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rauti. P. Buckley mielai su
tinka painformuoti ir pasa
ko, kad tai esąs kitas lietu
vis, kurį jis nesenai j savo

Šiomis dieno- 
atstovas mon- 
aplankė sun
kai ėjime ser-

Jasionis, 16 metų 
jaunikaitis, South

X

P

Dalyvaus Plaukimo
I

y

ų delei repa- 
visos

CICERO, III., rugp. 21 d. 
į (mūši; korespondento tele-

joj triųm- pavvko pa- n Pranciją> ir Japoniją.10. kad ir Vo-

įasmet daugiau 
ųivo nustatyta

ŠVENTO TĖVO PASIUNTINYS 
. APLANKĖ PRELATĄ 

OLŠAUSĘĄ

Kaunas. — 
mis Šv. Tėvo 
sig. Faidutti 
kiųj ų darbų
gariti prel. Olšauską.

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

Mcdpnio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie 
fiami susipažinti.

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

Ex. V. D.

’ t’ VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI

V.

konferencija pairs, nes be
veik visos valstybės buvo nu- 
si stačiusios prieš, bet dabar 
gal ir pa vyks] Vokietiją pri- 

, versti. t

^u kitų valsty

•X
u HM
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yienykitėsi

EKOS LIETUVIŲ R. K. SV. DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IB
PENKTADIEls

KAINAS

pamatyti, kaip 
atrodo trenyruotėje -mūsų 
tautiečiai Juozas Vinča ir 
Jaek Sharkey, šiii žodžių ra- 
šėjas ir Feliksas -Zalieckas, 
'rugpiūčio' 15 d., nuvykome į 
Jim Toland’s gvmnasium 
ant Friend St. Užsimokėję 
po 25c. įžangos įėjom ir ra
dom jau nemažai žmonių 
prisirinkusių, jų tarpe matė
si didokas būrys ir lietuvių. 
Gvmnasium didelis, šviesus 
ir švarus.“ Apie pustuzinis 
visokio svorio kumštininkų 
treniravosi: tai didžiulį pa
kabintą smilčių maišą daužė, 
tai sm savo šešėliu boksavo- 
si, arba per virvutę šoko, ki
tas į ončpripūstą odos mai-

< šelį savo kumštis miklino, o 
kiti užsimovę dideles minkš
tas pirštines (kad nesusižeis- 
lų) boksąvosi. 7

Sharkey visų domę atkreipia 
Išeina kumštininkų uni

formoje Jack Sharkey su 
J. Vinča. Tuoj viis akis į- 
smeigia į jį ir seka jo kiek'

— vieną-judesį. Taip pat sn 
indomumu visi žiūri ir į 
Vincą, kurs yra aukštesnis 
ir už Sharkey. Jiedu pra
deda treniruotis. Sharkey 
pastebėjęs Vinčos klaidas, 
pertraukoje jam pastebi ir 
nurodo lietuviškai taisyklin
gą arba gudresnį būdą kaip 
kumštis mesti, apsiginti ir t. 
p. Taipgi teko pastebėti, 
kad ir kitas kumštininkas 
treniruodamasis Vincai lie
tuviškai pamokinimų teikia. 
Mums indomu buvo sužino
ti kas jis per vienas.

Pas Buckley.
F. Zalieckas prieina prie 

John Buckley, Sharkey ir
Vinčos manadžerio pasitei- juokais klausia Sharkey.

globą paėmęs. Jis jį pasi- nios žmonių 
šaukia ir liepia apie savę pa
siaiškinti. Mes su juo lietu
viškai pasisveikinome. Pa
sisakė, kad jis esąs /

Z 
Stasys Versiackas—Steve Ketchell 

iš Haverhill, Mass. Čia au
gęs, dar jaunas apie 20 metų 
vaikinas. Gerai lietuviškai 
kalba (tik truputį dzūkuo- 
ja). Mes su juo visą laiką 
kalbėjome lietuviškai. Jis 
nesenai pradėjęs boksuotis 
kaipo profesioųalis. Turė
jęs iš viso 5 kumštynes ir 
visas laimėjęs. Keturias iš 
jų laimėjo “knock outais:” 
tris pirmame rounde ir vie
ną 4-tame. Jis sveria 157 
svarus ir skaitosi vidutinio 
svorio (middleweight). 
Kumščiuojasi vardu Steve 
Ketchell. (Steve Ketchell tai 
vardas senesnių laikų gar
saus kumštininko, kuris, a- 
not B. Stefano, kuris’ jį pa
žinęs asmeniai buvęs lietu
vis.) Savo manadžerium ne
senai gavęs p. Buckley. 
Buckley pataria mums nu
eiti ir su Sharkey pasikalbė
ti.

O, POPIEŽIAUS PIJAUS 
X-J O MIRIMO SUKAK- | 
> TUVES

Vatikano Miestas. — Rug
piūčio 20 cL Šv. Petro Bazi
likoj ties a. a. Popiežiaus 
Pijaus X antkapiu įvyko iš
kilmingos pamaldos 15zmetų 
sukaktuvių ’ paminėjimui 
nuo jo mirties. Pamaldose 
dalyvavo • tūkstantinės mi-

Hague 
tų atstovas S 
cijų konf 
fuoja, kad 
lenkti savo 1 
Italiją, Be 
Taipgi/jis 
kie
bių nauju p

Atstovų 143

Pas Sharkey.

Tėję i gymnasiumo “dress- 
ing room” radome Sharkey 
imanti nuo savo treniruotojų 
masažą. Kambarys buvo pil
nas kumštininkų ir jų tre
niruoto jų. Visi nutilo ir su
žiuro, kaip į mus Sharkey 
lietuviškai prakalbėjo. Ten 
pat baigėsi rengtis ir Vinča. 
“Ko jūs norite žinoti?” —

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS
į^ry k s i

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY

RUGSĖJO 25 IR 26 D.D.,1929 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 
1 WORCESTER, MASS.

" ----- ------ <------
Šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių organi
zacijai klausimų. Tajl 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. Knetžys 
Iždininkas A. Vaisiauskas

Julius 
amžiaus 
Bostoniėtis ir Stasys Zęųe- 
vičius, 33 metų amžiaus iš 
Atlantic City, N. J., pasižy
mėję plaukikai šią 'savaitę 
išvažiuoja į Kanadą daly
vauti plaukimo lenktynėse.

Plaukimo lenktvnės įvyks 
rugpiūčio 28 d., Ontario e- 
žere, arti Toronto. Tai,bus 
taip vadinamos Wrigley nio- 
rathono plaukimo lenktvnės.

Lenktynėse -dalyvaus iš vi
sur pasižymėję plaukikai. 
Mūsų čampionai Jasionis ir 
Zenevičius tikisi laimėti pir
mąsias vietas. Jasionis sa
ko, kad jis šiūr laimėsiąs 
pirmą, dovaną $25,000. To 
mes jam linkime.

choras. Solo giedojo art. polas Juška. Pamokslą
deracijos Kongresas pradė
tas iškilmingomis šv. mišio- 
mis, šv. Antano bažnyčioje.

Šv. mišias laikė Federaci
jos pirm. kun. Ig. Albavi
čius. Jam asistavo diakonu 
klierikas Valančius, subdia- 
konu kun. Linkus?Mišių lai
ke giedojo • vargonininkų

“Juk žinote mano pirmą racijų mokė imo ir 
vardą, žinote ir mano antrą skolos.
vardą, taip pat žinote, kad1 Sulig nauj^plano Vokie- 
aš esu vedęs ir. turiu tris tijai uždedai & po 100,000,- 
vaikus, dvi mergaites ir ber- 000 markių 1 
niuką metų senumo” — juo-1 mokėti negu 
kauja Sharkey. Zalieckas jYoungo plan 
klausia, ką jis mano apie bū- j Britų atstjįvaš Snovvden 

 

siančias jo kumštynes su įnori, kad VoĮ&ėtija greičiau 

 

Tom Loughran, rugsėjo 26 atmokėtų kario skolas.
d. Čia jau Sharkey prade-j Tuoj po Snowdeno pastą- 
jo rimtai. “Aš dabar pinigų fvto reikalavimo išrodė, kad 
turiu, ir šį kartą nesibovy- 
sių, kaip bovinaus su Demp- 
sey, Heeney ir Risko. Da
bą? aš mūšiuos. Arba aš gul
siu ant grindų, arba jis guls 
ant grindų. Aš manau, kad 
jis bus “favor.” Aš ir no
riu, kad jis .būtų “favor,” 
kad laikraščiai rašytų jog 
jis laimės. Kaip mušimės, 
tai pamatysime kas laimės.” 
Tuomet - Zalieckas sako: 
“Mes kaipo lietuviai savo 
tautiečiui linkime, laimėti ir 
manome, kad laimėsi.” Į tai 
Sharkey atsakė: “Dėl to ga
li sau miegoti ramiai ir gal
vos nesukti.”

Ką mano apie Vincą.
Užklausus ką jis mano a- 

pie Juozą Vincą, atsakė: 
“Well, už kokių trijų metų 
jis bus geras kumštininkas 
ir visus galėš sumušti, 
juokais atsakė Sharkis^ Ir 
tuoj pradėjo rimtai: “Mes 
negalime žinoti koks jis bus 
kumštininkas ir kaip greit 
jis išmoks gerai kumščiuotis, 
bet į tokį trumpą laiką, kiek 
jis kumščiavosi ir ką jis pa
rodė, tai mes netik iš lietu
vių bet ir iš amerikonų, dar 
pirmą tokį matom.”

Dar Zalieckas užklausė, ar 
jis važiuos Chicagon, į Ro
muvos Teatro atidarymą. 
Atsakė, kad ne, nes toli ir 
perilgai reiktų sugaišti, o 
jam labai svarbu gerai pri
siruošti prie šių kumštynių.

Per visą mūsų pašnekėsi 
kambary buvo tyla ir risi a- 
tydžiai į mus žiūrėjo, neiš
skiriant nei p. Buckley, bet 
jie nieko nesuprato apie ką’ 
męs kalbėjom lietuviškai.

Tuom tarpu Sharkey pa
baigė apsirengti ir visi kar
tu su Vinča išėjom. Einant, 
dar Sharkey davė Vincai 
patarimų iš kumštynių ir 
gyvenimo sryties. Jis sėdo 
į savo Buicką ir nuvažiavo, 
o mes su Vinča į Felikso 
Nash ir taip pat padarėm, jie ant rietos mirė.' Tai dar 

Rep. dri prohibicijos aukos.

NELAIMĖ SULAIKĖ
VOKIEČIU “ZEPP”

. Lietuvių Bernaičių^ 
jos direktorius. “ .

Po pamaldų J. E. 
B. J. Sheil pasakė
viains pamokslą. Džiaugi! 
lietuvių stipriu tikėjimų' 
pastangomis palaikyti 
likiškas organizacijas.

Kun. Vaičiūnas, tos 
pi jos klebonas dėkojo JV. J 
už atsilankymą ir palari 
mą. • ” į

___ _į

LENKU ifclASI PAGROBTI ŠV. KAZIMIER9

——"—r———--------
ORLAIVIS UU^ii^RTU BE. SU

STOJIMO PERLĖKĖ J* V.

KONTINENTĄ

York. — Gyvasties • 
apdraudos asociacijos prezi
dentas paduoda, kad Jung. 
Valst. apdraudos kompani
jos esą išdavusios žmonių 
gyvasties apdraudimo poli- 
cies už 100 bilijonų dolerių.

GYVASTYS ĮKAINUOJAMOS 
100 BILIJONŲ DOLERIŲ t

Spokane, Wash. — Perei
tą ketvirtadieny iš šios ko
lonijos du lakūnai išlėkė or
laiviu “Sun God” ir perlėkė 
du kartu Jungt. Valstijų 
kontinentą be sustojimo.

*

Grįžo laimingai antradie
ny, rugp. 20 d.

Kasumigauru, Japonija, 
Irugp. 21 d. — Vokiečių Zo 
pelinas perlėkęs Atlantiką 
ir atgal iš Lakehurst, N. J. 
į Tokio kelionėje aplink pa
saulį neturėjo jokios nelai
mės.

Bet štai prisirengus kelio
nėn iš čia į Los Angeles ne
laimė atsitiko bestumižmt

Vienius.. 4^Gazpt^war^epęHną^^-jastogės.'.
nas laivelis" pagadintai ir už
ims apie astuonias valandas ' 
pataisyti.

Dr. Hugo Eckener tikisi 
dar ketvirtadienio naktį jei
gu orafs bus tinkamas, pakil
ti 5400 mailių kelionėn į Los 
Angeles.

szawska” praneša, kad len
kai ruošiasi išvežti iš Vil
niaus į Lodzę Šv. Kazimiero 
relikvijas, esančias Vilniaus 
katedroj . Relikvijų perveži
mui sudarytas specialinis ko
mitetas ir pats pervežimas 
įvyksiąs rugsėjo mėn. Per
vežimas į vyksiąs dėl to, kad 
Šv. Kazimieras yra Lodzės 
parapijos globėjas. Relikvi
joms padėti būsiąs padary
tas puošnus sarkofagas.

LENKAI PERSEKIOJA 
GUDUS

ŠVEDAI KOLONISTAI PABĖGO Iš SOV. 
RUSIJOS

VILNIUS. Tęsdami ma
žumų persekiojimus, lenkai 
Baranovičių apskrity suėmė 
gudų ūkininkų sąjungos sek
retoriato vedėją Ostroveekį, 
už tai, kad šis prie bažny
čios dalino žmonėms baltgu- 
džių kalbą atsišaukimus ir 
laikraščius.

Naugardėlv lenkai suėmė 
du grtdų gimnazijos Vilniuj 
moksleivius Kobušką ir 
Ščasnv, kurie kaltiname ko- 
munizmu. /

4

Kongreso Pirmoji 21 
Sesija.

Pirmoji sesija prasi 
1:30 vai. po pietų. Į p 
diumą išrinkti šie: ved 
Šimutis, “Draugo” re 
liūs, pirmuoju pagelb. 
L. Draugelis, antruoju V 
Duoba; pirmas rašt. K. Lil 
džiute, antras rašt. kli 
Šlikas.

Rezoliucijų komisija: !^ 

go” administratorius, 
n i na Nausėdienė, V. Gaina 
tė, kun. Ig. Albavičius.

Mahdatų ir skundų k 
sija: J. Vaškevičius, M. 
dzievskis ir kun. P. Vai 
kaitis.

Knygų peržiūrėjimo k 
misija: kun. J. Paška 
J. Brazaitis, A. Bacevičius.^

Spaudos ir sveiki 
kun. J. Vaičiūnas, stu< 
T. Poška, kun. dr. J. 1 
kas, kun. J. MačiulioniC 

Atstovi) užsiregistravo i 
tas keturiasdesimts a

4 

Daugiausia iš Chieagos a 
linkės.

