samanomis apaugo

h, be to, ir oras augti nebu
vo paląnkųs. . __

Viską, bendrai imant, iš 
apvąžiųqtip7 apskričių pen
kiose apskrityse ir didesnėje 
Šiaulių apskrities daly der
lius yra aiškiai aukštesnis už 
vidutinį, o Biržų apskrity 
įr Joniškio /ajone maždąug 
vidutiniškas. -

Pieninės plečiasi

Kai dėl pieninių, tai ketu
riose ryti] apskrityse 
meigės, 
Rokiškio 
ir liepos mėn. pieno perdir
bama dvigubai tiek, kaip 
pernai, o kai kuriose pieni
nėse net pustrečio karto dau
giau. Tas iš dalies paaiški
nama tuo, kad seniejj staty. 
tojai ūkininkai pagerino 
karvių veislę ir pašarų, o 
dar labiau dėlto, kad prisi
dėjo nauji pieno statytojai.

Kitoks vaizdas yra Biržų 
ir Joniškio rajonuose. Bir
žų apskrity iš 19 pieninių 
pieno padidėjo tik trijose: 
kitose pieno mažiau, negu 
peniai. Ypač maža pieno 
buvo žiemą ir pavasari prieš 
pradedant ganyti. Birželio 
ir liepos mėn. pieno pra
dėjo daugėti ir spėjama, kad 
rugpiūčio mėn. pieno bus ne
mažiau kaip pernai.

Palyginus su kaimyninė
mis apskritimis, šiuose dvie
juose rajonuose pieninėms 
buvo suteiktas dideliu smū
gis. Tai tenka aiškinti tuo, 
kad sumažėjo karvių skai
čius (kai kuriuose valsčiuo
se ligi 10-^—20%). 
karvės suliesėjo dėl 
stokos, menkumo ir 
pablogėjusios pievų 
vos. Pagaliau dėl to, kad ū- 
kininkai tuose rajonuose 
pernai labai mažai penėjo 
kiaulių ir todėl dabar neturi 
maistui kiaulienos ir lašinių, 
ir todėl vasaros darbams a- 

r tėjus turi daugiau vartoti 
pieną maistui.

nesveikinau, — kas-

Nukentėjusiose nuo neder
liaus apskrityse išplėsti že
mės nusausinimo darbai. 
Šiemet jų bus įvykdyta už 
du milijonus litų. Prie nu
sausinimo dirba apie 3,000 
darbininkų. Be to, patys ū- 
kininkai daug smarikau ka
sa griovius, negu kad seniau. 
Vadinasi, pereitų metų ne
derlius ūkininkus įtikino že
mės nusausinimo svarbumu.

Pašarą pakanka.

Nukentėję pernai rajonai 
pašarų šiai žiemai turės, pa
kankami, o atskirt kaimai, 
kur labiau sumažėjo gyvu
lių, pašaro gali turėti ir per
teklių. Dėl to nuo gegužės 
ir birželio mėn. tų vietų ūki
ninkai pradėjo labai ieškoti 
pirkti gyvulių prieauglio, y- 
pač paršelių. Tas prieauglis 
dėl to pabrango.
Ūkininką įsiskolinimas ir vyriau

sybės pagalba

Pereitų metų nederliaus 
Pakuriėje katastrofa nevir
to. Tačiau jo padaryta ža
la dar galutinai neatitaisyta, 
kaip tad matyti ir iš pieni-

šiemet teks javus eksportuoti

- Apskritai imant, nukentė
jusioms apskritims šiemet 
pakaks jų pačių derliaus, o 
visoje Lietuvoje bendrai — 
bus jų perteklius, 'kurį teks 
eksportuoti, fcaip pernai, 
taip ir šiemet, geriausias 
derlius visoje Lietuvoje bus 
Suvalkijoje, o ypač trikam
py tarp Kalvarijos, Mariam- 
polės ir Vilkavišiko.

“M. R.”

dar silpnesnis. Vasarojaus 
tuose dviejuose rajūnuose 
bendrai užsėta daųgiaų nor- 
mos, bet kai kuriose teko ap
sėti vasarojum ir neįsėtų 
žiemkenčių plotą, kaip an
tai oniškio valsčiuje; todėl 
liko vasarojum neįsėta ligi 
5% bendro vasarojaus sėjos 
ploto. Kituose valsčiuose ne- 
įsėta vasarojaus mažiau. Bet 
visi tie neįsėti vasarojaus 
plotai yra įtraukti į rudens 
žiemkenčių sėją, ir todėl dir
vonuojančių laukų nematyti. 
Šiuose rajonuose, bendrai i- 
mant. vasarojus atrodo auk
ščiau vidutinio, atskiruose 
valsčiuose geras; kai kur — 
vidutinis, ir tik poroje apy
linkių — silpnas.

Linai ir bulvės visur geri.

Linų ir bulvių šiuose dvie
juose rajonuose truputį ma
žiau pasėta, negu peniai. Li-- 
nų sėja kitose apskrityse— 
nemažesnė už pernykščių. O 
bendrai, iš visos Lietuvos 
dar nėra tikiu žinių, ar linų 
šiemet pasėta mažiau, negu 
pernai, kada sėjos plotas bu
vo didžiausias, būtent 96,000 
ha. Linai visur geresni, ne
gu pernai, taip pat bulvės. 
Kitų, be bulvių, kaupiamųjų 
augalų šiemet sodyta ir sėta 
žymiai daugiau. Ankstybes- 
nieji atrodo gerai ir aukščiau 
vidutinio, o vėlesnieji, nors 
rr normaliu laiku sodyti, 
dar yra tiek maži, kad sun
ku spręsti apie būsimą der
liu.

Arlefe aš nusipirkau bilietą iki Lundo: gal 
“Sabos Karalienė” važiuoja Lundan ir aš ne
norėjau paleisti jos iš akių.

Bet ji neišlipė Lunde.
Man ir vėl teko užsimokėti konduktoriui, 

šiuo kartu iki Lakalengo, ir antrą kart keturias
dešimt erų primokėti viršaus—taigi iš viso jau 
susidarė aštuoniosdešimt erų. Lakalenge. dėlei 
atsargumo, aš išsi pirkau bilietą tiesiai Helcegol- 
man, ir vėl atsisėdau kupė, pradėdamas neri
mauti dėlei besusipinančios kelionės.

Keliaujančiųjų erzėjimai mane irgi erzino. 
Kas man, po paibeliaiš. darbo, jei Hamburge 
pasirodė pieno ir nagų liga. Mano sąkeleiviai. 
matyti, buvo švedų gyvulių-pirkliai, kadangi iš
tisas dvi su puse valandos jie tik ir kalbėjo, ką , 
apie pieno ir nagų ligą Hamburge. Taip, tai iŠ- 
tikro begalo Įdomu! O be to. argi manęs ne
laukia Malinę? Dieve mano, tegul sau laukia!

Bet “Sabos Karalienė” neišlipė nei Helce- 
golme.

Čia aš isiiūau, užmoku konduktoriui iki 
Balingslcfo. išnaujo su primokėjimu keturios- 
dešimt erų, — įr primokėjimu keturiosdešimt 
erų, — ir Balingslefe sukąstais iš pykčio dan
timis paėmiau bilietą tiesiai Stockholman. Tai 
man kainavo šimtą aštuoniolika kronų, prisie
kiu Šėtonu, tai tiek man kainavo! Viena buvo 
aišku — “Sabos Karalienė” taip pat, kaip ir 
anąsyk 'važiuoja Stockholman.

Bėgo valanda po valandai, o mes vis važiuo
jam. Aš sekiau ją kiekvienoje stoty, lx*t ji ne
lipė. Aš'mačiau ją prie vagono lango ir ji taip
gi pyiųižiūrėdavo man; ak, jos jausmai dėlei ma
nęs tehebuvo tie patys; tai man buvo aišku, bet 
ji buvo truputį sumišus ir nuleisdavo akis, kai 
aš ęidarau pro

buvę. Aš pasiunčiau savo bagažą viešbutin ir 
man buvo ten paliktas kambarys. Aš išėjau ma
nydamas eiti pas tą žmogų, kuris manės laukė, 
lx*t norėdamas sutvarkyti savo mintis, nutariau 
pirma pasivaikščioti stoty. Ten aš susitikau vie
ną žmogų, su kuriuo Įsikalbėjau. Ir štai tuo 
metu, kai aš stoviu ir kaž-ka sakau tam ponui, 
aš staiga pastebiu lange vieno traukimo, jau 
teveik išeinančio iš stoties, keistai pažįstamą 
veidą. Veidas atsigręsia i mane ir dvi akys Įsi- 
spvtrėję pažvelgia į mane, — ištikiu, juk tatai 
‘‘Sabos Karalienė!’’

Akimirksniu Įšokau vagonan ir po valandė
lės traukinys pradeda eiti.

Ne, tatai likimas! Tai, kad aš atsidūriau čio
nai ir pamačiau ją po keturių metų, tai, kad aš 
Įšokau i išeinantį traukinį, tuo metu, kai visi 
mano daiktai pasiliko viešbuty — tatai likimas! 
Tokiuose atvejuose žmogus nėra savo viešpats. 
Aš net apsiausto prie savęs neturėjau. Tokio
je padėty aš Įšokau traukiniu.

Apsidairiau. Aš pirmosios klasės kupė, be 
manęs dar du keliautojai. Atsisėdu šaly ir Įsi
taisau patogiau su cigaru ir laikraščiu. Kur da- 
dabar nuves mane likimas? Aš nutariau va
žiuoti ten. kur važiuos “Sabos Karalienė,” rei
kia tiktai stropiau sekti, kur ji išlips, ten ir aš 
išlipsiu; visas mano uždavinys buvo tame, kad 
ją susitikus.' Kai atėjo konduktorius ir paklau
sė manęs bilieto, aš jo, žinoma, neturėjau.

Bet kur aš. būtent, važiuoju?
Tai aš ir paršai gerai nežinojau, bet...
Tokiam atvėjy aš turįs užsimokėti iki Artė

to su primokėjimu keturiasdešimt erų. Arlefe 
aš turįs nusipirkti bilietą toliau.