Kongreso pradžia gera- 
atstovi) ūpas pakilus. 
’ Gautą daug sveikinimų.

NAUJAS BOTAGAS 
BUTLEGERI

POLICIJOS VIRŠININKAS NU
ŽUDĖ DU BUTLEGERIU 

West Frankfort, III., rug.
22 d. — Vakar naktį polici
jos viršininkas Leroy Sisk 
nušovė du būtlegeriu Krei- 
ger ir McDonald važiuojant 
automobiliu. Policijos virši
ninkas ir patrolmanaš sulai
kė būtlčgerių automobilį ir 
pradėjo ieškoti degtinės. 
Jiem bekrečiant, sako, Krei- 
ger paleidęs šūvį į juos. Po
licijos viršininkas į būtlege- 
rius paleidęs keturis šūvius 
ir pataikė 4 galvą taip, kad

Massachusetts valstiją 
ėjo galėn nuo rugp. 
naujas prohibicijos įstatu 
papildymas. Ligšiol 
geri ils ’ pagaudavo 
“mūnšainą” neišm 
arba svetimais ai 
liais. Valdžia auto 
konfiskuodavo ir n 
vo su nuostoliais tikram 
vininkui. Dabar sulig 
papildyto įstatymo, būttej 
ris pagautas degtinę 
nant savo, svetimų arba7 < 
išmokėtu automobiliu, 
ar laivu bus baudži 
daugiau kaip $1,000 ir 
daugiau kaip metais 
mo.

Į Stockholmą atvyko 900 
švedų kolonistų iš Rusijos. 
Atvykusius sutiko ^princas 
Karolis, ministeris pirminin
kas ir užsienių reikalų minis- 
teirs. Šitie švedų kolonistai 
yra ainiai tų, kurie'prieš 150 
metų apsigyveno Ukrainoje. 
Skurdas ir badas privertė 
švedus grįžti į savo tėvynę. 
Pavasarį jie bus apgyven
dinti įvairiose Švedijos vie
tose, o kol kas lieka specia
liai jiems parunoštame liogo 
ry. Pabėgėliai pasakoja, kad 
juos nenorėta išleista iš S. S- 
S. R.r kad jie “.Europoje ne
plepėtų kas nereikia.”

PROFINTERNAS” PASKELBS 
SAVO VALDININKAMS 

PAPEIKIMĄ 

“Profinternas” t. y. 
munistinių profsąjungų 
temacionalas paskelbė
monistinėms profsąjungoms 
papeikimą už tai kad jos ne
mokėjo rugpiūčio 1 d. su* 
ruošti riaušių.

!

<' r



GIMINES IR PAŽYSTAMI

.Apskrities taryl aisčiu ir miestu

serų tarybų nana ;tis*bus renkami tr tams. Renkama; -negalės būti jaun 
^Oimetų. Ir virš;niūnai turės mok

ų kabineto jau
-,x • ■ '•efi jis apima ti ^apskričių sav 

Liestų tvarkymui 
mkretaus pro j e 
irpu dar nėra. K 
arkomas, kiek g 
aru statutu.
Naujos savivalei 
sukamos. Senu

dos žmonės/ ’
15c.

at-
----- Žydas ir Turkas. Pamokinau-- -

25c.

25c.
tt

rcprežcmtaeimus 
siunčia pini- 

statomam pa-

tur
tai'- 
val-

Vertė
Saurusaitis ... .....25c.
Knygelė — su pa- 
______ ___ ________ 30c.

Patyrimai Didžiojoj 
Para 

Jonaitis (Ka- 
______________ 25e

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, boti žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- k ■ VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir f - Visą papasakos.| - / “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- M kos lietuvių katalikių moterį] žurnalas, leidžia- 

r • Etas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- įy tuaiiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa- 
Šatilio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- riai: 1) Vaikų auklėjiibas, 2) Sveikata, 3) Na- | ffių ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- , rius ir kiti.J “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais fe tferšeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) Įkra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

r kfty’ga. Nelaukite ilgai. Siuskite pinigus tuojau 
MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon, py J Užsakymus siųskite šiuo adresu:

“MOTERŲ DIRVA”K 2322 W. 24 Street, Chicago, Ilk

“skaudai w blahorodnom 
obščestvie” sušukti] rusas, 
gi lenkai iš “Dzien. Wil.” 

‘‘ šaukia “kompromitaeja Ra- 
’ dunia” — lietuviai užvaldė

k Į*jw>liUll<ntttniniirtiiiiiininnnnttHitnuiiiiiiiiuiniHim PH 

g ftfl, Brockton 4757 

p STEP. C. VIŠINSKAS 
t k - Lietuvis Advokatas
I Vedn visokias bylas ir padir- ž 

bu visokius dokumentus viso- Į 
k į y . kiems reikalams.
U 683 NORTH MAIN STRĘET Į 
| Brockton, Mass. =
Ey-įi OFISO VALANDOS | 
g' ■■'s. nuo 9 iki 8 kasdien Į

IfgmmmmtHMttkttTvvMtiMtttMtMiitittititfiiitmrrmif «*>«„>{■]

.......... — ■ --

Kį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJU 
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_________ $1.75

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais__________$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais--------------------------------------------- .50

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

"DARBININKO” ADMINISTRACIJA,
366 West Broadway South Boston, Mass.

z

asiinii a ntriia'iiiiiiiinHi'iiii iinfi

skursta, Vil-

jas remia Idebonas kun. Vai- čaitis ir kun, Banaitis. Tik, žiboma, atsiranda ir Griškabūdyje piktus valios žmonių, kurie katalikiškųjų orgUni- 
žacijų Veikėjus norėtų pur- vąis apdrabstyti ar bent sukompromituoti ir pakirsti jų autoritetą. Bet tokios pastangos dar vis nueina veltui. Labiausiai tai padaryti ^tarnautojif ^en^iasi vadinamieji “ma-

Okupuotoje Lietuvoje

bus gy- įtojai renka seniūną, jo įduoto ją ir į valsčiaus 
^arybą savo atstovą siunčia 
I^Arba. tą patį seniūną arba ki- ?£tą išrinktą atstovą. Seniū
nijų sueigoje galės dalyvaus 
Iii, kurie turi nekilnojamą 
Ę turtą arba kokią įmonę, ar- 
gpia valstybės bei savivaldy- 
^bes tarnautojai, arba išėję į/kokį nors aukštesnį mokslą turės ne mažiau kaip 24 [< metus amžiaus. B-Y Valsčiaus įy.ls seniūnijų B^ą^eio, kurs ^piimininkas.

įetuyos
** * * ♦ ’ ’ »*■

k/ * •
* • . . • * \ jie bus renkami irgi 3 matams iš asmenų turinčių teisę būti renkamais viršaičiu. Valsčiai su 10,000 gyventojų renka po 2 atstovuSj mažesni — vieną.Apskr. taryba rinks apskrities valdybą, nustatys ap. savivaldybių skaičių, jiems atlyginimą, priims metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, apyskaitą ir kitus reikalus-Apskr. valdybą sudarys pirmininkas, kurs bus ir apskrities., viršininku, ir du apskr. tąrybos rinkti nariai. Apskrities valdyba be savo darbų, prižiūrės ir valsčių savivaldybių darbą. Pagatfnaih žmogui“ — naujų savivaldybių įstatymą Į savivaldybes galės būti, renkami ir dabartiniai nautojai. Savivaldybių nautojai bus prilyginti stybės tarnautojams.

PERKŪNAS SUDEGINO 
NAMUS

Seredžių v., Klausučių 
kaime Jurkūnas trenkė į ū- 
kininko K. Steponavičiaus 
namus. Namai sudegė. .Tų 
vertė apie 5000 litų. Stepo
navičius buvo Valst. Drau
dimo Įstaigoj ajtsidraudęs.

tai lietuviškai žodžiu ir

ŠIS BEI TAS

Griškabūdis (Šakių aps.) 
Griškabūdis yra nemažas za
navykų miestelis daugiausia 
gyvenamas žydų. Miestely 
yra dviejų komplektų mo
kykla, gražaus stiliaus baž
nytėlė, valsčiaus raštinė. Ša
lia pradžios mokyklos dar 
veikia žemės ūkio draugijos 
vardu Įsteigti žydo Vorku- 
lio buhalterijos kursai. Juo
se mokosi keletą dešimčių 
jaunimo. Kursuose yra įsi
kūrusi moksleivių ateitinin- 
ikų kuopa, bet minėti] kursų 
‘“pedagogams” parupus, kad 
juose perdaug neįsigalėtų 
ateitininkiška dvasia, kurią 
pedagogai, matyti, vaizduo
jasi kaipo kokią šmėklą, a- 
teitininkų kuopos viešą vei
kimą sustabdė.

Iš katal. organizacijų ge
rai veikia pavasarininkai ir 
kitos. Kat. organizacijoms 
daug padeda ir visokeriopai

PRAGYVENIMO BRANGUMAS
KLAIPĖDOJE* ,Birželio 15 d. pragyvent! Klaipėdoje vienam žmogui reikėjo 130,28 litų, šeimynai, iš dviejų žmonių 205,88 lt. ir šeimynai iš penkių žmonių 319,28 lt.; Šilutėje: vie1-

Bile A1
'■ . .. . . _ ... .

- Pilviškiai. — Liepos men, 21 d. Dilvi&jĮjose.. išpuolė Škaplierno® atlaidai. • Gražus oras, sutraukė labai daug žmonių. • Ir L. Darbo Federacijos Pilviškių skyriaus gyvenime toji diena yra reikšminga. Valdybos rūpesčiu tai dienai buvo gautas leidimas susirinkimui. Susirinkime pranešimą darė Vyriausio Sekretoriato atstovas, nesenai grįžęs iš Varnių kalėjimo draugas P. Jočys. Pakalbėjęs plačiai a- pie reikalingumą Įgyvendinti krikščionybės reikalavimus visose gyvenime srityse, draugas Jočys trumpai atpa-128,52”lf., šeimynai iš dviejų žmonių 204,36 lt., šeimynai iš penkių žmonių 318,12 lt. Pagėgiuose: vienam žmogui 126,- 
72 lt., šein^ynai iš dviejų 
žmonių 204,64 lt. ir šeimynai 
iš penkių žmonių 321,52 lt. 
Pagal šitą apskaitliavimo 
būdą 15 liepos šeimynos iš 
Įlenkiu žmonių pragyveni
mas taip skirstomas(Skliau
teliuose pažymėtas praėju
sio mėnesio brangumas) : 
maistas 171,95 (167,97) lt., 
kuras ir šviesa 28,28 lt., bu
tas 50 lt., rūbai (drabužiai) 
50,70 (50.35) lt. ir visokios 
išlaidos 50.58 lt. Palyginti 
su pirmkariniais laikais iš

RODUNĖ, Lydos apskr. 
“Dziemiik Wilenski” Nr. 52 
š. m. kronikoje Įdėjo žinutę 
už vardydamas ‘ ‘ kompron i i 
tacija Radtinia.” Sulig sta
tistikos to laikraščio, Rodu- 
nės valsčiuje esą > daugiau 
J2.(X)0 gyventojų — lietuvių 
2.000, žydų 1,000, kiti gi e- 
są lenkai. Renkant vaitą, jo
jo padėjėją ir “launyką” iš
rinkta visi lietuviai. Tikras

1913 nK'tų pragyvenimo pa- Ro(] va]sfiu, T fe. 
1_2 1 _ OO o O»7(rf t

viniai rinkimų Rodunės val
sčiuje čia nieko nestebina,

...... -------------------- j .. ----------------„j,

.nes Rodunęs^YąJsčiuje per
dėm gyvena lietuviai^ subaik 
'gudėjusieji lietuviai, trapu
sis šlėktų seniąu sulenkėju
siųjų, na, ir dalis šiaudadū- 
šių v lietuvių, kurie pučiant 
daliartiniam vėjui sakosi e- 
są “lenkai.” Rinkimai Įro
dė, kad dauguma ne lenkų, 
o lietuvių: lietuvių čia yra 
ne 2,000, o mažiausia 5.000- 
6.000 ir tai susipratusiu, ne
skaitant šiaudadūšių, nes 
prie tok iii sunkių sąlygų lie
tuviai sugebėjo išsirinkti 4 
“radnus.” vaitą, jojo padė
jėją ir “launyką.” Taigi 
kada “Dzien. Wil.” plėšoda
mas /savo laibus šaukia 
“kompromitaeja Radunia,” 
(įneš sakome — valio rodu- 
niečiai lietuviai! Bravo! Se
niai jau jums “broliai” sta
to juodą krvžiii. jūs gi paro
dėte, kad peranksti giedoti 
“Amžiną atilsį...”, jūs pa
rodėte kad dar esate gyvi ir 
mokate ginti savo teises.

Red. prierašas. Minėtas 
i“Dž. Wil,” numeris kitą 
dieną tas žinias atitaisė

DAGLĖNAi, Pušaloto v. pieš kitaip iv -būti, negalėjo 
'Matyt metai nekaip geri bus. 
Visa mūsų viltis—linai silp
nai atrodo. Sėkla blogai dy
go. iš kur čia litų reiks gau
ti. Iš gyvulių ir neturėsim 
ko parduoti. Mūsų sodžiuj 
Daglėnuose (18 ūkininkų) 
pereitą žiemą ir pavasarį pa
dvėsė apie 20 karvių, 3 ar
kliai, o avių tik po vieną ki
ta beliko. Gvvulių vienam 
kitam ūkininkui reikėtų dar 
pirktis, bet iš kur pinigų im
ti ? Skolų kaklas nekelia, 
mokesčiai nemokėti. Kaip 
klausai apylinkės sodžiuose, 
tas pat genimas, ta pati pa
saka. Kas čia bus. kas čia 
bus.

ŠIMONYS. Panevėžio ap. 
Naktį Į liepos 5 d. slinko di
deli debesys su nuolatiniu 
žaibavimu. Gražiai ir gau
siai palyjo, tik dėl griausti
nio kilo nelaimių. Geiminių 
km. sudegė ūkiu. K. Stuko 
klojimas su daržine. Mačiū
nų km. vienas klojimas ir 
kt. Šiaip Įtrenkė daug me
džių, akmeni] ir p.

šakojo kai kuinuos šiurpu- linguę bruožus iš Varnių gy-> Pilviškių Darbo Federacijos skyrius nėra- užmiręs, bet ris dėlto* galėtų daugiau parodyti veiklumo. Skyriaus kasoje yra apie 500 lt. Šitoji aplinkybe duotų galimybės daugiau krutėti ir tuo būdu ir lėšų daugiau įsigyti ir daugiau prasilavinai. Ųir-' moj eilėj turėtų būti kreipta daugiau dėmesio į savo spaudos platinimą. Skyrius tupėtų sudaryti spaudos platinimo komisiją. Toji komisija turėti] pirmiau pati laikraštį skaityti, o paskui platinti kitų tarpe. Draugai, dirbkime ir Dievas mums padės! •
guosdamasis, kad girdi taip 
nesti, kaip jo koresponden
tas buvęs padavęs. Kas dėl 
vuito Aųd nikoli i es, tai šis 
šenai jau žinomas, kaipo ar
šus lietuviu priešas. Apie 
tai jau męs pažvmėjom. Tik 
gaila, kad iki šiol mes netu
rime tikrų žinių, kad R<»du 
nėj. ištiesi] praėjo rinkimai 
ir kas ten laimėjo.

MAGISTRATAS KERŠY JA

Vilnius. — Susmukęs eko
nomiškai miesto magistratas 
šių metu biudžete buvo i ve- 

*. t »■

dęs naujų mokesnių beveik 
pusei milijono zlotų. Bet 
Vaivadija imdama domėn 
sunkią gyventoji] padėti, 
tuos mokesnius išbraukė, o 
v plaus,. rei kalų >t .m i n i st eri j a 
vaivadijos deciziją patvirti
no. Tuomet magistratas ne
rasdamas kitokios išeities ir 
nenorėdamas atsisakyti nuo 
per didelio pinigų svaidymų, 
patsai išbraukė Įvairias iš
laidu pozicijas, pirmiausiai 
numatytas lietuviu, gudų ir 
žvdi] švietimo reikalams, rei
kalingiausių šulinių prave- 
dimui, ligoninės statymui ir 

prie ko privedama 
miesto šeimininka- 
Miesto gyventojai 
negausią nė skati- 
švietimo reikalams 

nors mokesnius

tt. Štai 
Vilniaus 
vi mas. 
nclenkai 
ko savo 
pašalpos, 
moką lygiai, daugumas gy
ventoji! ir toliau . kankinsis 
lx* vandens. Ivg Sacharos ty
rumose, <> raudonieji magis
trato vadai didina sau algas, 
pirkinėją
automobilius, 
gus Gdynėje 
minklui.. .

O Vilnius 
nius nyksta.. .

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
-GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
Daugybe paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai. eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutes iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai- 
ną: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠTMONTS ir 
kiti dailininkai.. Leidžia "PAŠA 
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raiti*.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui. , į t

Adresas: "Saulutės” Adminia-j 
tradja Jurbarke.

’ 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- 
kiiiimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______ :

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. -La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila_______ $1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslaiš. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis,

ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B..„_______40c.

z

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—!su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis.______ 2_...65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Fabcrą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L..... ...15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskj pareligė S. Kaimietis... 15c.

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas__ _________ 50c.

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

Kelione Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
P-arašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio______ ___ —...$1.00

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

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina----------------- 50c.

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

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

vaikelio. Verte S. Rakauskas 15c.

Eolševizmas — Kas tai.yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ___1________________ 15c.

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

Laimė — (poema)'. Parašė 
Vaitkus----- -- ----------------------50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pcčkaitis_______ 50c.

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas----- 30c.

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis_ 15c.

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

Dangaus Karaliene. — Su
rinko Kun. M. Gavalevieius; 
be apdaru 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. V. Jurgučio_________ 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis__________________ 10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietavią kalbon 
išguldė P. B. __

n

vinį a s ------------- .y_—------------------------

Visi Geri—3jiį veiksmą vai 
delis; parašė F.

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis^__________ _75e.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktu; 3) Liurdo 
Stebūklas — 4 aktą; parašė 
J. Ta rvvd as________________ 65c.

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

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

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 150.

MALDAKNYGĖS 
Pulkim ant Kelią—”D-ko” 

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

rius—juodos (prastais m inkš- 
ais viršeliais)______________ 50e.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)___________________50©.

Mažas Naujas Aukso Alto
rių* — baltos (celuloidos vir
šeliais) ___________________$1.00

DARBININKAS
“ '366 Broadway, So. Boston, Mass.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas ____________

Trumpa Apologetika arba 
Kat, Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas.—50e

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nirno. Išguldė Lapšiaus Vai
kas —.—.?---------------------------- 10c. •

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis______________ 40c.

* Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis._________ ____..50o.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas...„50c,

Mūsą Laiką šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ____ ______________ 35e.I 1

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _____ :_____60c.

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

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

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais____75c.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaiką 
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m.
šė Kun. J. F. 
pelionas) ___

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius______________ 40e.

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.

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida   ------------------ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ------------------------20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos 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
Giliukingas Vyras—2 aktą 

komedija; parašė S. Tarvy
das ___ ______________________ 25c.

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas---------------------------- 25c.

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

Sniegas — Dramū 4-rių ak
tu. Vertė Akelaitis ------------ 40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘‘Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

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

vaiz- 
r. V.__ 1____ 10c

arba nežinomoji 
4 aktų drama. 
Tarvydas --------- 10c.
Apsireiškimai —



Tu Panelė- Švenčiausia Dievo ir

laisvai gyventi. Jie nenusiminą vi- Į tautos priešams Šv. Dvasios malo-

KELIAUK I LIETUVA PER

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

KLAIPĖDA IR ATGALI

Dėl visu informacijų kreipkitės j vietos agentą

ARBA-----

• _ 4

ateitis,

PATAŠIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 
NES TUOJU SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

Nuodėmė... — šiurpulingai, purtydamas

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YČRE’O

. Rugpiūčio-August 31 
Rugsėjo-September 7 
Rugsėjo-September 17 
........October-Spalių 5

UŽMIRŠTAS KRYŽIUS

‘LITUANIA” 
“POLONIA” 
“ESTONIA” 
“LITUANIA”

i

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro lei
džiama savaitraštį

"MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
____________ v

i , . , . . x t . iir n<atkeliavusio, lygiai taip pat čia gi- į

liepsnavo tėvynės meilė; kiekvie- ; 
nas troško kad tik greičiau išties- j 
t i pagalbos ranką. Tos apylinkės 
lietuviai jau lygiai penkiolika me-1 
tų praėjo kada pirmą kartą su-i 

Įplaukė į tą parką tikslu nešti ma-1 
kur terijalę ir moralę pagalbą Lietu- 

paukšteliai vai. Tos Amerikos lietuvių pastan-

žmonės, kurie kiek laistai atsikvė- Į 
pė ir kad vėl netaptų pavergti

WOOD PARKE

Į arba iš 1
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

BREMEN ir EUROPA 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses - 
Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
LJoyd Laivais

Sugrįžimui ccrtifikatu ir kitų informacijų 
klauskite vietos agentų arba 

NORTU OERMAN.

DIENAS ANT OKEANO

y •* . **mo. Iš antros pusės-norėtib 
nio tikėti, kad krikščioniško
ji visuomenė dažniau prisi
mins šitą kalinį ir pasirū
pins sunkias xjo dienas kuo 
galėdama palengvinti. Sa
ko, kad prelatui Olšauskui 
pagaliau įteikiamas kaltini
mo aktas ir dėlto turi atpul- 
ti teismo daromieji suvaržy
mai jį aplankyti.

K un n o “ Darb i ni u kas”
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gos veltui nenuėjo nes ne tik ma- 
terijaliai savo tautiečius parėmė, 
bet ir moraliai padėjo atgauti tė
vynės laisvę.

Taip kaip po audros prašvinta 
giedra, taip ir Lietuvoj po didžiojo 
karo prašvito laisvė. Laisva tėvy
nė Lietuva yra dar silpnutė kaip 
ir 10 metų kūdikis, kuris reikalam 
ja ypatingos globos ir paramos; 
taip ir Lietuva dar reikalinga mū-
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Parduodu laivakortes į 
tuva ir iš Lietuvos. Siūnčhi 
pinigus į visas šalis, k DariįtJ 
įgaliojimus, pardavimo iz;ū 
pirkimo 'aktus. Užlaikai 
krautuvę gramafonų,; lietu
viškų rekordų, laikraščių 
knygų. Taipgi vyriškų ir 
teriškų apatinių 'drabužių^ 
Laike Rugpjūčio ir Rugsėjo? 
mėnesių visiems lietuviams,^ 
kurie tik atsilankys^ visas , 
prekes parduosiu už numa-j 
žinią kainą.

Priimu Lietuvos Laisvėti 
Paskolos Bonų kuponus pti* 
noje jų vertoje, kurie tik 
pirks mano krautuvėje reį-^ 
kalingus sau daiktus.

Ofisas ir krautuvė atida*č 
ryta nuo 8'Vai. ryto iki 9 vaL.: 
vakaro, o sukatomis iki 11 • 
vai. vakarą Be to sekmadie
niais ofisas atdaras nuo 9 vahj 
ryto iki 12 vai. dienos.

Prašau visų vietinių ir iš a-^ 
pylinkių lietuvių atsilankyti^

J. SEKYS,

177 Park St., Hartford, Conn^ 
Tel. 6-1036 j
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Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyveniųių^ 
dideliuose—daro jį kilniu.—į 
B o vėl. -ii

(netoli Mahanoy City, Pa.)

Šiais metais rugpiūčio 15 d. bu
vo apvaikščiojama penkiolikta 
Lietuvių Diena Lakewood Parke. 
Žmonių suplaukė didžiausios mi
nios, netik iš apylinkės, bet dau. 
gelis atvyko iš Philadelphijos, 
Brooklyno, New Yorko ir kitų 
miestų. Iškilmingos Mišios parko 
salėje prasidėjo vienuoliktoje va
landoje, kurias atnašavo Kun. J. 
Tiškus. Tai dienai pritaikintą pa- 
mokslą sakė Kun. J. Koncevičius. 
(Tą pamokslą spausdiname šiame 
numeryje.) Mišių laike Šv. K.ry 
žiaus parapijos choras iš Mount 
Carmelio susidedantis iš 52 narių, 
gražiaj. atgiedojo Battmann’s Mass 
by Tito Tedesco. -

Pirmoj valandoj buvo koncertas 
ir prakalbos. Koncertinę dalį atH 
ko tos apylinkės parapijų chorai. 
Kuris choras geriausia sudainavo 
sunku buvo išspręsti, nes visi buvo 
gerai prisirengę ir todėl kritikai 

>-tą klausimą paliko neišspręstu.
Prakalbą sakė Gerb. Kun. V. Ma- 

tulaitis ir' Gerb. Leskauskas. die
nos pirmininkas. Choro giedojimas, 
pamokslas, dainos ir prakalbos bu
vo girdžiamos netik salėje bet ir 

' po visą parką, nes per radio buvo 
lai viskas perduodama.

Kun. J. Koncevičiaus Pamokslas, 
Pasakytas Lakewood Parke 

Lietuvių Dienoje.
"Šaukitės i Viešpatį Dievą die-

virt -ir neikti. Juk Jis visad uita- ~ ~ ;
rė (mus) ir dabar gelbės taipogi, spaustiems karo audroje. Kiekvie- I 
bijodamies kad nebūta atimta ša
lies laisvė, jos įstatymai ir šven
tykla ir kad nekentėtų imonės. 
kurie kiek laisvai atsikvėpė, ir 

, kad vėl netaptų pavergta piktio-- 
džiau jaučiai tautai.” (Muk. 2. 
XIII. 11-22)

Mes išsirinkome naują žemę, nau
ją tėvynę — ši kraštą, o žemelė — 
tėvynė kur augome kur mūsų tė
vai protėviai gyveno, kur upeliai 
gražūs, sriaunūs čiurškia, 
lakštingalės ir kiti
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Užmirštas Veikėjas
x ■ -•• • ------------------------------Sugrįžęs į Kauną L. Darbo Federacijos pirmininkas

X.daktaras K. Ambrozaitis ap-' lankė kalėjime laikomų kun. prelatų Olšauskų. Šitas įžy^, mus visuomenės veikėjas, kaip žinoma, yra traukiamas 
binti, kur palaidoti mūsų tautos'darni, kad apsaugotų ją nuo prie- j atsakomybėn ryšį SU kaž ko? 
didvyriai, ir jie iš tų kapinių tar- šų» žabangų, kurie tarsi liūtai ty- Įkios moterėlės UstinaUS- 
si šaukte šaukia: “Lietuvi nepa- koja praryti... ir kad nekentėtų kienės "nužudymu, įvykusiu 
miršk savo tėvynės ir jos laisvės.”

Aukščiausias skaudžia buvo mū
sų tautą ir tėvynę nuplakęs, kada ^piktžodžiaujančiai tautai, 
daleido šimtmečiais būti pavėrę-1 Tu Panelė-švenčiausia Dievo ir 
tais po svetimu — lenkų ir rusų'mūsų motina, kuri esi ypatirtgai 
jungu. Sunkius laikus tada mūsų ^stebūklinga Aušros Vartuose Vil- 
tėvai protėviai išvargo, iškentėjo iniuje pribūk į pagalbą mūsų tau- 
nešdami tą priespaudos jungą. į tai, užtark už Ją prie savo dangiš- 
Nei savo švento tikėjimo negalėjo ±p Sūnaus, neleisk kad ji Vergautų 
laisvai išpažinti, nei šviestis, nei po svetimu jungu, išmelsk įhūsu

gražiai čiulba, toji tėvynė privalo 
būti mums nemažiau brangi. Tei
singai dainius sako “Meilė tėvy
nės nemari.” Mes žinome jog mū
sų bočiai, prabočiai 'šimtmečiais 
kariavo, kraują liejo ir gynė tą sa
vo žemelę, kad užtikrinus jos lais- sų pagalbos. Mes privalome užtai 
vę. Tie piliakalniai kryžiais apda -šauktis Visagalio Dievo, maldau- į

ir jie iš tų kapinių tar- šų» žabangų, kurie tarsi liūtai ty- ĮklOS moterėlės 
- - • . <cr • • ------- - • ’ - ’ ’ -
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<Cai nei tada, jie anot šv. Povilo Į nių, kad jie susipratę grąžintų mū- 
apaštalo, tvirtino: “Tavyje Vieš- sų sostinę Vilnių su stebūklinguo- 
patie viltį turėjau, nebūsiu užga ju Panelės Švč. paveikslu Aušros 
nėdintas per amžius.” Po sunkaus Vartuose. Tu Šv. Kazimierai mūsų 
dienos triūso jie parpuldavo po 'globėjau padėjai lietuviams perga- 
tais kryžiais ant tų piliakalnių ar- lėti kovą, kada stebuklingai mūsų 
ba po kryžium'prie savo namų ir .tėvynės karžygiams ore pasirodei 
ieškodavo karštoje maldoje sustip- ^aip ir dabar mes . tavo užtarymo 
tinimo ir nuraminimo. j šaukiamės, kad galėtumei be krau-

T . . "S jo praliejimo, be skerdynių atgau-Lvgiai penkiolika metų atgal/. L . , , _x _ ti iš priešų rankų musų sostine
didysis Europos karas tarsi perku- . . T ■> - x 1 » •. x , . , . Vilnių ir kad musų tauta laisvanas trenke ir toj kraujo audroje . , . . ,v v. ' t.. ,. T . . viešai galėtų išpažinti savo tikyba,pasinėrė musu tevvne Lietuva. Di-' x , -x>-‘ x Tautos galybe gludi neskaitlingu,dėlė lietuviu dalus esančių tame, . , ,' . , , ; ,4. me bet tauta būna tada galinga irlaisves krašte sujudo-sukruto nesti .... .....„ ... . pasaulyje reikšminga kada ji sven-pagalba savo vientaučiams pri. < . • .H ” j tai užlaiko savo tikybą ir dorą.