Aš viską padariau, ką Įsakė konduktorius ir 
su džiaugsmų priųiokčjąu. ?

Liepos* 16—17 d. žemės ū- 
kio mįnistepis p. J. Aleksą 
apvažinėjo šiaurės Lietuvą, 
norėdamas vietoję susipažin
ti su šių metų derliumi per- 
nai nukentėjusiose nuo ne
derliaus apskrityse. Aplan
kė Ukmergės, Utenos, Zara
sų, Rokiškio, Biržų, Šiaulių 
ir Raseinių ap. Visose lan
kytose apskrityse buvo pasi
tarimai su agronomais, žę- 
mes ūkio tarybų, žemės ūkio 
draugijų ir pieninių atsto
vais. Tuose pasitarimuose 
kai kur dalyvavo dar aps
kričių viršininkai, miškų u- 
rėdai, veterinarijos gydyto
jai, žemės tvarkytojai ir 
kultūrtechnikar. Taip pat 
aplankė keliose vietose pie
nines ir žemės nusausinimo 
darbus.

Javą derlius vidutiniškas arba 
ir geresnis.

Derlius paminėtose aps
krityse, bendrai imant, atro 
do taip. Ukmergės, Zarasų 
ir Rokiškio apskrityse, kur . 
pernai derlius buvo viduti
nis, šiemet 25—30% aukštos- 
nis, o atskiruose valsčiuose 
skirtumas dar*didesnis. Ki
tas vaizdas yra dvejuose, 
pernai metais nederliaus y- 
patiugai paliestuose rajo- , 
nuošė, būtent Birių apskri-.. 
ty ir Šiaulių apskrities Jo
niškio rajono 5—6 valsčiuo
se. Ten iš rudens buvo daug 
mažiau pasėta žiemkenčių, 
<> dalis buvo įsėta Į gerai ne
paruoštą ir šlapią dirvą.Tuo- 
būdu, palyginus su i>ernai 
metais, keliuose valsčiuose 
buvo pasėta tik pusė, kitur 
— du trečdaliai ir daugiau 
viso sėjos ploto.. Žiemkenčių 
derlius šiuose rajonuose lau
kiamas silpnas, rugių — že
miau vidutine, o kviečių —

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- - 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau. . '

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li*r 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— „ 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- 
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

t

Aš tik teisybę rašau.
■ a

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dieniai-— 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo-"" 
nas Bistras. ■.?/

JUOZAS SEREIKA
202 Jefferson St., Newark, N. X

'; - J® 
yra Įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku- 
jie norite užsirašyti laikraštį ar- 
ha atnaujinti prenumeratą, mel- š 
ūžiame kreiptis viršminėtu adre- | 
f,u.
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm.
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□ji Šviesa
dus radome išjuoktus ir ąto* 3 

tis uęveįkę”. ‘
Dažmį ^pasitaiko, kad •3| 

telegrafo vielos nušvinta 
pradedą visiškai kitu 
“groti”, kaip paprastai stogą 
mba vėjui pučiant. Ta$ailf| 
ką visa tai reiškia? Eįjęikai 5| 
aiškina, kad tai esanti toji I® 
pat šiaurės pašvaistės šviesoj 
kuriai nėra būtinai kjtįC-aj 
vien žemės galuose; susidė-y*| 
jus elektromagnetinėms Slp į 
ligoms, ji gali paveikti rr,.£| 
bet kur kitur. Esą, tai Bg 
kas kita, kaip lėtas žąįfyo a 
si veržimas. Bet kodėl toji 
šviesa yra šalta ir nerijąučįpulg 
elektros srovė, kai noiipaU^ 
elektros šviesai reikalingą^. 
yra tąm tikras elektros sro-«'U$ 
vių įtempimas ir karštis? 
Kodėl šiai šviesai laidiniu-! 
kais tarnauja visokie daik-. 
tai? .Juk elektrai ne visokią 
medžiagų tinka laidininkui.
Mokslininkus domina klau-.vS 
siniiis, ar šalia dabar žino-. 
mos elektromagnetinės jėgos . 
nėra dar kitos srovės ,ikišioU $ 
mokslo neapčiuoptos ir neš” 
žinomos, kurį gali duoti šal- .3 
tą šviesą. Ar magnetizmas 
nereikia skirti į kitą kokf H 
dalyką, {kurio mokslas dar \ 
nežino? Šiaurėj pašvaistės^ , 
kai ten keliems mėnesiams i 
nusileidžia saulė, nušvįęęią - į-s 
savo judrią šviesa didelių^; 
plotus ir duoda galimumu 
ten žmonėms gyventi. Bet;: j 
kas toji šiaurės pašvaįsteį; 
taip jau mokslo neišaiškintą.’ 
Yra gamtoje reiškinių 
riuos mokslas dar turi ištirti■ > gp
išaiškinti, ir panaudoti žmo- 
nijos kultūrai.

Kas yra elektra tikrai ne
žinome, Yra gamtoje reiški
nių,kuriuos mokslas dar nė
ra išaiškinęs.Paryžiui “El
nio ugnis”, kuri buvo žino
ma dar Kristui negimus. Ra
čiau kol kas toji šviesa dar 
neišaiškinta. Ehno ugnis da
žnai matoma prieš audrą jū
roje naktį, Stiebų galai pra
deda šviesti, ir burės pabąla, 
dūmtraukiai ir visi laivo įš- 
kišuliai nakties tamsumoje 
nušvinta. Bet šis reiškinis 
nėra būtinas; tik jūroje, jis 
pasitaiko ir sausumoje, štai 
1889 m. Sunblikto observato
rijos (Austrijoj) stogai nuš
vito šia šyiera. Žmonės iš- 
ėję laukan pastebėjo, kad 
viri jų skiybėlių pradėjo 
šviesti, vos aukštyn pakėlus 
ranką — pirštai ėmė degti 
kaip “žvagės,” nors žmonės 

į nieko nejautė. Cezario karų 
lužrašuose užrašytas toks at
sitikimas:

“Vasario mėnesį, apie ant
ra valanda nakti, staiga dan 

| *■ * *.7 ~

jgų uždegė tamsus deliesys 
kurį sekė kimša; tą pat nak
tį Penkto legiono iečių ir vė
liavų galai degė balta švie
sa”.

Prieš keletą metų Austri
jos kalnuose buvo pastdiėta 
šia šviesa lx*degąs miškas ir 
kiekvienas medis ties viršū
ne baltas ir šakos išrodė lie
psnojančios Prof. J. E. Ch
oreli iš Nevados universiteto 
Amerikoje Nevador kalnuo
se su kapitonu R. H. Bram- 
bila keliavęs rašo.

“Kiekvienas mūsų obser- 
vatoryos stogo iškišulvs šv
ietė elektros šviesa. Pakeltos 
aukštyn mūsų rankos švit'tė 
tokia pat šviesa. Valgomas 
obuolis taip jau tokia pat šv
iesa švietė tiek, kad matėsi 
iškąstas kraštas. Alano vil
nonė skrybėlė staigu nušvito 
balta šviesa ir aš jutau lyg 
skerspūti, kurį girdėjo ir au
sis. Jokio fiziško reiškinio 
mes nejautėme. Apžiūrėję 
observatorijos elektros lai-

.■... k...
v.* -* -i
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nių yeikimo. Abtrą^ nęigįą- 
įpas nederliaus reiškinys — 
tai didelis ūkininkų įsiskoli
ni irias. Tas įsiskolinimas fi
nansų ministerijai; žemės ir 
Lietuvos ‘ bankams nėra 
jiems pavojingas, nes vy
riausybė gali skolų sumokė
jimą tinkamai sutvarkyti. 
Bendrai, ūkininkai vyriau
sybei yra įsiskolinę lig 30— 
35 inil. litu.

B* . j* *
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kad darbininkų luomas 
yra. priverstas organizuotis 
ir organizuotomis bendromis 
pajėgomis gintis nuo kapi- 
.tatistų' išnaudojimo ir 

• skriaudimo, tą A’isi žino ir 
išskyrus pačius kapitalistus 
ir .jų niekšiškus pakalikų 
būrius, laiko visai paprastu 
dalykų, nes ištikrųjų kitaip 
ir būti negali.

Kad darbo žmonės orga
nizuojasi grupėmis, daug 
maž, sulyg savo pasaulėžiū
ros,. sūlyg savo įsitikinimų, 
tas irgi visai suprantama, 
jies tarpe tokių daugiau at
siranda bendni ryšių, bend
rų reikalų, bendrai vienodų 
minčių ir pažiūrų į visus gy
venimo reiškinius ir daly
kus. Darbininkas socialistas 
greičiau susikalbės su socia
listu, komunistas su komu
nistu, o katalikas su katali
ku, nors bendrame kovos 
lauke, neretai, ir jie visi ras 
vieną būdą kovos reikalams 
ir bendram tikslo siekiniui... 
bet...

Bet prisižiūrėkime arčiaus 
i savę, mes darbininkai ka
talikai, ar mes tikrai katali
kiškai su savo priešais ir vi
sais kitais elgiamės, mūsų 
gyvenime ir kovose. Ar no 
per dažnai mūsų žodžius ir 
darbus nulemia ne tikroji 
meilė bei teisingumas, bet 
aistra, pyktis, kerštas, at- 
monijimo noras, puikybė, 
savvmeilė ?v

Kaip turėtų elgtis socia
listai, komunistai ir kiti jų 
ir jiems panašių grupių gai
galai — mums nesvarbu, 
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nors ir pageidaujame jų tei 
singumo ir korektingumo. 
bet saviškių, katalikų darbi

ninkų tarpe, mes griežtai tu
rime laikytis krikščionišku
mo dėsniu — tikrosios kri- 
kščion iškoši os m e ii ės.
“Viskąatnaujinkime Kris

tuje,” yra bendras krikščio-: 
nių priežodis ir lozungas. 
Nuo jo tolintis nevalia. Bet 
štai ką vienas nekatalikas, 
žymus mokslinčius Forsteris 
sako: “Negaliu pasakyti,
kad, bendrai imant, katali
kų pasauliečiai, taikomosios 
meilės ir Kristaus sekimo 
atžvilgiu, kuo nors skirias 
nuo to pasaulio, iš kurio aš 
ateinu, vadinas, nuo aUtolu- 
sio nuo Kristaus pasaulio. 
Tai visados net stebino ma
nę, ir dar daugiau stebino 
manę, kad tokia nepapras
ta daugybe katalikų žmonių 
net aiškiai nenusimano kas
dien kalbą, rašą, veikią ir 
apsileidžia visiškai taip pat, 
kaip pasaulio vaikai ir kad 
visa tai prieštarauja griež
tam jų Viešpaties ir Moky
tojo įsakymui arba užgyni
mui. Gyvenama visai dėl 
žemės ir žemiškai, net ir 
šventadienį, net ir tuojau po 
pat Komunijos.”