■ . . Pavvzdin žvdų tautos galybė, norsno lietuvio, lietuvaites iš Lietuvos •. ~ . ..". .. ... . tir neturi nepriklausomos tėvynės
.. ,. , , . ,. . gludi jų tikybos užlaikyme ir vieinusio, širdis plakė smarkiau iri ... . . ......’ ...... -nybeje. Taip ir mes lietuviai «ai-
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kykimės savo švento tikėjimo ir 
vienybės, o tada jokie priešų ža
bangai mūsų nepergalės anot psal- 

' mist o žodžių, “Dievas mūsų apgy
nėjas ir tvirtybė todėl nesibijosi
me norintais ir žemė drebėtų.”

Krivė-Krivaitis

Birštone pernai rudenį.
Lietuvos visuomenė tuo 

tarpu neturi jokių davinių 
spręsti, kiek pamatuoti ir 
teisingi yra tie kaltinimai, 
kuriė teismo organų taikomi 
prelatui Olšauskui. Tiktai 
teismai, išnagrinėjęs bylų, 
galėtų pasakyti, kaltas ar 
nekaltas yra šitas kalinys.'

Daug liūdnesnis yra tas 
reiškinys, kad katalikų vi
suomenė, neturėdama jokių 
kaltinančių prelatų Olšaus
kų davinių, elgiasi taip, ta
rytum jo kaltė būti} jau įro
dyta. Prelatas Olšauskas sė
di kalėjime visų užmirštas ir 
apleistas. Jo asmens likimas 
tarytum, niekam nerūpi. Pa
kako žmogų suimti, padėti 
kalėjiman ir laikyti nuo vi
suomenės izoliuotą ir visi jį 
apleido, užmdršo. Užmiršti 
visi jo nuopelnai. mūsų tau
tai ir katalikų bažnyčiai, 
užmirštas ištisus dešimtme
čius jo dirbtas sunkus, dar
bas tautinės sąmonės žadini' 
mo ir Lietuvos švietimo dir
voje. Užmiršta, kad ne kas

kitas tik prelatas' Olšauskas v 4 f •
buvo pirmutinis krikščionių 
darbininkų organizatorius ir 
jų reikalų gynėjas. Viskas 
užmiršta. Visuomenė, rodo
si, teatsimena tik tas paska
las, kurios Kaune buvo uo
liai platinamos katalikų vi
suomenei nedraugingai nusi
teikusių asmenų lūpomis. 
Šitoks elgesys yra nedovano
tinas mūsų apsileidimas ir 
ištižimas. Krikščionybės 
principai liepia ištiesti pa
galbos ranką net aiškiam 
nusikaltėliui. Tuo tarpu 
mes apsileidome iir užmiršo
me vienų žymiausiųjų Lie
tuvos darbuotojų, kurio kal
tybė dar nėra įrodyta.

Visų apleistojo ir užmirš
tojo kalinio dienos darosi 
dar sunkesnės šitokio visuo
menės elgesio akyvaizdoje. 
Nežiūrint į tai, prelatas Ol
šauskas ramiai laukia teis
mo dienos ir moraliai yra 

. visai stiprus, jo sveikatos 
stovis žymiai pablogėjęs. At
sinaujino plaučių džiovos 
reiškiniai, kas jo amžiuje 
negalės palikti be žymesniu 
pasėkų. Jaunesniame am
žiuje nugalėta ir apgydyta 
džiovos liga dabar, kalėji
mo režime begyvenant, gali 
labai pakirsti jo jėgas ir su
ardyti iš prigimties neper- 
stiprią sveikatą.

Norėtume tikėti, kad pro- 
; latui Olšauskui neilgai rei-

tai nustojai daug malonių valan
dų.
__ Laikąs yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus.

Ji reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs- 

i tamiems Lietuvoje.
J “Mūsų laikraštis” metams kaš- 
Įtuoja keturi litai, pusei metų du 
litai. x

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

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 NK “Mūsų Laikraš
tis.”

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

imdamas jos sakramentą vėl Įgauna iš Dievo ma
lonių — raminau jį.

Aš žinojau, kad Juozas buvo užmiršęs religi
jų ir pasitraukęs iš tikrojo kelio, žinojau, kad jis 
nenori girdėti žodžio “Dievas,” bet tuo tarpu vie
nintelis kelias buvo jį pradėti Įtikinti. Taigi vėl 

Kalbėdamas nervavosi ir buvo pradėjau:

džiaugsmingai lėbavo, bet kurk) gyvenimas buvo 
perdaug .juodai nudažytas...

— Kur buvai, iš kur eini ? — pradėjau, sodin
damas kėdėn, klausinėti.

— Taip sau... buvau truputį.. . — pramur
mėjo ir nieko nepasakė. Užsigulė ant stalo ir 
dažnai dūsavo.
kažin ko neramus. Veide pastebėjau išgąstį. Ne- 
]¥ikenčiamas ūpas. Juozas su baime pakėlė gal
va. pažvelgė Į mane ir vėl tylėjo. Ir man neramu. 
Kas daryt? Nežinau, kas daryt: nejaugi visą 
naktį tylėsime? Pradėjau.

— Ar iš namu atėjai ? O gal šiandie pasilinks
minime buvai? Kas nauja?

— Nieko. Truputi užtrukau su... Ji prašė 
mane palvdėti ir aš... — nutrūko žodžiai.

Juozas kalbėjo vis neramiau, žodžiai buvo 
neaiškūs. Jautėsi vidujinis susikrimtimas. AŠ 
supratau. Momentaliai perbėgau mintimis Juozo 
praeities gyvenimą ir supratau, kad saldžioji tau- 
vė prisipildė nuodais. Jo gyvenimas jam įkyrėjo. 
Man gaila pasidarė skęstančio žmogaus širdies, 
sielos... Ėmiau raminti, guosti, žadinti mirusių 
viltį. Juozai, brolau, kas tau? Kodėl tu šiandie 
toks susijaudinęs? Būk ramus! Nereikia grauž
tis dėl kokio nors menko nepasisekimo. Sakyk, 
kas tau ?

— Nerimas ima... Pamačiau gyvenimo tuš
tumą. Pamačiau, kad jis yra tik muilo burbulas, 
kuris iškyla iš vandens ir vėl greit pranyksta.. . 
bet viskas jau vėlu... — užbaigė skaudžia iro
nija. /

— Die... brangus, tu sergi. Kam tie gyveni
mui priekaištai ? Kam tas nusiminimas ? Argi 
verta nesidžiaugti gyvenimu ir pamesti visos jo 
auksinės viltys? Juk tavo ir mano gyvenimas sto
vi didingas prieš mūsų akis. Mes dar tik pra
dedam gyventi. Prašykime Dievų sulaukti žilo 
plauko. O per tų visų laikų vadovaukimės protu 
ir grynąja žmogaus sąžine. Ištobulinkime savo 
būdų ir sustiprinkime valių. Tada galėsime spręs
ti, ar mūsų gyvenimas buvo tuščias muilo burbu
las, ar ne. Mūsų amžiuje nei vienam jaunuoliui 
auksinės viltys nereiktų pamesti. Sakyk, brolau, 
kas tave kankina ?. — Nuodėmė...galvų, ištarė tą baisųjį žodį. — Nuodėmė, velnias mane apsėdo... — ir sugriežė dantimis.— Dėlto nereikia nusiminti. Juk kiekvienas

Vėlus vakaras. -Tau senai užgeso miesto žibu
riai. Tik mano mažučiame kambarėlyje tebedegė 
lempa. Aš pats klūpojau prieš Viešpaties pa- 
\eiksla ir tyliai tyliai meldžiausi. Staiga kaž kas 
pasibeldė į mano kambarėlio durią. Kaž kas kaž 
ką sušnekėjo... Neužgirdau. Ir vėl pasibeldė. 
Atsistojau.

— Kas čia ?—klausiu.
— Aš.
— Ak, Juozas!
Įleidau. Taip. Prieš mano akis atsistojo jau

nas. gražus vaikinas. Tai buvo Juozas Gvildys, 
kuri gerai pažinojau. Jis savo gražia kūno sudė
timi: tiesumu, augalotumu, daila veido išraiška, 
juodais garbiniuotais plaukais, be to dar lengvu
mu ir lipšnumu (kas svarbiausia) viliote viliojo 
grakščiąsias mergeles. Juozas buvo garsaus ju
risto sūnus, gyveno pertekusiai ir džiaugėsi nie
kieno nevaržomas. Savo jaunystės dienose nau
dojosi visais gyvenimo smagumais ir greit užmir
šo religines bei dorines tiesas. Iš jo lūpų dažniau 
ir dažniau plaukdavo žodžiai: “naudokimės pro
ga.” Jokia pramoga ir joks pasilinksminimas be 
jo niekuomet nepraeidavo. Mieste buvo žinomas, 
kaipo “saulės dievaitis.” Tuo vardu vadino jį vi
sa gražioji lytis. Iš tikrųjų, jis buvo gražus ir 
lieknas, kaip nendrė. Bet ką reiškia vidujinis pa
saulis prieš išorinį? Kas i jį įsigilina, kas Į jį 
bežiūri, jei žvilgsnys pavergia širdį? Nieko, nie
kas! Taigi visas pulkas “gracijų” smalsiai žiū
rėjo i “apalomškąjį frantų” ir kiekviena sten
gėsi jam patikti, kiekviena koketavo, norėdama 
turėti savo mylimuoju. Tačiau “saulės dievai
tis” nei nemanė išsirinkti sau mylimosios, nors 
dažnai su jomis sėbravo, sueidamas net ir į arti
mesnius santykius. Visos buvo jo mylimosios, 
visomis ir tenkinosi. Šiandie su viena, rytoj su 
kita. “Naudokis proga”—tai Juozo šūkis, kurį 
jis taip labai garbino. Kaskart “saulės dievai
tis” klimpo vis Į bjauresnius purvus, vis į praga- 
i-iškesnį gyvenimo'sūkurį. Jo lūpos senai be« 
šnabždėjo “Tėve mūsų.” Gyvenimo smagumuo
se paskendęs užmiršo Dievą, užmiršo Kristaus 
Kryžių. Jis buvo bedievis... ir velnio tarnas! 
Tai toks šiandieną prieš mano akis stovėjo Juo
zas. tas “saulės dievaitis,” kuris be atvangos žmogus nusideda, bet darydamas atgailų ir pri-

— Viskas būtų gerai, jei tu paklausytume! 
manęs. Aš dabar pradedu tave suprasti. Būk 
atviras. Tavo atvirumas tave išgelbės. Nesibi
jok savo draugo. Jis tiesia tau nelaimėje ranką, 
kurios tu esi labai ir labai reikalingas. Pamesk, 
brolau, gyvenimo smagumus ir Įsakyk sau pil
dyti doros Įstatymus. Atsipeikėk ir sužadink sa< 
vyje viltį. Aš žinau, tavo širdy užmirštas Kry
žius. Bet neišsigųsk savo nuodėmės. Štai Persų, 
poeto žodžiai: “Niekuomet negali augti gėlės, jei 
pirm to gėlių lysvėje nėra augę piktžolės. Tik 
tada į sielos namus gali įeiti angelas, kai demoną* 
išeina.” Taigi skubiai prieik išpažinties. Pasi
sakyk kunigui savo nuodėmes, neslėpdamas nė 
vienos. Pasižadėk dorai gyventi. Dievas yra gai
lestingas, maldauk Jį, o suteiks tau nuraminimą 
ir padės nugalėti piktąjį demonų.

Taip aš kalbėjau Juozui, kuris it perkūno 
trenktas pašokęs suriko:

— Ech... Kazy! Nekalbėk man apie Dievą. 
Jau 20 m. netariau Jo vardo. Vėlu bepradėti... 
Geriau dar karta išlenksiu gyvenimo smagumų 
taurę, kuri užnuodijo mano širdį, dar kaitą ją 
pamyluosiu ir..' — Šoko irjkąip beprotis, danti
mis sugriežęs, išbėgo.

Šiurpuliai mane perėjo. Pažvelgiau pro langą, 
bet nieko nesimatė. Aplinkui juodavo naktis, 
baisi, užkeikta naktis!

— Taip, taip kuklus, elgeta, žinau, — tavo 
širdy užmirštas Kryžius, užmirštas Kryžius... 
— užpūčiau lempą ir nuėjau gulti...

♦ •
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Rytojaus dieną skaitau laikraštį: “Miesto 
gojely rastas negyvas St. Juozas Gvildys. Nu
šautas dviem revolverio šūviais. Kaltininkai ieš
komi. Nelaimingasis buvo žymaus advokato sū
nus? ’Ir tiek.Ak, taip... “Kaltininkai ieškomi...” zBet jie ieškomi jau ne šimtai mefy... O kur

I

Parašė K. Arvydas

Baltic Ainerica Linijos laivų populiarumas lietu-' 
viu tarpu priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą bet ir nuo to. kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STREET, ■ NEW YORK, N. Y.
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Menesio

POLITINIŲ KALINIŲ

tai jau sudarė kroną ir šešiasde-

Liepos 21 d. Pilviškiuose 
Lietuvos Darbo Federacijos

pasieny — blogesni kaip vii 
dutiniški. Kaikuriose vieto
se lengvesnėse dirvose augo 
gerai, o sunkesnėse buvo už-r 
puolę -spragės ir apdaras. 
Ber birželį žirniai ir vikiai 
visur kiek pablogėjo, bet pa-

teut ir norėjau Kalmazan važiuoti
— Stockholmas niekad ypatingai manęs nė ta 
viliojęs ir aš nemanau tvirtinti, kad būčiau galė
jęs lįsti į skolas tiktai dėlto, kad ten nuvažiavus.

Reiškia, toji prakeiktoji “karalienė” važiuo
ja Kalmazan. Tokiu būdu matyti mano kanki
nimosi galas.

— Jei taip, užsimokėkite iki Dėmios ir ketu- 
targ kondukto-

moteriai — 2 lt. 50c. Be 
maisto tenka ūkininkam su
mokėti pusiau daugiau. Dėl 
darbininku trūkumo nusi
skundžia kai kurios vietos iš 
Suvalkijos. Šiaip visur dar
bo jėgos yra pakankamai.

geresnes negu vidutiniškos.. 
Runkeliai visur šiemet y- 

ra vidutiniški, tik Vilkaviš
kio apskrity (Suvalkijoj) y- 
ra blogesni negu vidutiniški.

Dobilai ir pievą žolė.
Pirmamečiai dobilai yra

Dega akys
Lyg žiedai dangum rasoti — 
Pavijoti, pavilioti!..
Mintys — mėnesienos rūkas. 
Tiktai ji,
Tik jį užkloti — 
Paviloti, pavilioti!..
Lyg aušra pro ąžuolyną, 
Sunkia jausmą
Širdis ilgėsiu nesoti — 
Paviloti, pavilioti!..
Žydi pievos.
Ach! Vidudienio kaitroje 
Nuo išlieto širdies vyno 
Svaigsta laukai vainikuoti — 
Pavilioti, pavilioti!.. •
Rūpestėlis saulę lydi, 
Gal ruduo prinokus gamtai 
Ims raudoti —
Pavilioti... pavilioti...

(“Rytas”)

Dabartine tvarka Lietuvo
je erzina ištikimus piliečius 
ir duoda progą visokiems 
plečkaitininkams veikti jos 
nenaudai. Seimu laikais tiek 
šaudymu ir areštą nebuvo, 
nes svetimos valstybės šnipus 
sudrausdavo patys piliečiai. 
Vyriausybės medžiokle, be 
plačiosios visuomenės prita
rimo, tik padidina kerštą ir 
iššaukia prieš ją didesni pa
sipriešinimą. Dabar ir ge
riausi tautos vyrai įtariami 

šnipais.” Tad laikas apsi
dairyti, kad nepraradus ne
priklausomybės.

140,00a. >' ESb' ■ - B’;' • ,
^■“.“Garsas” paduoda “Poli- 
rriHniams kaliniams globot 
^tarptautinio komiteto” su 
► rinktas žinias, kurios rodo, 

kad įvairiose valstybėse po- 
» litiniu kalipiu skaičius šiuo 
pinku siekia 40,000! Į šį skai- 

$ų neįtraukta asmenys iš- 
£ tremt i užsienin, į salas ar ki- 
. tąs vietas valstybės viduje už 
^ opozicinį veikimą prieš esa- 
sjūą vyriausybę. Tokių politi- 
!rištą žmonių skaičius mažių 
>?mąžiausia siekia astuonias- 
psėsimt tūkstančiu.

Politinių kalinių ir t reni- 
rituolių skaičius pažymėtinai 
Taukštas tose Europos ir Pie- 
ptą Amerikos valstvbėse, kur 
^gyvuoja diktatūros.

Mažiausia politinių kali- 
įįftiij yra šiose valstybėse: An- 

Amerikos Jungtinėse 
gyatatybėse, Prancūzijoj, Vo- 
fiietijoj, Austrijoj, Skandi- 
įdnayijos valš^bėse (Svedijbj* 
^Norvegijoj, Danijoj), Angli
am dominijose, Argentinoj ir 
^Brazilijoj.

skyriaus susirinkime drau- 
Kas gaa Petras Jočys pasakojo,

Tai jau kitas konduktorius.
— Bilietą ? Prašau! — atsakau aš ir paduo

du jam savo bilietą.
— Tasai netinka, — sako jisai, — čionai 

Kalmaro linija.
— Ką, jūs sakote, jisai netinka?
— Taip, šituo keliu.

.— Taip, bet čia ne mano dalykas, kad man 
pardavė bilietą, kuris netinka.

— 0 jūs kurgi važiuojate?
— Žinoma, Stockholman, — atsakau aš, — o 

jūs manote kur ?
— Taip, bet šitas traukinys eina Kalmazan, 

suprantate, šitas traukinys eina Kalmazan, — 
sako jis piktai.

— Mm, taip.. . tai aš nežinojau, bet šiaip ar 
taip iš jo pusės tai buvo tuščias pedantizmas 
prisikabinti dėl tokių niekų. Be abejo jis taip 
elgiasi todėl, kad aš esu norvegu, iš politinės 
neapykantos. Aš jam tai atminsiu!

— Na, tai kas gi dabar daryti ? — klausiu aš.
— Tai jūsų dalykas... na, kur gi jūs ištik- 

ro važiuojate ? Šituo'keliu jūs Stockholman ne
nuvažiuosite !

— Gerai, tai <š važiuoju Kalmazan, aš bū- 
atsakau aš

erų primokėjimo.
rius, — bet Gemloje turite pasiimti bilietą iki 
Kalmazo. • .r 7/į-'

— Bet aš gi tik užsimokėjau šimtą aštuo- 
niliką kronų, — priešinuos aš; bet vistiek man 
prisiėjo mokėti ir net su primokėjimu keturios- 
dešimt erų

šimt erų. — Mano kantrybė, galų gale, trūko. 
Gemloje puolu prie kasos langelio ir šaukiu ka
sininkui:

— Kiek toli galima šita linija nuvažiuoti ?
— Kiek toli ? — Iki' Kalmazo, — buvo at

sakyta.
— Ar negalima nuvažiuoti toliau? Gal ga

lima nuvažiuoti nors mažutį gabalėlį toliau?
— Jokiu būdu negalima. Toliau prasideda 

jūra.
— Gerai, tuomet bilietą iki Kalmazo.
— Kokios klasės?
Neblogai! jis dar klausia kokios klasės? Ma

tyti tasai žmogus visai.manęs nepažįsta ir visai 
nieko neskaitė, ką aš esu parašęs. Aš atsakiau 
jam, kaip jis buvo užsipelnęs: »

— Žinoma, pirmos klasės!
Aš užsimokėjau ir atsisėdau savo vieton.
Užėjo naktis. Mano nesimpatiškas šukelei- 

vis išsitiesė ant savo suolo ir užsimerkė, nema- 
lonėjęs į mane nei pažvelgti. Kuo užpildyti lai
ką? Aš negalėjau miegoti, aš kas minutę kelda- 
vaus, apžiūrėdavau duris, atidarydavau ir užda
rydavau langus, šalau ir žiovavau. Be to aš tu
rėjau į abi akis žiūrėti prie kiekvieno traukinio 
sustojimo, ir visa tai iš mano “karalienės” ma
lonės. Pamažėli aš tiek susikietinau, kad ėmiau 
ją keikti.

Vargais-negalais sulaukiau aš ryto. Mano 
sąkeleivis atsikėlė ir pasižiūrėjo pro langą; pas
kui jis atsisėdo visiškai žvalus ir prądėjo skai
tyti, ir vėl nei karto į mane nepasižiūrėjęs; ra 
dos, jo knyga buvo be galo.

Aš įsirdau ant jo, dainavau ir švilpavau, kad 
jį įsiundžius; bet tas viskas jo neėmė; Širdies 
gilumoje aš net pasigailėjau kalbų apie nagu 1L 
gą, taip mape erzino tasai tylus užsispyrimas.

Pagaliau nebegalėjau iškęsti ir paklausiau:
— Leiskite sužinoti, kur jūs važiuojate? 7

7 — Ak,— atlėkė,’flųįn, mąn‘ dar viena 
stotis.

Tai buvo visa.
— Vakar mes pervažiavome karvę,
•— A-a! — ir jis vėl skaito.

\ ‘ . r • > . ,
„z *. ’ N. A f, ’ -f ’4 g "f-c.’.

— Ar neparduosite man šitą knygą? — sa
kau aš netekęs kantrybės.

— Knygą? Ne! — atsakė jis.
—• Ne?
— Ne!
Tuo ir pasibaigė. Jis net nei karto neatsi

grįžo mano pusėn. Tai, kad aš patekau šitokio 
žmogaus draugystėn, ir-gi buvo tosios nelemto
sios “karalienės” kaltė. Ištikro, ji jau suteikė 
man daugel nerimo; bet tas viskas prapuls ją 
susitikus. Ak, kaip norėjau papasakoti jai savo 
visus vargus, papasakoti jai apie mano kritikos 
straipsnį apie žmogų, laukiantį manęs Malme ir 
kurį aš palikau nieko nežinantį apie mano kelio
nę, pirma Stockholmo, o paskui Kalmazo lini
ja... o, mano panelė! Taip, aš būtinai ir vėl 
padarysiu jai įspūdžio.. . Ir nei mažiausio užsi
minimo apie tuos keletą erų primokėjimo ir a- 
pie tas šimtą aštuoniolika kronų.

O traukinys vis tebelekia.
Nuobodžiaudamas pradedu dairytis pro 

langą.
Vis vienas ir tas pats reginys: miškas, lau

kas, ganyklos, dirvos; lekiantys namai ir tele
grafo stulpai palei kelią; prie kiekvienos stoties 
tie patys tušti krovinių vagonai ir ant kiekvie
no parašas “Golfita.”

— Kas tai yra “Golfita?” Tai negali būti 
nei numeriu, nei žmogaus vardu. Ar tik nebus 
“Golfita” didelė upė Šonene, ar fabrikos ženk
las ar, pagaliau, religinė sekta! Čia aš prisimi
niau: “Golfita” tai tam tikras svoris, jeigu ne
klystu, 132 syarąi, be to, tai buvo geri, senoviški 
svarai, o vienok vienon “Golfiton” pareina be- 
yeik 132 tokie 8yarai, taip ji sunki...

Q traukinys v iš lekią. t .
Kaip tasai nebylis kvailys gali ištisomis va

landomis sėdėti ir vis skaityti ir skaitytu Aš per 
J ------ 7g<r > m 1 •

sari) 
rtoriieviškumu ir nei kiek nesigėdina. Jo kvailu* 
mas peržengia, pagaliau, visas ribas, aš daugiui 
nebegaliu iškęsti, ištempiu kaklą, žiūriu į jį ir 
sakau:

Gentralinis statistikos būb 
ras per savo korespęndęn- 

jmdMpje Nišose ap&- 
srityse tokias žinias.

ji Azr ■T ’ 1

Bagiai ir kviečiai
Daugiau kaip pusės pra

nešėjų surinktomis žiniomis, 
ingiai buvo geri. Kita dalis 
pranešėjų vertino rugius 
vidutiniškai. Blogų rugių 
šiemet tėra tik Šiaulių ir 
Biržų apskrityse. Visoje Su
valkijoje rugiai geri. Paly
ginti su praėjusiais metais 
šiemet rugiai visur yra ge
resni. Rugių žydėjimo laiz 
kas pasitaikė visur geras.

Kviečiai, bendrai paėmus, 
yra šiemet vidutiniški. Bet 
atskiromis apskritimis nėra 
vienodi. Pietų ir rytų aps
krityse geresni negu viduti
niški, o šiaurėj — vidutiniš
ki. Blogesni negu vidutiniš
ki yra Biržų apskr.

Vasariniai javai.

Kviečiukai, miežiai, avižos 
ir mišinys visose apskrityse 
yra vidutiniški ir geresni 
negu vidutiniški. Per birže
lio mėnesį kiek pablogėjo, 
išskyrus avižas, kurios vie
tomis net pagerėjo. Paly
ginti su praėjusiais metais 
vasarojus yra geresnis. Vi
sur šiemet pastebimas dide 
lis žolėtumas, ypač anksty
vesniuose pasėliuose. Y pa
čiai daug yra svėrių.

Ankštiniai augalai.
Žirniai ir vikiai Šiaurės 

Lietuvoj, Žemaičiuose ir 
Klaipėdos krašte yra viduti
niški. Suvalkuose ir rytų

Neparastą naujįeną: “L. 
Žinios,” Aidas” ir
‘Rytąs” • pradėjo raudoti 
“kur dingo Ieiba Trockįs- 
Bronšteinąs.” Mūsų dievo* 
baimingai demokrataiški 
dienraščiai, spausdino ilgus 
Maskvos despotų sielvartą? 
vimusv kad- Trockio neįsilei
džia nė viena Vakarų Euro
pos valstybė. Mat, sumažė
jus budelių darbui Rusijoj, 
Leibukas Trockis skubinosi 
į Vakarų Europą.- Bet pa
sirodo, kad Vakarų Europos 
Valstybės tos rūšies specams 
neturi darbo; mirties baus
mė senai ten panaikinta, o 
jei kada taikoma, tai tik 
tokiems mandrapypkiams 
kaip Leibukas Trockis. Da- 
bar Leibukas Trockis turi 
paskutinę viltį: ątvąžiuoti 
Lietuvon. Bet iš kitų rimtų 
šaltinių teko girdėti, - kad 
Leibukas Trockis gavęs pa
siūlymą riš Plečkaičio vado
vauti jo “armijai.” MaŲ 
Plečkaitjs jaučia, kad grei
tai jam reikės iš Vilniaus 
bėgti. O bėgti su plėšikų ir 
galvažudžių gaujomis Leibu
kas Trockis yra pirmos rū
šies specialistas ir tą savo 
specialybę yra puikiai įro
dęs 1920 metais, kada Lenkų 
kaimo bobos su šluotomis jį 
vijo nuo Varšuvos.

“Daugiausia politinių ka
linių yra Italijoj, Rusijoj, 
Vengrijoj, Lenkijoj, Jugo
slavijoj. Ispanijoj, Lietuvoj 
ir Albanijoj.

Kitos Šalys, kur tokių kali
nių yra daug ir politiškas 
persekiojimas aštrokas, yra 
šios: Turkija, Indo-Kinija, 
Korea, Kinija, Japonija, Al
gi ptas, Prancūzų kolonijos 
Afrikoj, Belgų Kongo, Ve- 
nezuela, Kūba, Haiti, Čili, 
Peru, Bolivija ir Danų Rytų 
Tndija.

Taigi ir Lietuva Įeina į 
skaičįų valstybių, kur politi
nis režimas yra pats smar
kiausias. Jis atsiradęs prie 
dabartinės tautininkų vy
riausybės, su kurios žlugimu, 
reik tikėtis, sumažės ir jioli- 
tinių kalinių skaičius.

B Lietuvos piliečiai nenor- tūlio kvadratūra, kurios pos 
l^malius laikus gyvena. Visuo- mų nė pats Salamonas nešu
lį penės organizacijos slopina- rastų. Viskas neaišku, pa. 
luinos ir jų veikimas suvaržy- slaptingumo skraiste pri- 
|įytas. Karo stovis ir spaudos dengta; ko siekiam — neži- 
g cenzūra sustiprinta. Tas pa- 
U rodo, kad tarp visuomenės ir 

yyriąusybės nėra bendradar- 
Kjbiavimo. Kauno “R-tas” No.
y 167 dėl spaudos suvaržymo 
^•rąšo:

^7 “Tuo būdu spauda pasta- 
g' tyta į labai sunkų padėjimą, 
U nežinodama draustini) ir leis- 
•U finų dalyki). Visa eilė visuo- 
v penės darbuotojų sunkiomis 
S?.drausmėmis už visuomenini 
z ‘ darbą turėjo skaudžiai nu- 
k kentėti. Šitų iš gyvenimo iš- 
Kpieštų faktų, regis, nieks ne- 
įį- drįstų užginčyti. Jie vaizdin- 
p gai liudija mūsų gyveni- 

po pakrikimą, vaikščiojimą 
| pokštuose Alpių kalnuose su 
^užmerktomis akimis.