Kokie baisūs skaudūs žo
džiai ! bet kaip jie tikri, tei
singi. Ar gali būt skaudes- 
ni ir labiau užgauna katali
ką žodžiai. Ar gali būt at
viriau prieš kataliko akis 
pastatyta nuoga teisybė ? 
Nemato jos tiktai tas, kas, 
nebent tyčia užsimerkia.

Imk 
rankas 
kalbas, 
kimus,
kas kalbama, kas diskusuo- 
jama. Ar atskirsi kataliką 
nuo bedievio, nuo socialisto? 
Taip, gal ir atskirsi, bet tik 
tnonri. kad socialistas šmei
žė r ienas o katalikas kitus 
asmenis. Bet kitos visos pa
vartotos priemonės — pilnai 
tos pačios — toji pati de
magogija vyrauja kaip pas^ 
vienus taip ir pas kitus, to
ji pati neapykantos ir pui
kybės dvasia viešpatauja 
vienodai lygiai be mažiausio 
skirtumo, o taip būti netu
rėtų.

Kiekvienas katalikas turi 
sau niekuomet iš galvos ne
išleisti tos minties, kad ji
sai yra V. Kristaus moki
nys, sekėjas. O V. Kristaus 
mokslo pats pagrindas yra, 
nekas kitas, kaip tik tikroji 
meilė ir teisingumas. “Iš

laikraštį ar knygą į 
ir skaityk, eik i pra- 
Į mitingus, į susirin
ki ausy k kas rašoma,

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą', 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ"
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaiku teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai- 
na: metams 2 dol., pusei meti}— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS
KŪRĮ RENGIA A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
I MASS., MAINE IR N. H. APSKRITYS

Aug. 25,1929 
Į MAIRONIO PARKE

Pas Ouinsigamond Ežerio Worcester, Mass.
IŠVAŽIAVIMO PROGRAMAS

1. Bus lenktynės įvairios rūšies. Kas greitesnis, tam bus duo
damos dovanos.

Daržovių rinkimas. ....... ................. ....... - — - ■
■ 8.' 5-tos kuopos mergaičių skyrius suvaidins “ Girių Karalaitė. ”

4. Programo komisija rado Parko giraitėj zuikį be ausies, kas 
Jttiseg8 jam ausį, gaus dovaną.
U Bus ir kiti įvairumai iš kitų kuopų. Taigi, kviečiame visus, di- 
‘delius ir mažus j šią Moterų Sąjungos Apskričio pikniką ir laimėti 
mStminėtas dovanas.

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJOS.

■U .• v '; \
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Kur meilė, vienybė, teisin
gumas ir susipratimas įsiga
li, ten pergalė užtikrinta — 
tokios pajėgos niekas nenu- 
galės.\ Tokiais būkime ir 
mes lietuviai, ir prie to vi
sais mums galimais, prieina
mais, leistinais, dorais bū
dais eikime.

Socialistai su komunistais 
turi savo būdus ir taktiką 
bet ne visos jiems vartotinos 
priemonės mums, kaipo ka
talikams, tinkamos ir leisti
nos.

Mes teroro, turto naikini
mo, žmonių žudymo, kaipo 
katalikai, negalime naudot 
savo kovoje, kovos įrankiais, 
ir j ei-mus prie to kviestų ar 
spirtų socialistai ar komu
nistai, mes su jais kartu nei
sime ir to nedarysime, nes • 
tai yra nedora ir mums ne
leistina. Kitais kovos būdais 
galime naudotis bendrai su 
jais ir veikti išvien solida
riai, ką sakau galime, ne tik 
galime bet būtinai privalo
me. . . nes be darbininkų vie
nybės nėra galybės, o bo ga
lybės negali būti nė perga
lės.

Kataliko darbininko ko
vos būdai turi būt teisingi, 
gudrūs, griežti, bet nežiau- 
rūs, ne kraugerį ngi, nekerš 
tingi.

Turi būt kovojama už tei
sybę teisingai. Atsiminkime 
nuolatos kad už kiekvieną 
skriaudą atsakyt reikės 
prieš teisingiausį dangaus 
Teisėją, kurs viską žino. Ka
talikai darbininkai kovoja 
tiktai už teisybę, ir tiktai 
tam, kad skriaudas ir išnau
dojimus iš pasaulio pašali
nus, o užvedus geresni ir 
teisingesnį sutvarkymą, kur 
viešpatautų teisingumas o! 
ne išnaudojimas.

F. V.

?-■
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vagis, žmogžudis ir komu-[laiku padarytas nutylėjimas, 
nistas revoliucijonierius, į kvailą šmeižtą nereagavi- 
nors ir vienas ir kitas būtų'mas, kur reikiant teisingo 
žmones žudęs ir jų turtą plė- bešališkumo o juo labiau ma- 
šęs... . Žinoma, aš čia kalbu 
apie komunistus revoliucijo
nierius tiktai idealistus, ku
rie viską daro idėjos dėlei— 
o'žulikarir yisoki galovarie- 
zai, kurie idėjomis tik pri
sidengia tai jau visai kitas 
dalykas, toki dar ir už pa
prastus žmogžudžius ir bov 
mus blogesni.

Visame kame reikia turė
ti savo protas ir gera my
linti širdis.

V. Kristus yra pasakęs 
mokiniams: Būkite gudrūs 
kaip žalčiai ir švelnūs kaip 
karveliai. Taip ir mes my
lėkime savo draugus ir savo 
neprietelius ir visiems būki
me teisingi, su visais būki
me mandagūs, malonūs, bet 
nesiduokime niekam nė iš- 
naudot nė apgaudinėt ', būki
me gudrūs. Tegul visi ap
gavikai, išnaudotojai, sveti
mo kraujo ir turto geidžian- 
tieji pasiieško už savę kvai
lesnių saviškių tarpe, tą 
jiems reikia mandagiai, bet 
ir griežtai duot suprast, bet 
jų koliot, šmeižt nereikia, 
nes iš to jokios praktiškos 
naudos nebus.

Bet kol mes išsimokysime 
ir praktiškai į prasime gerai 
mylėt savo priešus ir neprie
telius, visų pirmiausia įsi- 
pratinkime mylėti savo 
draugus, savo vienminčius, 
savo organizacijų draugus, 
draugus, savo oponentus... 
Bukime su jais atviresni, 
malonesni, mandagesni, tei
singesni. Atleiskime jų silp
nybes, pagerbkime jų geres
niąsias ypatybes. Juk ir jie, 
ir mes, visi esame ne ange
lai iš dangaus bet šios žeme
lės, šios ašarų pakalnės nuo
dėmingi į visokias silpnybes 
palinkę ir jomis iki kaulų 
permirkę žraoneliai. Tik vi
sas skirtumas daugiausia yra 
tame, kad mes savo ydų ir 
silpnybių nepastebime o ki
tų matome. Tie kiti, mūsų 
draugai, taip pat savųjų 
silpnybių nemato, o mūsiš
kės jiems akis bado...

O Šv. Rašte yra parašyta: 
“pirmiau išmesk iš savo a- 
kiės rąstą o tuomet išimsi iš 
brolio akies krislą.” Dau
giau kreipkime domės į sa
vo klaidas ir silpnybes o ma
žiau į savo draugi! ir artimų 
o kaip bematant pasitaisys ^u^e silpnintų
visi mūsų draugiški santy
kiai, pasidarys gvveninlas 
malonesnis, rimtesnis, geres
nis, tobulesnis, progresuosi
me gerojon pusėn. Meilė 
viską pergali, viską įveikia. 
Meilė jei neprietelį neįveiks 
perdirbt tavo draugu, tai 
padės tau pačiam lengviau 
perkentėti tavo neprieteliaus 
šmeižtus ir puolimus tau da
romus.

Juk ir ugnies laužas vėjo 
pučiamas labiau įsiliepsno
ja, įsidega. Taip ir neapy
kanta, kerštas, piktumas, 
priešgyniavimais palaiko
mas stiprėja, auga, bujoja. 

Ir didžiausias niekšas jei 
mato savo oponentą rimtą, 
teisingą ir dar savo priešą 
nuoširdžiai krikščioniškai 
mylinti — pradeda nustot 
energijos ir medžiagos savo 
niekšiškiems darbams ir 
puolimams, o galiausia susi
gėdęs nutyli. O ką jau be
sakyti apie geresnio tipo y- 

-iaMMo" patas. Juos nekartų vienas

to pasaulis pažins jus esant 
mano mokiniais jei vienas 
kitą mylėsite. ’’ Tegul' jūsų 
lūpose būna vien teisybės žo
džiai. O kas iš jūsų savo 
broliui pasakytų “kvaily, 
vertas esi pragaro.” Tai vis 
yra V. Kristaus žodžiai. O 
kaip mes prie jų taikomės?

Teisybė, nekartą mus iš
provokuoja mūsų idėjiniai 
priešai ir lyk kad verste 
mus priverčia atsakyti į 
šlykštynę biaurumų, į iško- 
neveikimą, pašaipą ar pa
nieką, bet gerai šaltai daly
ką apsvarsčius, man rodos, 
kad veik visuomet bųtų bu
vę išrasta kiti žodžiai, kiti 
išsireiškimai, kiti argumen
tai, jei tik mes ištikrųjų ve- 
toje puikybės ir keršto, dva
sios būtume vadovavęsi tei
singumu ir krikščioniškąja 
meile.