“Plačiosios visuomenės 
^?|#asės paliktos nežinojime — 

kodėl ir kaip daroma, —. 
ne viską gali laikraščiai 

^^rašyti; oficiozinės žinios 
^pįrgi nevisuoinet patikėtinos, 
f-j“Tokiu būdu iš mūsų da
ri baltinės valstybinės santvar- 
U kos susidaro savotiška skri-

~Iriasdešūnt 
Vyras įsteigė valstybę, 

moteris naudus. | Bet dabar 
valstybės uždaviniai taip 
sunkūs, kad moteris turi 
gelbėti vyrui valstybės rei
kaluose.—Seimą Lagerlot,

Lietuvos vyriausybė pa-. 
siuntė Tautij Sąjungai notą, 
įrodinėjančią kad Lenkija 
parsidavėlių rankomis vyki
na terorą Lietuvoje. Pasi
kėsinimas prieš prof. Vol- 
demąrą buvęs taip pat Len
kijos pinigais suruoštas.

Kad susilpninus šitos no
tos daromą įspūdį, kai ku
rie laikraščiai, sakysime, 
“Sekmadienis,” “Mūsų Ry
tojus,” “Ūkininkas” ir kiti 
įdėjo ilgokus straipsnius, į- / 
rodinėjančius, kad ne vi
siems lietuviams lenkai to
kias šunybes daro. Girdi 
Plečkaitį ir Paplauską jie 
savo lėšomis labai puikiai 
maitina, 1 aprūpindami ne 
vien riebiu maistu, bet ir 
didelėmis prabangomis.

Kaun/) “Darbininkas”

kaip žiauriai persekioja b^į- 
ševikai ir socialistai kįlįniąi 

(Varniuose ne socialistu x 
krypties žmones, patekusius 
į tenykštę koncentracijos^ 
stovyklą.

Nežinia kuriais sumeti* .- j 
mais, nuovados viršininko 
padėjėjas rado reikalo užsi-. y 
stoti už bolševikus^ ir sočiai- -Ą 

demokratus. Jis padarė B. 
Jočiui pastabą ir pareiškė, 

i kad apie varniškių bolševi- ’ 
kų darbus kalbėti draudžia-' y 
ma. - Bolševikų kolektyvas < 
Varniuose tą pačią dieną nu- " 
tarė, šitą tvarkos saugotoją 

, įrašyti į “sočuvstvujuščus,” 
o jeigu jis kartais Varniuose 
atsidurtų, skirti jam dvigu
bą porciją iš tų lašinių, ku
riuos tam kolektyvui prista- 
o bolševiku centrokomas.

J. Drungaitė

PAVILIOTI...
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PLAČIAI ĮDOMAUJASI MILAŠIUM

REIKALINGAS geras

VĖLIAVOS IR ORGANIZA
BRANGŪS TAUTIEČIAI

18 metu 
suirutės, 
pradeda

ST.
339

stengėsi kur 
ir pasinaudo-

ford, Square
MELUOSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
VVELLESLEY HILLS: Stack & Mc

Adam Ine.

Mo-

Co.,

BOSTON: Commonwealth Chev. Co.,
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Alkoholis naikina geriau
4 z ' ’ ’

sias ir kilniausias mūsų tau- 
' !■ ■**« -.f ? • c .

tos gyvybes. Jis plėšia kūno 
if dvasios sveikatą,' ardo šei- 
mininį gyvenimą ir laimę. 

-.'Alkoholis, it vampirąs, čiul
pia iš tautos gyslų kraują, 
stumia ją į vargą ir palie
ka męrdėti. Neskaitant pi
nigų, jis plėšia laiką ir dar- 
bąTsveikatą ir garbę, keimy- 
nų taiką ir ramumą, t. y., 
svarbiausius laimės šalti
nius. Alkoholis naikina tvar
ką ir mažina Dievo baimę. 
Dėl alkoholio žmogus tampa 
palaidas, minkšto gyvenimo 
ir tikėjimo atšalėlis. Alko
holis yra laimės plėšikas. 
“Jis suėda draugijos širdį, 
išniekina darbo žmonių -na
minę laimę ir mūsų laikais 
sudaro daugiau nelaimių, 
negu kita priežastis,” sako 
kardinolas Mannig. “Nė vie^. 
nas karalius negali uždėti to-4 
kiu dideliu mokesčiu, kokius 
noromis atiduodame alkoho
liui. Niekumet nebuvo to
kių pavaldinių, kurie savo

karaliui be jokiu sąlygų au
kotų savo turtą, sveikatų, 
kilniausias dvasios ir kūno 
gerybes,” teisingai sako vys
kupas A. Egger. ' Alkoholiui 
išleistos pinigų sumos yra 
nė tik bereikalingos išlaidos, 
bet ir bevardžio vargo pirki
mas, dėl kurio tūkstančiai 
kalbi ir nekalti) turi vaito
ti. Alkoholis grobia žmonių 
laisvę ir daro juos savo ver
gais; jis juos visus laiko sa
vo žiaurioje tarnyboje. Šių 
laikų žmogus piestu stoja 
prieš nežymius pažeminimus 
ir mažus už gavimus; vienok 
kunigaikščio alkoholio jun- 
gąn oriai dedasi ant savo pe
čių. Čia jokio skundo, jokio 
pykčio! Nė mažiausios ko
vos! Kur mūsų vaideliotų, 
karžygių ir kitų garsių Lie-

»

tuvos sūnų pasekėjai, kurie 
išdrįstų kovoti su didžiau
siu laisvės, gerovės ir laimės 
priešu? Pasirodykite vyrais, 
o ne vergais, laisvanoriais 
alkoholio jungo vilkikais !
' Šalin su alkoliu; tegyvuo

ja Blaivybė!

Susipyko du didžiausi pa
saulio galiūnai, didžiausios 
pasaulio tautos: kiniečiai ir 
rusai. Rusai turi pusantro 
šimto milijonų, o kiniečiai 
net arti puspenkto šimto mi
lijonų gyventojų.

Kinija yra milžinas netik 
gyventojų skaičium, bet ir 
plotu. Po Anglų Imperijos 
ir Rusijos, Kinija plotu yra 
didžiausia. Tai yra ir viena 
iš pačių turtingiausių šalių. 
Ko tik čia nėra! Anglies 
didžiausi sluoksniai, vieto
mis beveik visai viršuje; 
auksas, sidabras, varis ir ki
ti metalai, brangūs akmens, 
dideli miškai, aukščiausi 
kalnai, derlingiausia dirva, 
didelės upė ir didžiausia ge
riausia jūra.

Deja, galima būti milžinu 
ir galima būti visų pastum
dėliu; galima turėti daug 
turiu ir varge gyventi. To
kia tai ir yra kiniečių tau
ta. Bet kodėl gi?

‘ • <

Gal kiniečiai dideli tingi
niai ? Ne. Tai viena darb
ščiausių tautų pasauly. Ki
nietis neguli. Kinietis net 
nesilsi, nieko neveikdamas. 
Besilsėdamas nuo sunkaus 
darbo, jis dirba kokį nors 
lengvesnį darbą. Kinija, ne
paisant savo didumo ir tur
tų, yra tokia silpna dėl dvie
jų priežasčių: dėl žemios kul
tūros ir ypač dėl savo tauti
nio nesusipratimo.

Kiniečiai yra seniausia 
tauta. Daug tūkstančių me
tų prieš Kristaus gimimą, 
kada dar nebuvo nei anglų, 
nei vokiečių, nei prancūzų, 
kiniečiai jau gyveno ten pat 
ir turėjo savo valstybę. Ki
niečiai buvo kadaise kultū
ringiausia tauta. Kai Euro
poje viešpatavo tamsaus vi
duramžio naktis, ir žmonės 
čia buvo tamsūs barbarai, 
kiniečiai jau turėjo spaudą, 
paraką ir daug kitų kultū
ros dalykų. Bet jie nemo
kėjo jų panaudoti. Europie
čiai, išradę spaudą, tuojau 
pradėjo spausdinti ir platin
ti mokslo raštus. O kinie-* 
čiai spausdino tiktai šventas 
savo knygas, apysakas ir ei
les. Europiečiai išradę pa
raką tuojau pradėjo dirbti 
šaunamus ginklus ir "užka
riauti kitas tautas. O kinie
čiai tūkstančius metų, turė
dami paraką vartojo jį tik 
žaislams (fejerverkams). 
Sunku rasti žmones, kurie 
taip nebijotų mirti, kaįp ki
niečiai. Taip pat kinietis 
gali pakelti didžiausią vargą 
be nusiskundimų. Bet jie

pasiaukavimas tautos reika
lams* jiems buvo nesupranta
mi, Kiniečiams stigo verži
mosi prie pažangos, tėvynės 
meilės ir tautiško susipiati- 
m 1^1 takuos visi prądėjo 
skriausti ir išnaudoti. .

Kinijon pra 
lai; 1886 m. jie 

atmpiovė didelę turtingą ša-, 
lį, už Angliją daug didesnę, 
— Burmą, ir pridėjo prie 
savo Indijų. Tuo pačiu lai
ku prancūzai atsjrėžė sau A- 
namą ir Tonkiną, irgi dides
nis už Prancūziją kraštas. 
Tokių būdu Kinija nustojo 
visos savo pietinės dalies. 
Kiti pamatę, kad Kinija 
lengvai duodasi, irgi pradė
jo lįsti. Rųsaį dar 1860 m. 
užėmė Amūro kraštą. Ang
lai, kaip geri biznieriai, pa
siskubino paimti šalies pre
kybą. Kiniečiai kelis kar
tus bandė kariauti ir vyti be
siveržiančius svetimšalius, 
bet buvo sumušti.

Kinijos valdovai bogdicha- 
nai sėdėjo užsidarę savo rū
muose, garbinami kaip die
vai. Didelę šalį valdė guber
natoriai (tuhunai) visai ne
priklausomai nuo centro vai- 
džios. Kiniečiai, labai tikin
tieji, visose šitose nelaimėse 
matė likimo valią, ir kentė. 
Parodyti-'' savo pajėgą, eiti 
ginti žūnančią tėvynę jie ne
norėjo, nes tokia buvo 
“Aukštybių valia.”

Rusai įsidrąsinę norėjo 
užgrobti didelę turtingą pro
vinciją Mandžūriją. Jie 
jau buvo ten tvirtai atsisto
ję ir būtų pasilikę, jei ne ja
ponai. Japonai rusus sumu
šę (1905 m.) patys pradėjo 
veržtis Mandžūrijon. Atėjo 
ir mažesnės valstybės: bel
gai, olandai, 
čiai.

Kiekvienas 
nors atsisėsti 
ti. Jei Kinijos tuojau neiš
dalino, tai tik dėl to, kadJ 
svetimšaliai besidalindami ; 
pradėjo pyktis tarp savęs už i 
riebesnius kąsnius. Bet vis 
tik Kinija anksčiau ar vė
liau būtų buvusi išdalinta ir 
kiniečiai būtų galutinai nu- 1 
ėję tarnauti kitiems.

Tačiau atsirado turtinges
nių kiniečių jaunimo, kuris 
pradėjo važinėti Europon ir 
čia mokytis. Jie pamatė, 
kaip čia žmonės gyvena, 
koks čia tautų susipratimas 
ir patriotizmas.' Jie pano
rėjo ir pas savę įvesti pa
našią tvarką, nes matė, kad 
tik tokiu būdu galima išgel
bėti Kiniją nuo ^pražūties. 
Šitų jaiųių naujos tvarkos 
šalininkų vadas buvo dr. 
Sunjatsenas, kilęs iš Kanto
no. Jis ilgai mokinosi An
glijoje, Amerikoje, ir galvo
jo kaip reikia gelbėti žūstan
čią tėvynę. Mis įsitikino, jog 
nieko negalima padaryti, kol 
bus sena tvarka, kol viešpa
taus savo rūmuose užsidarę 
visam kam naujam priešin
gas bogdichanai. Todėl Sųn- 
jatseuas, radęs pakankamai 

. bendraminčių“ ir pasinąiulo' 
damas visišku ėentro val
džios silpnumu, 1911 m. pa-

publiką. ’ . r .5
Bet visur grilurti yra daug 

lengviau negu statyti. Buvo 
parašyta ir paskelbta kon- 
stįtųcija. Parjąmentas susi
rinko, išrinko presddentą. 
Bet, deja, ] niekas nenorėjo 
jų klausyti. Gubernatoriai 
valdė nepriklausomai. Ki
tos provincijos pradėjo visai 
atsiskirti.. Provincijų valdo-

z

t

vai ėmė mokesčius. Tarp jų 
kilo karai. /

Centro valdžia Pekine su■' < > • » 
prezideųtu ir parlamentu 
pamažu visai išnyko, o kilu
sioje suirutėje susidarė du 
centrai: piliečiai Kantone su 
Sunjatsenu, o Šiauriečiai 
Mandžūrijoj su gubęrnato- 
riuiu Čangsolinu. _ . _ .'

Sunjatsenas 1924 m. mirė. 
Jo vietą užėmė Čankaišekas, 
Prasidėjo tarp pietiečių ir 
šiauriečių kova, kuri tęsėsi 
kelis metus, ir baigėsi pilie
čių laimėjimu. Čankaišekas 
pasiskelbė Kinijos preziden
tu ir sudarė vieną visos Ki
nijos valdžią.

Tokiu būdu, po 
naminių karų ir 
Kinija pamažu 
tvarkytis. Bet dar toli gra
žu jai prie visiško susitvar
kymo. Be Čankaišeko yra 
dar Mandžūrijos valdovas, 
žuvusio peniai Čangoslino 
sūnus—Čangsinlijangas. Jis 
nors ^pripažįsta Čankaišeką 
Kinijos prezidentu, bęt val
do pats nepriklausomai. To
liau yra galingos didelės, ge
rai sutvarkytos provincijos 
Šansi gubernatorius, kuris 
taipogi norsj pripažįsta Čan
kaišeką, bet ir valdo nepri
klausomai. Pietuose vaka
ruose yra dar dvi didelės 
provincijos, už didelių kalni; 
ir miškų, Šečnan ir Junau. 
kurios, irgi valdosi nepri
klausomai. Pagaliau milži
niški plotai, Tibetas, Mon
golija ir Sinkiau, arba 
Turkestanas, vra beveik vi- jmedford: Atton & Jonės, inc., Meti-
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SESIŲ CYLINDĘRIŲ CHEVROLETS
- Keli j e mažiau astuonių menesių!

ęp?cH^595

ROAD8TER............*525
PHAETON............/ 525
coupe................. ’595
COUPE^1!? . . . ’...?645 
SEDAN.................. *675
IMPERIAL SEDAN . .*695 
Sedan Dolivery........ *595
TheLiftht
Delirery Chasala ....
ĮM Ton Chassis .... 545 
The J.14 Ton
Chaasls wlth Cab ... ODv

AU prieit f. o. b. factory j 
riint, MicMgan ” 

COMPARE the de|lT*ra<J 
prięe as weU as the lįst price 
in considerina automoblle 
values. ChevrtHet’a delivered 
prlcea Include onty reason- 
ablechsrftea for delirery and 

financing.

Dar astuoni mėnesiai nepraėjo nuo kada pįnnas • 
Chevrolet Six karas buvo išleistas — ir jau su
virs milijonas šešių cylinderių Clievrolets kelyje! 
Ir priežastys šiouieišpasakyto pasisekimo lengva 
suprasti.
T tą dirvą kur iki šiol užėmė vieta plačiai kęturių- 
cylinderitĮ karau—Chevrolet supažindino šį šešių 
cylinderių karą su nustebintu padirbimu ir ver
te. Turi švelnų ir tykų motorą. Gražūs nauji 
Fisher bodies įsigijami bile spalvos Jo saugumas 
ir valdymas atstoja kitus, kad malonu yra sėdėti 
prie rato ir važiuoti.
Kaipo atsargus pirkėjas — pasižiūrėk ir važiuok. 
šiame kare. Nes gali naudotis šiuo gražiu šešių 
cylinderių automobiliu—in the price range of the 
four. Ateik šiandien!

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei-site klauskite lietuvio salesmano. > d

i

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALER8 
--------  ~ ~ - '.NEyvTON: Stoart Chev.Co., 431Wash.

ington SL
N0NANTUM: SII ve r Lake Chev. Co,

444 Watertown SL
NEWTON HIGHLANDS: Woodworth, 

Motor Co.
HYDE I’ARK: J. J. Delanėy, 1243 

Hyde Park Avė.
MALDEN: Frajne Motors, Ine., 144 

Evchange SL
QUINCY: Washington SL Garage, Ine.,

216 tVashington SL
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Comer)

NORtVOOD: Fenton's Garage C 
DEDHAM: Dedhęm Sųuare Chevrolet 

Company, Washington SL
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine.', , 

67 Chelsea S t.
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blu«

Hill Avė.

, 949 and 983 Commonwealth Avė. 
ARLINGTON: Arlington Auto Co. 

450 Massachusetts Avė.
ATLANTIC: North Qulncy Garage, 151 

Hanceck SL
CHELSEA: McBride Chevrolet Co- 

Clielsea Sq.
CHARLESTOIVN: Stanley Harlovv 

Chevrolet Corp., 334 Main St 
EAST BOSTON: IVarnock-Lynch 

tors, Ine., 944 Saratoga St.
SOUTH BOSTON:. Dailey Chev.

664 Broadvay

sai nepriklausomi: turi savo 
atskiras valdžias ir daro su 
kitomis valstybėmis sutartis.

Taigi Kinija yra milžinas, 
bet tas milžinas dar tebėra 
labai silpnas. Tačiau kinie
čių susipratimas sparčiai 
kyla, ir jeigu jiems pavyks 
dabar visai išvaryti iš Man- 
džūrijos rusus, tai tas labai 
pakels jų ūpą ir dvasią. Juk 
nelabai seniai toki buvo ir 
japonai. Per kelias dešimts 
metų japonai pasidarė viena 
iš didžiausių pasaulio galy
bių. Jeigu japonų keliais 
nueitų kiniečiai, tai jie už
valdytų visą Aziją, o jei no
rėtų, tai ir visą pasaulį.

“j/. R.”

EAST MILTON: Alfred East
WEST ROXBURY: ML Hope Motof 

Sales, 1782 Centre SL J-"’K
R0XBURY: Grove HaU Chevrolet 

458 Blue HU1 Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. 
REVERE: North Shore Chevrolet Coų 

1459 N. Shore Rd.
ROSLINDALE: ML Hope Motor Sales 

415 Hyde Park Avė.
1VAKEFIEI.D: Main SL. Chevrolet Cft 
1VALPOLE: VValpole Auto Stnn r k .įį 

19 Stone St.
VVALTHAM : Robert G. Pease, - Ine, 

703 Main St • . > -S
WATERTOWN: Daniels Chevrolet y 

647 ML Auburn SL 
(WEST NEWT0N: W. J. Fūrb 
50 Davis Avė.) 
WINTHROP: Gordon G.
57 Putnam SL

U’OBURN: Lynch Motor Sales, IjK* 
40 Winn SL

tai mnstj speclalyb? ir Ilgi) meti] prak 
tika. Darbas artistlžkas. Kainos žemos.

M. A. NORKŪNAS - —.v.
P. 0. Box 91, Lawrence, Mass. nebuvo geri narsūs kapą i,'darė perversmą. Bogdirha-

Kas ugdytų Jumyse Brolial-Užjnrie- 
čiai -meilę ir prisirisimą prie gimto
sios Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikyto pątrlotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ngnj?..

— Tai dar prieS Didijj Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas. didelis, 
paveiksluotas. gražus savaitražtts 
“Šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiSkajal visuomenei.

“Šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) tas shvaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaitobja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
"Šaltinis” nori tapti dvasintų tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tnutiečlals Amerikoje.

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

Su pngnrba.

Paskutiniu laikų, kaip ten
ka patirti, mūsų garbingo 
rašytojo kūryba ima -domin
ti vis didesnę šviesuomenės 
dalį tiek Lietuvoje, tiek pla
tesniuose užsieniuose.

Nesenai, viena reikšminga 
belgų katalikų sąjunga, ku
ri nori atnaujinti teatrą ir 
leidžia laikraštį: ‘La Scene.’ 
pradėjo ruoštis pastatyti p. 
Milašiaus “Miguel Maūara.’ 
Veikalas bus pastatytas 
Bruselyjp, greičiausia “Pa
lais de Beaux Arta” lapkri
čio mėnesį. Sąryšy su nri-

fra” pradėjo teirautis Mila
šiaus doktrina.

Neužilgo išvys pasaulį vie
no įžymaus korsikiečio ra
šytojo Lorenzi de Brandi 
knyga, nagrinėjanti Don 
Juan asmenį. Miniinoj kny
goj plati ir svarbi studija, 
pavesta misterijai “Mignel 
Maūara.”

Prancūzų kritikas Jean

OF THE FOUR 
-------------------------------- . -Tt
Cassou ruošiasi išleisti auto* 
logiją p. Milašiaus 
kūrybos. Minimas Jean 
šou paskutiniu laiku — 
•lyne laiko visą eilę pas 
apie prancūzų dabarti^ U" 
feratūrą. Tose pas 
plačiai paliečiama p, 
šiauš poezija. / if

VARGONININKAS
CASlMlR’S r. c.
Greene St., New

KĄ TIK Iš£JO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA *
VARDU

nįnm pastatymu “La Scene’ 
Briuselyje patalpino apie p. 
Milašių įdomų strąipsnį. 
Veikąjas bus suvaidintas 
rinktinei rašytojų ir artistų 
publikai.Kita sąjunga Paryžiuje, susidedanti iš buvusių ir c- samų filosofijos studentų, Nįtšės filosofijos sekėjų, lej-

XXIX-TAS
4KONGRESAS

Parašė KIT^. PROF. PR. BUČIS, M. I. C. ,

Labai įdomi i knyga. Aprašymas žymiausių ~hnotikią Kunigo
Prof. P. Bučio, M. J. C. kelionės j Australiją. Kaina minky
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus sius
kite sekančiu adresu: • * • . • - _ ____

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 Vest Bro&dvay, . 8outh Boston,

•*«*■*>" mnmm* <lžį«»*>Jaik'-aštį “ZarathousĮ-
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kolonijose;
|IWORCESTER,MASS.
L į Šv. Kazimiero parapijos

- . žinutės.
gC pribuvus į mūsų parapiją kun. 
? A. Petraičiu, viskas puikiai sekasi 
Hp^hgijos ir pavieniai parapijonys 

giežiai darbuojasi. Nors čia yra 
("dabar dvi parapijos, bet laike ket- 
£ vėrių Šv. Mišių kiekvieną nedėldie- 
p pilnutėlė bažnyčia žmonių.Nors 
fe žmoneliai nuliūdę, kad mūsų buvęs 
E klebonas kun. J. J. Jakaitis atsi- 

* sakė toliaus eiti klebono pareigas 
silpnos sveikatos, bet ir 

č džiaugiasi sulaukę naujo klebono 
| asmenyje kun. A.^Petraičio, kuris 

rimtai ir su didžiausiu uolumu ei- 
na klebono pareigas. Tai yra_as- 

fejnuP, kuris nemyli girtis, bet myli 
Š. daug;dirbti. Užtad ir parapijonys 
fe-ir draugijos sykiu darbuojasi. į

Puikiai pavyko.
g Šv. Kazimiero parapijas metinis 
į išvažiavimas 11 d. rugpjūčio, Mai- 
fe ronio parke pavyko koDuikiausiai. 

Nors tą dieną oras nebuvo pato- 
jį gus, tačiau žmonės parodė savo kii- 
j. nias širdis savo atsilankymu į savo 

parapijos išvažiavimą. Išvažiavi- 
.Tmas davė parapijai pelno $743.33. 
SįTai buvo istorinis išvažiavimas. 

’ Tai da tiek išvažiavimas pelno nie- 
»kados neatnešė padalinus para- 
*>piją j dvi. Žmonių ir iš kitų mies- 
Jsįtų talvažiavo, kaip tai: iš West- 

fieldo, Montello ir iš Atholio. šia- 
įVme išvažiavime pasižymėjo mūši) 
į jaunuomenė gražiu darbu, choras 
^ir šv. Kazimiero jaunuomenės 
< draugija. Labai linksma matvti 
įjkaip mūsų jaunimas gražiai dar- 
r-buojasi. Prie to ir šv. Onos drau- 
<-gijos narės kaip visuomet taip ir

dabar gražiai darbavosi. Visi ko-, 
lektoriai irgi gražiai darbavosi.

Choras.
X***-'

Šv. Kazimiero parapijos choras 
po vadovyste gabaus muziko J. Že 
maičio minėtame išvažiavime pa
dainavo keletą gražių dainelių, 
lietuvių Benas po vadovyste p.-J. 
Bliūdžiaus visą laiką linksmino 
publiką, z

Šis m<sų metinis parapijos išva
žiavimas įvyko po vardu katali
kiškų draugijų — Federacijos var
du. 18-tą dieną rugp. mūsų naujas 
klebonas kun. A. Petraitis visiems 
ir visoms draugijoms ir parapijo- 
nams?širdingai dėkojo už atsilan
kymą į phrąpijos išvažiavimą. Šioj 
parapijoje visi parapijonys uoliai 
lemia savo parapijos reikalus ir 
remia savo klebono darbuotę. Tą 
na atome iš virš pažymėtų jeigu. 
Neabejoju kad šv. Kazimiero para
pijiečiai ir toliau gražiai darbuo
sis.

r Tu“?1 ——-—•— '*
p£ilinkwnimmni jąnfufcnig 8e-'nųa žmonių sielas sn Dievu, 
niems. Pirmą kartą vykstantiems Į Toliaus “Rymietis” sako; “Vie- 
į parką kelrodis: 4 Atvažiavę i nas čia augęs jaunikaitis davė ge- 
White City iš Woreesterio reikia* 
važiuoti po dešine į Shrewsbury, 
dvi minutės nuo ■’g’hjfę City. Va
žiuodami rasite parašą: Maironis 
St. ir^vėliavėles pakabytas. Iš Bos
tono važiuojant suktis po kaire 
pirm privažiuosite White City.

Viena iš Rengėją

Nervinis ir muskulinis silpnumas 
-■priveda prie tokių, negalavimą ir li- 
;gą, kaip nevirškinimas, menkas npe- 
.tltas, inkstą ar pūslės suerzinimo, kon- 
štipacijos, galvos skaudėjimų, kvaitu- 

■ lią, Joeramią, bemiegių naktų, sumen- 
kėjpsią organą, prasto kraujo, janti- 
ir-osi nuolatos pavargusiu, nusikama- 
vusiu ir abelnai menkos sveikatos. Ka- 
da nervai ir muskulai lieka sustiprin- 
ti, tos ligos išnyksta ir žmogus vėl 

^.Jaučiasi pilnai sveikas.
.g^P-iias Orvil Nadeau, tVhitnesville, 
pKass., pasakoja kaip Nuga-Tone sugrą- 
žino jam gerą sveikatą po 5 metą ken- 

’ įėjimų. Jis sako: “Nuga-Tone daro 
IDan labai daug gero. Dabar aš gerai 

^aMegu naktimis ir turiu gerą apetitą. 
Ver penkis metus aš išbandžiau daug 
Jteokios rūšies vaistą be pasekmių, 
bet radau tikrą vaistą—Nuga-Tone. 
Aš "dėkoju jums už suteiktą man pn- 
gelbą.” Jeigu jus turite vieną iš virš 
minėtą ligą, arba jaučiatės abelnai 
pakrikę, jus dėl savo paties labo, pri

valote imti Nuca-Tone. Jus galite 
įpirkti jį kur tik vaistai yra parduo
dami ,arba jei jūsų vertelga neturėtą 

Srtake, jis gali gauti dėl jąs iš urmo 
pSUMynės.

’ WORCESTER, MASS.
Ar girdėjot kas bus Worcestery 

sekantį nedėldienj? Na-gi Moterą 
Sąjungos Apskr. piknikas Mairo
nio Parke. Kad matytumėte ko
kiu gražią daiktų padarė ponia 
Shea ir ponia Putelienė dovanoms 
o vietinės kuopų narės kiek val
gių ir “prizų” lenktynėms paau 
kavo. Ir ar žinot, kad bus įvairių 
rūšių lenktynės. Kaip linksmi jau
sitės parsivežę iš pikniko “souve- 
nirs.” Iš Lavvrenco. p-lė Ivaškiutė 
prisiuntė porą gražių didelių rank
šluosčių.

Svarbiausia tai, kad orlaiviais 
žada atvykt iš Lawrenco, Bostono, 
Hudsono, Springfieldo ir West- 
fieldo visa kuopa į apskričio pikni
ką. Iš kitij kuopų negirdėt, bet 
tur būt nori padaryti “surprise.”