Mes turime būt arba kri
kščionys arba bedieviai-—čia 
kompromiso nėra ir būt ne- 
gaJi.

J ei mes esame krikščio
nys, tai turime sekt Kris
taus nurodytais takais pas
kui Kristų ir Jo mokytinius 
— eit Šv. Bažnyčios moks
lo nurodytomis taisyklėmis, 
o jos yra, kaip jau aukščiau 
sakiau, 4^r°ji meilė ir tei
singumas.

Socialistas nuosekliai da
ro kerštą auklėdamas, nes 
taip jo principai reikalauja, 
bet katalikas darbininkas, 
kurio principai yra teisin
gumas ir meilė, auklėdamas 
kerštą, pasinaudomas šmeiž
tais ir t. panašiai, yra netik 
ne nuoseklus, bet nedoras ir 
niekšas, nes eina prieš savo 
principus, eina prieš V. 
Kristaus mokslą.

Koks ten laisvamanėlis, 
kokiame ten laikraštpalai- 
kyje blevyzgoja prieš Die
vą, prieš tikėjimą, iškone- 
veikia mūsų gerbtiniausius 
žmones juos apšmeiždamas, 
pašiepdamas. Spjauk ant to 
viso, tegul sau rašo kad ra
šyt moka. Kaip į jį domės 
nekreipsi tai los, los, kaip 
tas šunelis ir nustos, nes ir 
jį paims piktumas, kad šuns 
balso nieks neklauso... O 
tą energiją ką būtumei su
naudojęs su kvailiu ar niek
šu bepolemizuodamas, su
naudok kam nors naudin
gam, praktiškam darbui, o 
jei jau neturi progos tuo lai
ku ką nors naudingo padir
bėti, tai bent pasimelsk už 
šmeižiką, kad jam Dievas 
duotų dvasią šventą, o ne 
kartą pamatysi, kad šmeiži
kai nutils—tarsi Dievas ste
buklą padarys.

Apie savo idėjinius prie
šus, kur tik gali kalbėk ir 
rašyk teisybę ir gerai. Su
klysi, ir klaidingus įsitiki
nimus turėt, tai dar nėra būt 
visiškai blogu žmogumi... 
Yra tai dar ne tas pats ką

lonumo ar meilės parody
mas, ar jų gero sumanymo 
parėmimas, juos padaro ne
tik nepavojingais ir džentel
meniškais priešais, bet san- 
darbininkais ir draugais.

Mes lietuviai katalikai 
darbininkai dėkime visas 
pastangas, kad mūsų tautie
čių tarpe kodaugiausiai bu
jotų toki dalykai, kurie” mus 
visus į vienybę veda, o ne 
skirsto. Kad mūsų tarpe 
klestėtų dora, meilė, teisin
gumas. Kad stipresnis šelp
tų silpnesnį, kad mokytesnis 
šviestų tamsesnį, mažiau ži
nantį. Kad tarp mūsų me
lagystės, apgavystės, sukty
bės, skriaudos kas kart eitų 
mažyn ir retyn...

Kad mes lietuviai darbi
ninkai katalikai, nuoširdžiai 
galėtume broliais pavadinti 
taip pat lietuvius darbinin
kus socialistus, komunistus 
ir laisvamanius. Tiesa, jie 
yra nuo tikybos nuklydę, 
persiėmę kitokiais idealais, 
kitokiomis idėjomis.. . bet ir 
jie yra lietuviai, mūsų tau
tiečiai. mūsų broliai, vienos 
motinos Lietuvos ainiai — 
jie mums artimesni už bent 
kokį svetimtautį. Smerki
me klaidingas jų idėjas, jų 
ydas, jų prasižengimus, bet 
juos pačius nuoširdžiai kri
kščioniškai mylėkime, o nors 
išpalengvo, bet kasdien tarp 
mūsų geri santikiai tarps, 
vystysis, bujos ir sugyveni
mas pasidarys normalus — 
toks kaip reikia.

Kovą kovai nelygu. Ko
vot su kapitalistais darbo 
lauke mes privalome visi 
darbininkai iš vieno: ir so
cialistas ir komunistas ir 
katalikas risi valgyt nori, 
visiems apsirengt reikia, vi
siems pastogės reikia, visus 
kapitalistai dygiai skriau
džia, visi tą patį kruviną 
jungą ant savo pečių neša, 
visi tą patį prakaitą lieja, 
tą patį purvą brenda, to pa
ties švilpuko rytą ir vakarą 
klauso — visi lygiai vieno
dai ir kovot už darbininkų 
būvio pagerinimą turi.

Kovokime broliai petys į 
petį kaip mūro siena, 
tarp mūsų nesiranda 
nė mažiausio plyšio, 
mūsų darbininkiškas

tegul 
jokio 
kurs 
eiles
— o 

kad to atsiekus mums visų 
pirmiausia reikia vieni ^ki
tiems nuolaidumo, teisingu
mo, pagarbos, meilės.

Mylėkime ir draugus ir i- 
dėjos priešus. Atiduokime 
kas kam teisingai priklauso 
— o visas kovas laimėsime.

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Kataliką Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį
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BRANGŪS TAUTIEČIAI
MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
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Parduodu laivakortes į Lie- n 
tuvą ir iš Lietuvos. Siunčiu 
pinigus į visas šalis. Darau ~ 
įgaliojimus, pardavimo ir... 
pirkimo aktus. Užlaikau 
krautuvę gramafonų, lietu- > 
viškų rekordų, laikraščių, ' 
knygų. Taipgi vyriškų ir mo-’’ 
teriškų apatinių drabužių.' " 
Laike Rugpiūčio ir Rugsėjo ’ 
mėnesių visiems lietuviams, 
kurie tik atsilankys, visas 
prekes parduosiu už numa
žintą kainą.

Priimu Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų kuponus pil
noje jų vertėje, kurie tik 
pirks mano krautuvėje rei
kalingus sau daiktus. z

Ofisas ir krautuvė atida
lyta nuo 8 vai. ryto iki 9 vaL 
vakaro, o subatomis iki 11 
vai. vakaro. Be to sekmadie
niais ofisas atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 12 vai. dienos.

Prašau visų vietinių ir iš a- 
pylinkių lietuvių atsilankyti.

J. SEKYS,

177 Park St., Hartford, Conn.
Tel. 6-1036

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Į JOS. G. ZUROMSKIS '
g Vienintėlis lietuvis Inisniuotas e- 
S lektrišinas. Turiu 8 metus prity- 
= rimo. Taisome ir {vedam motorus 
g ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
H me ir parduodame radios.

S

STOCK ROOM

j 10 Ellesworth St., Worcesterg 
f Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336 Į

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su-. 
laukėme

Kas ugdytų Jumyse Brolial-Ūžjnrie- 
člal meilę ir prisirisimą prie gimto
sios Saleles Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugn|?..

— Tai dar prieš Didįjį Karą pla
čiai žinomas ir visą mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
•' S A 1 t 1 n i s. ” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėj* (Lie
tuvoj) kas savaite 20 didelių pusla
piu, ir kaštuoja metamą Lietuvoj* tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasintą tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “Šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-r| susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba. 1

tai nustojai daug malonią valan
dą.

Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsą Laikraštis” 
yra geras ir pigus.

Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje.

“Mūsą laikraštis” metams kaš
tuoją keturi litai, pusei metą du 
litai

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsą Laikraš
tis.”

\ “MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
5 Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
I Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
į ‘tMŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie- 
? kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- 
? . rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
\ “MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- 
I rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki- 
’ tos tautos.
: “MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis
’ ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
’ Vilniaus klausimą.
i “MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar

timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi niū-
’ sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
» darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
j studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 
j darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- 
! rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
! “MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 

gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
t doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 

- iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ--VILNIŲ.”
Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 

knygelėmis Vilniaus klausimu.
• “MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais

vės Al. 61 Lithuania.
z 1
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BUVO VISAI NUVARGĘS 
NETURĖJO STIPRUMO 

IR ENERGIJOS

Patikimo komisijos 
nusivedė į “Viktorija” 
butų ir gerai pavaisino, 
vo ir programas, kuris

FURNACE IR POCIUS 
. TAISOME. .

Jis atvyks 4
kasdieninę treniruotę To 
gymnasiume. Visiems bus 
ji pamatyti ir susipažinti, 
visi ruoškitės į šj pikniką.

Kvieslys

pagirtinas.
visiems važiuoti ta 
ypač laivu “Litua-

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmlninkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera, •
948 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičiun,
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas Kalištus,
67 G Street South Boston, Mass. 

Tvarkaarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Draugijos susirinkimai būna Įsas pir 
ma nedėldfenj kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietą, parapijos salėj, 492 
E. Seventh S t, .So. Boston, Mass.

MUZIKŲ ŽINIAI
Jau išėjo iš spaudos gerb. V. X. 

Medonio nauji muzikps kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie
čiami- susipažinti.

Galima gauti pas autorių : 12239 
So. Emerald Avė., Chieago, Ui.

Ex. V. D.

devintą valandą
kurie užsirašėte važiuoti, tiesi

nes bus’ai išvažiuos pa- 
Jeigu tą dieną lytu 

išvažiavimas 
atidėtas ant kitos dienos.

Aušra

RAGINKIME BIZNIERIUS
Tėveliai! Jūsų vaikeliai užsitar

navo poilsio. -r
Per visų vasarą—per karščiau

sias liepos ir rugpiūčio mėnesių 
dienas jūsų geri vaikeliai ritosi 
su Vytautu, su linksniavimais ir 
kitokiais mokslo dalykėliais. Var
go vaikeliai — prakaitavo — ir 
dėl ko?

duonos neuž- 
šitaip vaikai 
Bet apie 400 
vasarinę mo- 

mokyklą ir klau-

APIPLĖŠĖ LIETUVĮ
Antradienj, rugp. 13 d., Bos

tone, plėšikai sustoję autoombffiu 
prie Scollay Sq. pašaukė vardu 
“Stove” lietuvį Steponą Navicką. 
Jis pašauktas tikruoju vardu pri
ėjo prie jų ir pradėjęs kalbėti. 
Paklausė ko jie nori? Jie pasiūlė 
jam “raidą.” Jis sutiko, bet ka- 
da pamatė, kad išveža j laukus 
pradėjo reikalauti, kad jį paleis-

D. p. K. KEISTUČIO DE JOS 
VALDYMO SANTRASAI

Pirmininkas — Mot Veratadaaa, 
694 E. Fifth 8t, So. Boston, Masą 

Vice-Pirminlnkas — Povilas Buka,
125 Bowen St, South Boston. Naša 

Prot Raštininkas — Ant Mavejunaa 
450 E. 7(h St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulellds
100 Bowen Sfc, South Boston. Masa.< 

IMInlnkas — Audrios Zalieckaa,
150 U Street, South Boston, Masa 

Tvarkdarį* -- Kasys MlkalIoųpL
906 E. Broadivay, So. Boston, Mas* 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kerti E Ir Bltver gt, 

Boston'e, I-JO vaL po pietų. 
' Ateidami suslrlnklman praftome at 

atvesti naujų narių prirašyti prfo

MES REKOMENDUOJAME DĖT. 
INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED ŠERUS
dėl

Holliston Trap Rock Co., Ine.
Dėl platesnių informacijų Kreipki

tės pas
PANELĖ M. A. P0WER

CSro 67 GehoraI Managenient Corp.,
185 Devonshire St., Boston’e 

TH. Ljhąrt»- 9763
Gyvenimo ’lfcl.< J. 1706-M.

LITHUANIAN AGENCY 
PIKNIKAS

Ketvirtadieny, rugp. 15 d. Lie
tuvių Agentūra, žinoma kaipo se
niausia lietuvių Real Estate ir In- 
surance agentūra Boston’e, kuri 
kas savaitę skelbiasi “Darbinin
ke” turėjo savo metinį pikniką. 
Abu ofisai per visą dieną' buvo 
uždaryti. Piknike dalyvavo visi 
agentai, ofisų darbininkai (ės) su 
savo šeimynomis. Susidarė 15 gra
žių autoombilių, kdriė su atatin
kamomis iškabomis pervažiavo 
viešąsias gatves, ir nuvyko į'May- 
flower G rovė paskui Indian ftead 
Lake. Ten prie gražaus ežero ajit 
pievos apsuptos miškais visi sma
giai piknikavo., Piknike dalyva
vo Juozas Vincą, kaipo garbes 
svečias.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINES DR-JOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, 

427 E. Seventh St, So. Boston, Mas.
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiuna% 

885 Broadvay, So. Boston, Mass.
Prot Ražtinlnkas — V. Tamoliunaš 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, 

44 Glendale St, Dorchester, Masa 
Kosierlns — P. Kleponis, 

266 Bolton St, So. .Boston, Mass.
Tvarkdaris — J. Leščinskas, 

141 Bovren St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas ant

rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30 
vaL vakare, pobainytinėj svetatnR 
Fifth St, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA
Skripka koncertina 102 raktų. Ge
ra kaip nauja, Armonikas kuris 
pats grajyna. Kuris nemoka grajy- 
ti su tuo armonikų gali grajyti kai 
geriausias muzikantas ir ką tiktai 
nori. Vėliausias išradimas. PAUD 
LAPENAS, 349 School St., Stough- 
ton. Mass.

na
kų būta virš $400. 
kuopai lieka virš $250. 
darys ir visi $300.00.

Tai puikus rezultatas, 
lyt pasidarbuota, taip, 
LDS. l-nios kuopos nariai moka 
ir gali pasidarbuoti. Visi dalyva
vusieji piknike skirstėsi ^įtenkin
ti.

PARSIDUODA
vienos šeimynos 7 kambarių na
mas. Visi įtaisai išskirant šilumą. 
Geišoj padėti. Kaina $2700. 368 
E. 8th St., So. Boston. R-20

KAS LAIMĖJO PARAPIJOS 
PIKNIKE

Įvykusiame parapijos piknike 
rugp. 11 d. buvo Įvairių kontes- 
tų lenktynių. Štai laimėtojai tų 
kontestų: 50 vardų bėgimą iš mer
gaičių laimėjo Veronika Gumaus- 
kiutė, 50 jardų bėgimą iš vaikinų 
laimėjo Juozas Kasparas 1-mą ir 
Frank Tamošiūnas 2-rą, 50 p. bė
gimą iš berniukų laimėjo Juozas 
Martinonis. Storų (virš 200 sva
rų) moterų lenktynes laimėjo Ona 
Adomaitienė. Storų vyrų (virš 
200 svarų) lenktynes laimėjo Ju
lius Mikalonis. Pieno čiulpimo iš 
bonkučių lenktynes laimėjo Juo 
zas Einingis. Visi laimėjusieji ga
vo puikias dovanas.

, Žaislų Komisija

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskas, 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Park, So. BostODj Mass, 

Fin. Raštininkas — Matas Šeikis, 
364 Broadway, So. Bostori, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadwaj\ So. Boston, Mass.

Maršalka — .Tonas Zaikis,
7 VVtnfield St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mA 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Sevent> 
St., So. Boston, Mass.

MONTREAL, GANADA
Rugpiūčio 11 d. įvyko Šv. Kazi

miero lietuvių parapijos piknkias. 
Žmonių buvo nemažai ir visi links
mai laiką praleido. Tik gaila, kad 
jaunimas pasislėpęs girtuokliauja. 
Nors lietus biskį pakenkė ir neku
ria grįžo į namus, bet parapijai 
liks pelno.

IŠVAŽIAVIMAS
Ateinantį trečiadienį, rugp. 21 

d. įvyks Marijos Vaikelių Dr-jos 
'išvažiavimas “Palangoje.” Val
akėliai važiuos bus’ais. Bus’ai.iš- 
Lvažiuos devintą valandą. Vaike
liai
x ėlinkit 
skirtą laiką 
arba išrodytų į lietų 
bus

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. GrubiDskas,
24 Prescott St., Readville, M am. 

Vice-Pirmininkas — J. Markelioula
140 Bovven St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St., S. Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Masa 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO1 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO, 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksieni, 

625 E. 8th St., S. Boston, Man 
Vicę-Pirmininkę—^Ona ’ Znlonienčį 

11 Monks St-, S. Boston, Mass. 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, 
‘ 443 E. 7th St., S. Boston, Mase 

Telephone South Boston 3422-B 
Fin. Rast. — Bronislavą Ciūpįenl 

29GouldSt, W-. Roxbury, Man 
Iždininke — Ona StanluHutA’ < 

105 W. 6th St.,. S. UrtstoĮųMasa
TvarkdarS — Ona Jtixgirjien(į 

1512 Columbia Rd;,' So. Boaton.’ 
Draugija savo msirfoktalttš’(tikt 

kas antrą utaminką kiekvienų 
mėnesio, 7:30 vaL vakare, po 
bažnytinėj svetainėj. . \

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų nitiamk) 
laišku ar telefonu.

PRANEŠAME
kad užlaikom geriausius apynius 
ir salyklas. >Toj- pačioj krautuvėj 
turime ir geležinių daiktij. Visokių girdėti, kdd nekurios žada bus 
pgntų, stiklų į langus ir viską- kas - ------------------------------------------
tik reikalinga prie taisymo namo. REIKALINGAS geras
D. J. MAZENAVIC, 517 E. 8-th
St., South Boston, Mass^ žiūrėk VARGONININKAS

SUSI- gerai kad būtų num. 517. (R.-20) ė-rmrm ><s -n « __.TTTI

Kalbame ir LietvvUltei

382 Broadvay, South Boston
Tai. Sooth Boston 2870

.......... ...iki ......................  ■■■......... ..

LDĘ. 1-MOS KUOPO SUgIRIN- .tų.
r. KTMAB C’

REIKALINGA
RAINCOAT SIUVĖJŲ. Kreipki
tės: National Oųtlet Mfg. Co., 74 
W. 2-nd St., So. Boston, Mass.

(R.-20)

' > ‘ ' I. i

-.rumunui- n i I L r .............................. ... .

Jis norėjęs šokti iš automo
bilio. Bet buvo pavojinga. Plė- 

Visi LDS- 1-mos kuopoą nariai šikai Navicką nuvežę į miškus kur 
prašomi ateiti sekaptin susirinki- ‘ ten į Arlingtop Ęeights įr atėmę 
man, kuris įvyks rugpiūčio 22. d., $200 pinigais ir laikrodėlį vertės 
7:30 vai vakare Parapijos Salėj,*$180.
492 E. Seventh St. Kurie esate j P-nas Na viekas sakė, kad plė- 
skolingi prašome užsimokėti už- šikai esą areštuoti. Juos pagavo 
vilktas mokestis. !tą pačią dieną ir dabar bus teisia

Valdyba mi už kelis kriminalius prasikalti-

f'ia neminėsiu Seimo tarimų, nes 
greitu laiku pasirodys protokolas, 
tuomet smulkmeniškai viskas bus 
žinoma.

Tartasi apie Moterų Sąjungos, 
Mass. Apskričio išvažiavimą, kuris 
Įvyks 25 d. rugpiūčio, Maironio 
Darže prie gražaus Quinsigmond 
ežero.

Viešnios ir vietinės sąjungietčs 
dar kartą apsvarstė, ruošiamas 
pramogas, sudarė galutinus planus 
būsiančiam išvažiavimui. Tačiau 
paaiškėjo, kad dar nevisus kuopos 
teatsakė į pakvietimą dalyvauti ir 
darbu, ar pramogom prisidėti prie 
Savo Apskričio išvažiavimo, bet 

als

JAUNIMO PIKNIKAS
L. Vyčių 17-ta kuopa ruošiasi 

prie labai linksmaus pikniko, ku 
ris Įvyks rugpiūčio 25 d., visiems 
jau žinomame gražiame Munch- 
baeh’s darže prie Beech St.. Ros- 
lindale.

Jaunimas ruošiasi šį pikniką 
padaryti linksmų, įdomų ir gyvą, 
su visokiomis juokingomis lenk
tynėmis, žaislais ir dainomis.

Yra užkviestas ir mielai pasiža 
dėjo šiame jaunimo piknike daly
vauti Lietuvos ir Pabaltos valsty
bių Čampijonas Juozas Vinča. Tai 
aukštas, gražus ir labai malonaus 
būdo jaunuolis su nepaprasta spė
ka. Jis atvyks 4-5 vai., pabaigęs 
savo 
land’s 
proga 
Todėl

:gražių dainelių- Pasibaigus programuį. e- j ome atlankyti 'karių kapus. Kiekvienas • susigraudino prisiminęs, kad tai yra aukos už Lietuvos nepriklausomybę. Ten uždėjome vaini kų ekskursantii vardu., Kapai gražiai aptaisyti ir medeliais apsodyti.Po to, šauliai pasidalinę būreliais išvedžiojo ir išrodė mums įžymesnes vietas Klaipėdos miesto.Apžiūrėję miestų, ėjome į stotį ir važiavome visi kartu iki pirmos stoties, o iš ten išsiskirstėme. Važiuojant traukiniu derlius išrodė geras.
Lietuvos oras man patin

ka, įmonės malonūs ir man
dagūs. Linksma gyventi 
Lietuvoje.

Baltike laivų kompanijos 
Įiatamavima-s
Patariu 
linija, o 
nia.’’

; • y. ‘ ’ ...i . ’ -- ..J^iršelio 18 d. laįvp “Litu-įdėjo iš kalbų, mkizikos ir ania”.iš New Yorko išplau-v J """ 'kė Amerikos lietuvių eks- kuj-sįją. Prieplaukoje buvo susirinkę daug lietuvių palydėti savuosius, t Ant laivo buvo iškeltos Amerikos ir-
- " * - r. —V /Lietuvos vėliavos. Kely ant laivo, grajino orkestras. Buvo labai linksmi ir maloni
i f. *kelionė. Danai labai mandagiai patarnavo. Valgiai buvo geri.Vakąraįs rodė krutumus paveikslus ir buvo surengtas maskaradų < balius. Laivo kapitonas buvo labai prielankus.lietuviams. Visas lietuvaites gerai pašokino.Baigiant kelionę jūrėmis susidomėjome ekskūi’Santų vadu. Pasirodė, kad mes vado neturime. Sušaukėme susirinkimą ir vadu pasirinkome J. K. Milių.

IŠVAŽIAVO Į CHICAGĄ
Rugp, 11d. išvažiavo Į Chicagą 

pas Tėvus Marijonus Ant. Tutkus. 
Jis įstojo Į Tėvų Marijonų vedamą 
Bernaičių Kolegiją mokytis. Linki
me sveikatos ir ištvermės.

Rap.

TORONTO ONT., GANADA
■ > J

Linksmas pikninkas.

Toronto L. R. K. jaunimo kuopa 
“Šviturys,” rengia paskutinį šios 
vasaros sezone linksmą pikninką. 
Todėl mieli lietuviai amerikiečiai 
proga daugeliui iš jūsų dalyvauti - 
šiame pikninke, nes 1929 m. rug
pjūčio mėn. 23 d. atidaromas To- 
ronto miesto “eksibišinas” — mil
žiniškas paradas, kur suplauks iŠ 
visų kraštų milijonai žmonių, o y-* 
pač iš Jung. Valstijų. Tame skai
čiuje bus ir lietuvių. Vieni atva- 
žiuoja pas gimines, kiti į paradą, 
kaipo atostogas praleisti ir tt. To
dėl mes visus atvykusus į Torontą 
lietuvius nuolankiai kviečiame at- . 
silankyti į mūsų rengiamą linksmą ' 
pikninką, kuris įvyks š. m. rugpjū
čio mėn. 31 d. 2 val._p. p. High 
Park 12 Nr. Norint pasiekti mini
mą pikninko vietą reika imti Dun- 
das karaa ir važiuoti iki stn. Bloor, . 
persėsti į karą Bloor ir važiuoti į 
W. ir jfrivažiuosite iki pat parko, 
o parke* lengva rasti minimą pik
niko vietą, nes plevėsuos lietuviška 
ir kanadiška vėliavos. Važiuojant 6 
automobiliais irgi tas pats kelro- 
dis. C; j

Tad tikimės kodaugiausiai su- 
laukti brolių-seselių amerikiečių '' 
minėtoje dienoje, kur turėsime 
progą vieni su kitais pasipažinti ir 
užmegsti platesnius gyvenimo san- 
tykius. •

Pastaba: Jeigu minėtą dieną 
tiktų lietus ar šiaip netinkamas^ 
pikninkui oras, tai pikninko pro- -į 
gramas ir šokiai įvyl^ Parapijos., 
Svetainėje 170 Nr. Dundas Str. r

Visus širdingai kviečia
Dr-jos Komiiehur

atvažiuoti, prisirengusios 'bu ivąp 
riorn prąmogom, o' iš kitų jąu gaų? > 
ta net dovanų išlaimėjimui. Tad - 
atrodo, kad išvažiavimas bus pa-', 
sėkmingas. _  ,

Išklausyta pranešimas apie UMp/. 
Siamą teatrą “Girių Karalaite,” 
parašyta Fabijos UrčiuiškietĮs, ‘ 
kuris bus vaidintas Apskričio iš
važiavime. Pasirodė, kad rolės iš- ' 
dalytos ir uoliai visi mokinasi, kad 1. 
atlikus viską kuogeriausiai. 

j Tas vaidinimas bus tuo ypątim

i

Moterų Sąjungos 5-tos kuopos 
susirinkimas įvyko rugpiūčio 8-tą, 
1929, Kažimieriečių kambariuose. 
Kadangi tas susirinkimas buvo po- 
seiminis, tad ir narės atsilankė 
BkaitHngaL

Susidarius gan svarbiems reika
lams, atsilankė iš kaimyniškos 69 
kuopos, nekurios valdybos narės 
dėl pasitarimo. Be to, mūsų kuopa 
turėjo už garbę primti naująją |gas ir naujas Amerikos lietuviams. 
Moterų Sąjungos Centro Pirminiu-’ kad bus vaidinama pagiryje po 
kę, p. Teklę Mažeikienę, kuri taip
gi yra 69-tos kuopos pirmininkė. 
Gausiu plojimu ir pakilusiu ūpu 
narės pasveikino savo augštą vieš- 
nią rr kitas kaimynes. ___

Pirm to, delegates, p. M. Daugė
lienė ir p, O. Sidabrienė, buyo iš
davusias savo raportus iš Moterų 
Sąjungos Seimo, atsibuvusio New 
Britain, Conn.

Pranešė apie Įvairius nutarimus 
Sąjungos gerovei, apie nepaprastai 
taikingą ūpą viešpatavusį delega
čių tarpe, kuris ir, tarp kuopos na-, 
rių sudarė malonų Įspūdį, kad jau 
mūsų Sąjunga pradeda tikrai su
rimtėti ir stoti į pastovesnes vė-

Ne dėl to kad jiems tie vargai 
patinka! O! kaip malonu būtų 
praleisti atostogas be tų rūpesčių 
vargelių. Daug smagiau būtų 
jiems buvę, jei būtų galėję pasi
maudyti, pažaisti, palakstyti. 
Jiems būtų buvę daug maloniau 
bėgioti po laukus, voliotis ant žo
lės. nardytis ežerėlyje, jaustis 
laisvais, linksmais ir laisvais nuo 
mokytojų disciplinos.

Bet ne! Jūsų vaikeliai — vai
kai tų tėvelių, kurių širdyse dar 
neužgeso meilė Lietuvos — tokių 
tėvų vaikeliai pasidavė gal ir ne
norams bet pasidavė mokytojų su
varžymams. Dėl ko? Ar dėlto, 
kad jie suprato kas gera iš to viso 
išeis? Ar dėlto, kad jie suprato 
kad tokiu būdu jie neužmirš lie
tuvių kalbą* Greičiausia bus, kad 
vaikeliai taip nesuprato. Ameri- 

’koje 120,000,000 žmonių nesupran
ta ir nesupras lietuvių kalbos. Su 
ta kalba Amerikoje 
sidirbsi. Ar tik ne 
supranta ir kalbą? 
vaikų vistiek lankė 
kyklą. Jie ėjo į 
sė dėlko?

Aišku, kad nė ‘ dėlto, kad jie 
būtų supratę svarbumu gimtosios 
kalbos — ne dėlto, kad norėtų 
būti suvaržytais,’ bet dėlto kad 
tėveliai juos siuntė, o vaikeliai jų 
paklausė. •

Jie prakaitavo mokykloje, kad 
neužrūstinus savo tėvelių. Aišku, 
kad tą ką jūsų vaikeliai išmoko 
mokykloje įvertins tik užaugę. Jie 
tada pasakys, “ačiū tėveliams už 
tai, kad siuntė į lietuvių mokyk
lą”

Ištikro. jūsų vaikeliai užsitar 
navo poilsio.

Padarykime jiems dideli malo
numą. Išvežkime juos ant tyro 
oro. tegul jie jaučiasi, kad dabar 
laisvi esą, tegul linksmai voliojasi 
ant žolės, tegul nardosi ežerėlyje.

Primink savo biznieriams, ir jie 
su mielu noru paaukos valandėlę 
laiko išvežti vaikelius kur nors į 
parką.

daržan, kuris visiems | Primink biznieriams, kad jie pa 
rašytų arba asmeniškai nuėję Į 
“Darbininką” pasakytų kiek vai
kų jie galės išvežti ir kokia diena 
jiems patogiausia.

Laiškus adresuokite: “ Chilciren ’s 
Outing,” care of “Darbininkas.” 
366 Broadway. So. Boston.

Rap.

Birželio 30 d., 8 vai. ryte 
jau buvome Klaipėdoje. Dar

>
toli nuo kranto pamatėme 
plevėsuojant Lietuvos vėl i a- 
va ir stovint minią žmonių. 
Privažiavus krantą orkes
tras grajino, ir laivui susto
jus mus patiko Klaipėdos 
lietuviu ekskursantus priim
ti vadas, komisijos nariai ir 
būrelis lietuvaičiu kurios 
mūsų vadui įteikę gėlių bu
kietą ir tam tikrą ženklą. 
Lietuvos šaulių komisija ir
gi mandagiai mus priėmė. 
Muitinės viršininkai beveik 
visai nežiūrėjo, mūsų daik
tu. ■ u — •

PARAPIJOS METINIS 
IŠVAŽIAVIMAS 

Šv. Petro lietuvių parapija, So.
Boston. nuo seniai turi savo meti
ni Išvažiavimą Darbo Dienoje (La- 
bor Day), kuri vis išpuola į pirmą 
rugsėjo pirmadienį. Ir šiemet nuo 
pat pradžios pavasario visi para
pijiečiai yra pasirižę turėti meti
nį parapijos išvažiavimą Darbo 
Dienoje, rugsėjo 2 d. Tik šisai 
tesiskaito metiniu parapijos išva
žiavimu, metiniu parapijos, kaip 
anglai sako, “ get-together.”

Šis mūsų išvažiavimas bus Keis
tučio dr-jos darže, rūgs. 2 d. Iki 
šiol buvo sunkumų paimti Keis
tučio daržą. Bet po paskutinio 
Keistučio dr-jos susirinkimo kliū
tys dingo. Draugija užleido para
pijos išvažiavimui savo erdvų dar
žą. Šis daržas jau gerai žinomas 
visiems Bostono ir apylinkės lie
tuviams. Nuo Forest Ilills reikia 
imti Washington St. karą ir va
žiuoti iki Grove St. Iš ten lietu
vių trakai nuveš žmones už dyką 
Keistučio
ietuviams labai patinka.

Jaunimas eina pagalbon sureng
ti metinį pikniką. P-nas Skudria 
jau daug gavo pikniko kontes- 
tams dovanų. Ir prašo kad per 
3roadway krautuves tik po jo di
rekcija tebūtų kolektuojama. Se
niai, sako p. Skudris. gali rinkti 
valgius. Mes, “young blood” su
rinksime kitokių dovanų. Asmeniš
kas dovanas tai by kas gali aukoti. 
Labai gerai. P-nas Skudris daro
si tikras jaunimo vadas šiame pa
rapijos metiniame išvažiavime. Jis 
pats ir jo padėjėjai renka kon- 
testams dovanas. Jis veš savo 
traku žmones nuo Grove St. iki 
Keistučio Daržo. Jis išpuoš savo 
krautuvėje parapijos išvažiavimui 
dovanų langą.

Neškime tik jam kodaugiausiai 
dovanėlių, kad dovanų langas bū
tų kogražiausias. *

Jaunimas tarkimės su p. Skudriu 
ir jo pasekėjais. Subendrinkime 
planus. Rašykime apie tuos mū
sų planus į “Darbininką.” Pri
kalbinkime kitus, tai su dovano, 
mis, tai su automobiliais, tai žais
lais. Vlsi-visi, į metinį parapijos 
pikniką.

Piknikierių susirinkimas. Kuni
gai bažnyčioje užsakė susirinki
mą parapijos pramogų rengimo. 
Komisijos, visų, dąębįilin;kų’ iri vi
gų. kurie intereauojasi parapijos 
metiniu pikniku, ypatingai jauni
mą, ragino susirinkti ir darbuotis 
parapijos metinio pikniko naudai. 
Piknikierių susirinkimas bus po-

PUIKIAI PAVYKUS 
PIKNIKAS

LDS. 1-mos kuopos piknikas į- 
vykęs rugp. 18 d. Munchback ’s 
darže, Roslindale, netikėtai pui
kiai pavyko. Žmonių buvo daug. 
Visi gražiai linksminosi, žaisdami, 
dainuodami bei šiaip pusių pavė
sy besišnekučiuodami. Pikniko 
darbininkai su gaspadorium p. V.1 
Valatka prieky o gaspadinės su 
p. Marksiene prieky nušilę sten 
gėsi visus suvažiavusius gardžiais 
skilandžiais pavaišinti, tonikų pa
girdyti, šaltakoše sušilusius atvė
sinti ir “Birutės” saldainiais gy
venimą pasaldinti. Iš gaspadinių 
matėsi šios: Skudurienė, Lingevi- 
čienė, Jaskevičienė. Barolienė, 
Slatkevičienė, Kilmoniutė. Iš vy
rų darbavosi: Trakelis. Zalieckas, 
Neviera, Tamoliūnas, Jaskevičius, 
Pivoriūnas, Niauronis, Kavolis, 
šeikis, Jankus. Naudžiūnas ir k.

Visi pasišventusiai darbavosi, to. 
dėl ir rezultatai tiesiog neįtikėti- 
ni. Vien lietuviškų “Birutės” 
saldainių išleista 99 svarai. Ant 
greitųjų padarius nors nevisai pil- 

apyskaitą, pasirodo, kad Įplau- 
Gryno pelno 

Gal susi-

atviru dangumi. .
Toliau, pasitarta dėl, surengimo 

šokių, kurie įvyks ketvirtadienį 3į < 
spalių Community Hali ant Upsala.' . > 
St,, 7 :30 vai. vakare. 'Nutarta tam 
vakarui pakviesti p. Navicko of- v 
kestrą, kad atsilankiusius gerąi J 
palinksminus prieš adventus.

Narė

mus. Jis sako, kad plėšikai jį ne 
tik apiplėšė, bet ir sumušę taip, 
kad turėjo dvi dieni gulėti ligo- 

Ihinėje.
P-nas Navickas dirba Statler 

'viešbuty, ir tą naktį ėjęs iš darbo 
ir sutikęs plėšikus. Sako, kad plė
šikai esą jam matyti ir juos pa- 
žinsiąs. Jis atsiminęs jų automo- 
biliaus pirmuosius tris numerius 
ir policijai pavykę greit juos su
sekti. - Besivejant, plėšikai atsi- 
šaudę ir peršovę policistui ranką.

Steponas Navickas yra vedęs ir 
gyvena 169 W. Sisth St.

neturėjau stiprumo nei energjjoą'i 
ir buvau visai nuvargęs. Po iSvartojks 
mo tik dviejų butelių Nuga-Toue, .* 0*1 
jaučiuosi kaip naujas itnogus.rt 
Milner, Kiggins, Mass, Tik keliais po- 
dtlals p nas MŲner pasako, kaip 
Tone jam greitai pagelbėjo, patais* jo 
8i eikatą, padaugino stiprumą ir sotel* 
kA jam daugiau energijos. Viri n*h>> 
nas žmonių vartoja Nuga-Tone 
klomis pat pasekmėmis. Ir jųa tarti** 
m£t Jas vartoti, jei neturite geros svs|» 
Jcntojt. ' v.?

Nuga-Tone taipgi geras iitJitj>W0 
silpną nervų, nusilpusių svarbesnių M*! 
ganų, inkstų, kepenų, pūslės, prasta t* 
petito, nevirškinimo, pasu vMurtataNfc 
raugėjimo, gaivos skaudėjimo, 
110. Mkieranų raumenyaav pi ■lesilfcMM 
svnHn, nemigos, jautimo nieavargfo-.tr 
panašių simptomų. Jus galit nustiMb 
ti Nuga-Tone kur gyduoMe yra sartMk 
damos. Nnslpirklt buteli šiandie irgj- 
stebėkit puikias pasekmes po vartAp* 
mo tik keletą dienų. Jei jun iwtįl|ĮĮ 
neturi Jų ataka, jis gali <W *M|' 
Iš otoetlo valstinM
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drambliai. Jų esama
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• s • IPalyginę j jų daug buvo Indų ir Di
džiojo vandenyno salose. 
Anglijoje konservų fabrikai 
dar dabar kasmet išleidžia 
rinkon didelį skaičių vėžlių 
mėsos konservų. Vėžliai- 
drambliai esti be galo gai
vūs. Jie gali ilgą laiką bū
ti nieko neėdę ir negėrę ir 
gyvena po 300 metų ir il
giau. Jie pasižymi savo di- 
dutnu. Taip, pavyzdžiui, vie
nas jų svėręs 378 klgr.. turė
jęs 1^4 metro ilgio ir 1 met
rą aukštumo. “L. -L”

220,000,000 žino-

Tie

ŽAIBAS NUKIRTO 120 AVIŲ
Netoli nuo Hamburgo prie

Rū- rieno kalnelio buvo kaimenė 
avių per naktį laukuose pa
likta. Žaibas įkirto į kaime
ne ir užmušė 120 aviu. Ta 
atsitikmą aiškinama taip 
kad avys laike perkūnijos 
turėjo būti susiglaudusios.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
- . šu paveikslais 
Dang rimtu ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ju- 
Verta 
muose

na-

VALGYKITE SALOTAS IR . . .
MYLĖSITĖS

Dabar salotų metas. Salo
tos — geras daiktas visiems. 
Žinoma, daržovės visada ge
rai atsiliepia į sveikatą. Bet 

* jos patariamos visokie- 
ims sudžiūvėliams ir apšepo- Įlliants. Visi tie kurie džiūs- 
tate nuo nelaimingos meilės 
ar kurie apie meilę ne pama
nei i negalite, pamėginkit sa
lotų. 'Pik pamėginkit, ir tuoj 
Įsitikinsit, kad jūsų jausmai 
sušvelnėjo, kad pasidarė ant 
širdies taip lengva, kaip gra
žiausiais praeities metais. 
Atsiras ir fantazija, vaiz
duotė pradės veikti — ir jus 
nenoromis pradėsit svajoti. 
Apie ką l Žinoma, apie mel

de. Kad tai tiesa — rodo dau
gelis atsitikimu. Tr mokyti 
žmonės daktarai, ta tvirtina.

Apskritai, visokios žolelės, 
sako jis, sveikos žmogui, bet 
ypač sveika morkos, cibuliai 
ir salotos.

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiųskit 
3c. pašto ženkleli.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
Y a 
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Nuo salotu žmogus žmo
niškąja. darosi minkštesnis, 
malonesnis... Vienas iš žy
miausiu salotu gerbėjų buvo 
prancūzas Ruso, kuris norė
jo net, kad valdžia išleisti! 
tokį įstatinių. kuriuo prive
rstu kiekviena pilieti kas- i •
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VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

9*

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, Įvairenybių irtt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės pabiros.”

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso- 
! ’ mybės aikštė “KARYS.”

k ’ J
rrJ& a

Horacijus su Emilijum Lu- 
cijonu.

Jiedu, sakėsi, ant nuosavo 
kailio patyrę, kad salotos 
puikus vaistas nuo girtuok
liavimo, susijaudinimo ir ai
strų. Patikėjęs jais vienas 
žymus 16 amžiaus vienuolis 
patarė kuo daugiausia salotų 
valgyti visiems vienuoliams 
ir kunigams.

Rymėnų ciesorius Tiberi-- 
jus ir Markas Aurelijus ga
lėdavo skaniai išmiegoti tik 
dėl to, kad daug valgydavo 
salotų. Geri jų mėgėjai buvo 
ir senovės graikai. Jie salo
tas aukodavo net savo mei- 
lės deivei Afroditei. Matyti, 
buvo įsitikinę, kad, kai tik 
užvalgai salotų, tuoj ir ats- 
kredąs i paausį šelmis Amū
ras...

Vėliau salotas pradėjo su 
pasigerėjimu valgyti pran
cūzai. Moters iš jų kartais 
tikrų “štukų” padarydavo. 
Iš vyrų žinomesnis salotų 
garbintojas buvo Aleksan
dras Dilimas.

Iš satečity daromų tam 
Dkri vaistai, kurie gan tei
giami veikia sergančius re
umatizmu, neuralgija ir vi
durki ligomis. - '

Tie vaistai daromi šiaip: 
skinami / jaunų salotų lapai, 
sukapojau^ iy užpiiaųii van-

; y. - S. .
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LDS. Kuopų Susirinkimai
■■■“' '-v.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas^ įvyki 

rugsėjo 3 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

. ■. ‘.e

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tbs kuopos susirinkimas 

įvyks penktadįmiy, rugp. 23 d., 
Kazimiero Staniflno namuose, po 
num. 12 T“ 
gai ir jfi _______ __________ ________

ateiti į š| susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai, 

negu Taipgi malonėkĮte atėję užsimokė-

je, po 
W St Mirii drau- 
Sb, malonėkite visideniu, kūno tų u būti pus- •rečio karto d.vigįąu, sukapotų salotų. Po to. tas U Mūrių yriužsivilkęmėnesinės >.>išmys i^rfįįaias. Tas- *** * * **^*°*™- « kui į gautą iš gurų skystimą įpilama truputį spirito ‘ ir vėl išgarinama. Gautas skystimas supi!?/mu į mažus buteliukusM kitrie gerai užkemšami.č-Irimas lašų į stiklinęir geriamai. “R^tas”

,. skystįraas la-

WORCESTER, MASS.
__ ____ _________ ____  _ _____  LDS. 108 kuopos susirinkimas 
draugus prirašyti prie mūsų orga-. iFyhs rugsėjo 4 d., Aušros Vartų 

parapijos sąlėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų^ 

Kviečia Valdyba

nizacijos.
. Valdyba

Dar vėliau salotos papil
io poA isus kultūringus kraš
tus ir užkariavo beveik visų 
protingesnių ponų virtuves. 
Tačiau daugiausia ju, verte 
pakilo šiais moderniško gy
veni ma.laikais, kada žmogus 
pradėjo rūpintis, ne tik mik
liu protu, bet ir kūno svei
kata. Su saule, oru ir van
deniu. tais geriausiais Dievo 
duotais žmogui daktarais, 
drauge traukia ir salotos su 
kitomis daržovėmis. O kur 
klesti sportas, kur žydi svei
kata ir jaunatvė, ten ant sta
lo rasi ir salotu. Valgy k sa
lotas — ir tikrai daugiau 
mylėsi, negu ligi tol mylėjai.

Salotos ne tik svarbu kaip 
maistas, bet dar turi gydo
mosios reikšmės. Jos gan gai
vinamai veikia organizmą, 
padeda virškinti valgius ir 
yra gan raminančios, tad pa
tartina jos valgyti žmonėms, 
negalintiems užmigti.

TARPTAUTINIS APGAVIKAS
— Liepos mėn. 3 d. Berlyne 
buvo suimtas tarptautinis 
apgavikas egiptietis Ali ben 
Helou. Jo ieškojo įvairių 
šalių kriminalinės policijos.. 
Paskutinėmis savaitėmis jis 
prigavo keletą Berlyno fir
mų 1 milionui reichsmarkių. 
Prigavimai padaryti ligšiol 
dar nepraktikuotu būdu. Jis 
įvairiose firmose pirko pre
kes mokėdamas vekseliais. 
Vekselius imdavo, nes vie
nas bankas paklaustas pra
nešė, kad egiptietis turi ban
ke didelę einamąją sąskaitą, 
kad vekseliai laiku išperka-V •- , ■ J - * i _ .

mi ir kad galit nesibaidyti. 
O vietomis pasisekę vekse- 
liūs iškeisti į pinigus. Ta
čiau rakui atėjus vekseliai 
buvo protestuojami. Paga
liau buvo (iškabinti vieši 
skelbimai su apgaviko at
vaizdu. J^ienos nukentėju
sios finpės jtarnautojas pa
stebėjo jį gatvėje, ir jis bu
vo policijos suimtas. Tuo bū
du gautos klaidingos banko 
informacijos, — ligšiol dar 
neišaiškinta. “L. A.”

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 30 d., "7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

- Kviečia Valdyba
> -

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 25 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

ELIZABBTH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki- 

męe įvyks trečiadienį, rugsėjo. 5 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugsėjo 6, 7:30 vai. vakare, 
•mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugp. 25 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WATERBURY, CONN
Rugpiūčio 25 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny; rugpiūčio d., 

7:30 vai. VSkare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks rūgs. 8 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 

rinkimas atsibus sekmadieny, 
rūgs. 8. tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

KAIP ČIGONAI LAIDOJA 
t

NUMIRUSIUS
Nesenai Varšuvoje įvyko 

labai įdomios laidotuvės. Iš
nešę kūną iš morgo, čigonas 
atidengtą grabą pastatė sod
ne. Vienoje karsto pusėje 
stovėjo moterys, kitoje vyrai. 
Visi turėjo rankose vyno bu
telius. Išgėrę vyną čigonai jo 
liekanomis apšlakstė karstą, 
padėjo į grabą kelias bonkas 
ir šiek tiek pinigų. Po to 
grabas buvo užkaltas ir nu
gabentas į stačiatikių kapus, 
kur jau buvo atliktos bažny
tinės apeigos.

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugsėjo 1 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

Rezidencijos TeL: 077&-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEV1Č1US
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Mass.

r ——  -—_į, ■. TT—..

Antradienis, rugpiūčio 20, J.92&

VARGONINKŲ SEIMAS
AmerikosJjietuvių R. K Vargp- 

ninkų Sąjungos Seimas šįmet 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d, 
Lietuvių Parap. Svetainėje^ pri< 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes 
Barre, Pa. . . — ’

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus 
mūšų muzikus-vargoninkus skaito, 
lingai šiame seime imti dalyvumą, 
kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą 
yal. (Eastern Standard Time) vi
durdieny.

Informaeijiį dėliai meldžiu ad- I 
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., Wilkes Barre, Pa.

Aleksandras Aleksis, - 
Vargoninkų S. Centro Pirm.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O1sio valandas:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 2:S0 iki B 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldlenlals, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas ■ - 

33 Copeland St., Quincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

Nesenai sugrįžo iš Vlenna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak.

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL AB AN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštą. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”
nes “ŪKININKAS” vedamas ka- 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
[daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
i gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvuliu auginimą, šeimi- 

ininkavimą, rinką ir kainas, deda 
'daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
Įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 H- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio? 
Pinigus siųsti šino adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad
ministracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, } kad “ŪKININ
KAS ’ ’.yra gražiausias ir mylimiau- nių darbų planui nutiesti, 
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

BRIGHTON, MASS.
D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rūgs. 6, 7 :30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln.St. Ateikite 
visi. Valdyba

L.

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi- 
st . Kviečia Valdybasi.

✓* L.;: <
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AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. 
FEDER ACUOS XIX-TAS 

KONGRESAS
Am. Lietuvių R. K. Federacijos 

XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
UI

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese,'nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes-

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatai

Brooklyn, N. T. 
180 Hale Avratie,

«

s

t,Pz.

SAINT CLAIR, PA.
D. S. 107 kuopos mėnesinisL.

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 1 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugsėjo 1-mą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugsėjo L d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

. * 
r.

f A . _

> *

laidojimus
knrfuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
bnna patenklūtl 
ir sntanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Third St

Telefonas: South Boston 0304-W.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tel. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po pietir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

E. V. WARABOW
(Wrnblianskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
TeL Nonvood 1503 

MONTELLO OFFIOE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius fr Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Masa.
Telephone Unfverrity 8831-W

(
►

i 
n

Lietuvis G r abortu s

P. J. AKUNEVIČIUS'
258 Broadvay, So. Boston 

Telephone So. Boston 4488

Mirus Kelmyno* nartui, likusiems 
našlalčlnms arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. A8 
laidotuves aprūpinu gerai Ir m* 
brangiai.

JA

>

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tų pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395.

ėj Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

1
0r.Grady,327BTX^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 rjf- 
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Tel. So. Boston 0506-W. j J
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS | 
251 Broadway, South Boston !! 

(“Keleivio” name) [j 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j j 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 Į > 
vakare. Seredomis nuo 9—12 i ’ 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 į J 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 ![ 
iki 12 (pagal sutartį).

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
žemnamijos, Apdraudos, Mort-

■ -^gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
' Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

_ Ofisas atdaras nno 9 ryto Dd -
1) vakaro.

Norintieji telslnetnnsdo patarnavi
mo Ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pns m«s.
832 W. BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.
■ Fįį-r’1 'jim—.. .■,i.i-rrT.T,;rra—ęą
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