Maironio parkas yra puiki vieta

Neužmirškite užsakyti savo m) 
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaiką laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausią vaiką laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairią pari- 
skaitymėliu ir pačią vaiką kuri- 
nėlią. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Ž vaig- 
ž d u t ė s ” Administracija.

Balsas Iš LietuvosAš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- f Iitikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi-• si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- į jamos kasdien mano mintys, bet aš nemisimenu.
v- ' ’ eAš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvietėja ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.Nors nuo Tamstos mane skiria platusis Atlantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenantiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- sistengk, kad aš juos lankyčiau.Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li

tus visą mėnėsį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— pusę metų, už 50 litų> lankymas (išskyrus Latviją, JGstiją ir Vokie- U tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- B laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
• r Aš tik teisybę rašau.Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

NORWOOŪ, MASS.
Keli žodžiai apie jaunimo 

veikimą.
Lietuvos Vyčių 27 kuopa gyvuo

ja apie 14 m. Pradžioje joje vado
vavo iš Lietuvos atvažiavęs jauni
mas. Ši kuopa daug prisidėjo prie 
bažnyčios ir tautos reikalų. Vėliau 
paėmė vesti Vyčių kuopą panelė 
A. Stašaieiute. Ji yra Lietuvoje 
gimus, bet maža atvyko į Ameriką. 
Nors panelė A Stašaičiutė Ameri- 
koj užaugus, bet ji yra karšta lie
tuvaitė. Vyčių kuopoje daug pasi
darbavo. Taipgi daug rašydavo į 
laikraščius, ne tik lietuvių kalba, 
bet ir anglų. Po jos paėmė vado
vauti vyčius Amerikoj gimęs jau
nas vaikinas K Viesulą, buvęs L. 
Vyčiu centro pirmininkas. Pra 
džioje ir jis karštai veikė, bet da
bar jau sutingo. Jis ir dabar yra 
Vyčių 27 kuopos pirmininku, bet 
jau negirdėti nė susirinkimų nė 
taip jokio veikimo. O jaunimo yra 
gražaus ir doro, tik reikia, kad at
sirasti) iš jaunimo kas galėtų jam 
vadovauti.

Iš Norvvood’o tūlas “Rymietis” 
rašo “Vyties” Nr. 14 liejfbs 30 d. 
1929, kad jaunimas yra nusmukęs. 
Tiesa, bet niekas nekaltas, o tik 
tas, kuris užima pirmininko vietą 
ir nieko neveikia. Toliaus “Ry
mietis” sako: “Nuo pradžios Nor- 
vvood’o parapijos veikimo atsirado 
smarkūs veikėjai, būtent : V. K., 
J. V., K. A. ir kiti. Per tą laiką 
tie veikėjai šiek tiek paseno ir jų 
visas darbas dabar taipogi skaitos 
senos mados.” Štai kiek tas “Ry
mietis” turi supratimo. Jo supra
timu tai parapijos ir kitos katali
kiškos organizacijos yra senos ma
dos, nes pirmųjų veikėjų darbas, 
anot “Rymiečio” esąs “senos ma
dos.” Taip kalba tik katalikų 
priešai bedieviai, o ne katalikai 
Aš kiek pažįstu V. K., J. V., K. A. 
ir kitus, kurie veikia nuo pat pra
džios parapijos įsikūrimo parapi
joj ir kitose katalikiškose organi
zacijose jie ir dabar veikia para
pijoj ir kitose draugijos ir yra vai 
dybose) jų darbai nepaseno, bet 
atnešė gausių vaisių kuo visi nor- 
ivoodiečiai džiaugiasi. Tik vienas 
“Rymietis” neapkenčia ir liūsta. 
Čia primįsiu vieną pasaką apie ą- 
šuolą ir grybą.

Dideliame miške stovėjo didelis 
šimtmetinis ąžuolas. Savo gražio
mis šakomis puošė žalią mišką. 
Vieną naktį išdygsta grybas ir sa
ko ąžuolui: “Tu ąžuole pasitrauk 
nuo žemės paviršiaus, nes tu jau 
pasenai. Aš augau tik vieną nak 
ti ir jau išaugau 4 colius aukščio 
Taip augdamas per kelias dienas 
tavę praaugsiu.” Štai anksti rytą 
pakilus saulutei, ji šviesiais spin
duliais glostė ąžuolo šakas, o gry
bas išsigandęs saulės šviesos pra
nyko kaip kamparas nuo žemės 
paviršio. Ąžuolas kaip stovėjo, 
taip ir tebestovi ir yra vadinaams 
pasaulio drūtmedžiu.

“Rymietis,” jo paties žodžiais 
remiantis, yra panašus į grybą. Jis 
vadina pasižymėjusių žmonių nu-, 
veiktus darbus, parapijoj ir orga
nizacijose'senos mados,~o “Rymie
tis” šioje kolonijoje jokio veikimo, 
nė senos, nė naujos mados nepa
rodė. Bažnyčia nėra pasenus. Ji 
gyvuoja apie du tūkstančiai metų 
ir bus kol pasaulis stovės. Ji skel
bia žmonijai meilę ir doTą; ji vie-

I - * ... * .

rą patarimą draugijai.” Tiesa, 
vienas jaunikaitis, buvęs Vyčiu 
centro pirmininkas, draugijos susi 
rinkime davė patarimą, kad reng 

. tą šokius laisvamanių-bolševiką 
svetainėje. Vietos katalikiškos or- 
ganizacijos su ta laisvamanią sve
taine jokio bendro neturi ir jokią 
parengimą joje nerengia, ų Tokie 
patarimai to jaunikaičio netinkami 
susipratusiems katalikams.

“Rymietis” kalba ir apie para
pijos bos’us. Jeigu p. “Rymietis” 
yra parapijonas, tai turėtą supras
ti, kad parapijos bosas yra klebo
nas o ne kas kitas. Dabar pas mus 
yra klebonu gerb.- kun. K. Urbo
navičius, ir jis yra bosas parapi
jos. Klausimas apie kokius bosus 
p. “Rvmietis” rašo?

LDWELL, MASS.
Rugpiūčio 4 d. išvyko į Chicago, 

UI. pas Tėvus Marijonus Andrius 
Vilkišius, 15 metą jaunikaitis. Jis 
buvo veiklus vaikinukas. Buvo 
Šv. Vardo dr-jos ižd., Choro ir Vy
čių dr-ją narys. Linkime jam geni 
pasekmių tęsti mokslą.

Rugp. 18 d. įvyko šv. Juozapo 
parapijos piknikas. Žmonią buvo 
daug. Parapijai liks apie $300 pel
no. Klebono pavaduotojas kun. J. 
J. Jakaitis iš Worcester, Mass. 
daug pasidarbavo šiame piknike. 
Parapijonys jam noriai pagelbėjo 
ir su dideliu pasišventimu dirbo 
parapijos naudai.

RAŠYTOJO PRAŠYMAS
Žinomas ir “Darbininko” skai

tytojams — Arėjas (Leonas) Vit
kauskas, Lietuvoje, noriu išleisti 
knygeles iš savo raštų, surinktų iš 
įvairių laikraščių, ir prašau man 
padėti, nes neturiu pinigų. Turiu, 
pirmiausiai paruošęs spausdinti 
rinkinį mano eilėraščių, apysakai
čių ir kito ko, spausdintų Lietu
vos vaikų laikraščiuose. Vaikams 
knygelių trūksta, mokslo metuose 
nuo rudens noriu jiems jų išleisti. 
Toliau, turiu paruošęs spausdinti 
rimtų ir juokingų apysakaičių,ku
rių buvo spausdinta ir <rDarbinin- 
kc.” Atskirose knygelėse noriu iš
leisti.

Prašau padėti man knvgėles iš
leisti, ir kas nori padėti — pra
šau pranešti man sąlygas, trumpu 
adresui .

Rašytojui Arėjui (Leonui) Vit
kauskui, Kaunas, Lithuania.

visus metus. Užsienio
Skausmai 

aplink širdį 
Pasalinami 

su pirmąją doza 
Geo.H.Dban, SntniŪt,)fui

PHILADELPHIA, PA.
Naujas Lietuvių Pasididžiavimas. 

Mokslavyris.
Tarp andriejiečių labai gerai ži

nomo veikėjo, Juozo Gudonio sū
nus Juozas, šią všsarą baigė moks
lą Temple University. Jis studija, 
vo vertelgystės-komereijos mokslą. 
Jis yra dar visiškai jaunas, vos 
22-jų metų. Džentelmoniškas ir 
malonus asmuo. Taip kaip ir jo 
tėvas, karštai mylintis lietuvystę. 
Nors čia gimęs ir augęs, ir neture- 
jo progos lankyti lietuvišką mo
kyklą, jis gražiai kalba lietuviškai.

Kavids.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi 
skaitymą, dainelių, deklemaci- 
M
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

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 neužmirštų. 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 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

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

N eužmirškit, kad “ ŪKININ - 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

Lietuvos Paskolos Bonų kuponus priima už pilnus pinigus. Rašomas auksines plunksnas margo granito parduodam po $5. Pinigus į Lietuvą x arba Lenkiją nu- siunčiam telegramų į paskutinę paštą. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Dabar galima į Europą nuvažiuoti per 6 dienas. Pinigus į Lenkiją siunčiam tik doleriais. United Statės Linija gerai patarnauja pa- Sažieriam ir visi keliauninkai užganėdinti. Lietuviai labai pamylėjo laivą RE- PUBLIC. Visur yra gerai bet namie už vis geriau. Nori pamatyti svieto .važiuotą Lietuvą. Jeigut nori gražiai ir linksmai gyventi, tai atvažiuok į Brocktoną. Nori ture- ti sveikas kojas, pirk čevery- ais mūsų krautuvė j. Tvirtink dokumentus pas mus, nes visuomet čia rasi notarą. Reikia paskolos ant namų, mes tamstai pinigų parūpinsime ir patarimą suteiksime. Krautuvę tvarko Antanas Bartkevičius o agentūros reikalus prižiūri Petras Bartkevičius (du broliai).Adresas —
BOSTON SALES COMPANY 

6?8 No. Main St., Montello, Mass.

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon' 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afideivitai.

Daroma legališki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt.

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose. '

JUZE RAUKTYTfi
50 Sterling St., Worcester, Mass

Suvirs 22 Metu 
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm plrk- 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grand, 
player ir upright pianai. Nauji ir 
vartoti Orthophonic VICTROLA ir 
puikus MAJESTIC radio.

X

Reikalauk Katalogo

Vose & Sons, Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

LENGVOS IŠLYGOS

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolią.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

STOCK ROOM
10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336

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 sulaukėme

PIKNIKAS

25 Rugpiučio-Aug.1929

JUOZAS J. DIRSA;
LIETUVIS GRABORIUS j

Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
Išrendavojam automobilius vestu-į 
vSms ir kitokiems pasivažinėji- ( 
mama. *
Gi/uentmo Vieta: 194 Millbury StJ 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953f 
O1i«a»: 212 Millbury SL, WorcesJ 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnią, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.

Nonvood, Mass

Gerbiama publika, malonėkit 
dalyvauti šiame išvažiavime ko- 
skaitlingiausial Bus orkestrą, ku
ri grajis angliškus ir lietuviškus 
šokius. Taipgi bus valgiu ir gėri
mą. Vieta graži, prie pat ežero, 
kur bus galima maudytis.

Kviečia KOMITETAS

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausiniais išskyrus Vilniaus klausimų. ,
/“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.

KELRODIS: Važiuokit iki Nor- 
Į^’ood, tenai paimti Providence 
Rd.; pavažiavus, paimti Wilson St. 
ir nuvažiuosite iki pikniko vietos.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metą puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.



S ’< -Vv, s5
-;;

>1 ;

* r.
■ k z

~ 2

y "f
m S

Z‘ 7į .•■s- M

> 
Xl

< •'

.

• -^ir • • .k ■ Z L
L < J

|r M r <
i-;i
hite

Į- >*j -•
iI

M- Vj Ž L •1 >•

S
• 'i-

n < m - i

iŠ* F
4

-•

2 <

'"'.n
>i

...

ląif,
piūčio 21-mą. Paliko moterį, pen
kias dukteris ir vieną sūnų. Jie vi
si gražiai sugyveną savuose na- 
muose, po uų^u numeriu. Ti£ 
duktė Ona y^m^jau ištekėjusi.- V.

A. a. Juozapas bus laidojamas 
ąu bažnytinėmis apeigomis rugpiū
čio 24> -8:30 iš šv. Petro lietuvių 
bažnyčios.
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VYČIŲ PIKNIKE PASIŽADĖJO 
DALYVAUTl JUOZAS VINCĄ

* k — —

Lietuvos Vyčių 17-ta kuopa ruo
šia labai linksmą pikniką. Pikni
kas įvyks iredėlioj, rugpiūčio 25 d. 
gražiame Munchback’s Darže prie 
Beech St., Roslindale. Piknike bus 
įvairių juokingi} žaislų ir lenkty
nių, už kurias visi galės gauti do 
vanas. Piknike pasižadėjo daly
vauti Lietuvos ir Pabalti jos''Vai 
stybių eampijonas Vinča.

Į šį pikniką kviečiame netik vie
tos lietuvius ir jaunimą atsilanky
ti berfr'iš apylinkių, ypatingai iš 
Norivood’o, nes jiems labai pake
liui važiuojant Boston Line karu. 
Todėl visi kas gyvas važiuokite Į 
šį linksmą jaunimo pikniką.

Kaip nuvažiuoti.
Iš Forest Hills stoties imkite 

Dedham Line karą. Karas eina 
IVashington gatve. Išlipkite prie 
Beech St. ir eikite į kairę. Už ke
lių minutų prieisite pikniko vietą.

Kvieslys

A VYKO PRALEISTI 
ATOSTOGAS

P-nas A. Taranka su šeima at
vyko iš Nevv Yorko Į Roslindale, 
Mass. pas pp. Dusevieius praleisti 
atostogas. P-nas Taranko yra dėdė 
mūsų administratorės p-lės M. Du
se vielutės.

AČIŪ
Mūsų parapijos ekstra išvažiavi

mo komisijai, darbininkams-kėms, 
aukotojams ir visiems piknikie 
riams tariu nuoširdų ačiū. Buvo 
tai didelė finansinė ir morale So. 
Bostono parapijai parama. Gerų 
darbų nuopelnai y ra dideli. Dau
giau jų?

Kun. F. A. Virmauskis

—ŠMf <7- J ~
ą

' VYKUSI OFtBACm.
§v.' Elzbietos ligoninėje, Brigh- 

tone,- Pranui- Karoliui padaryta 
gerklėje operacija, kuri pavyko ir 
ligonis sveikstąs namuose pas sa- 

r • ' •

vo tėvelius; £

Dainų Lenktynių. Dalyvaus Juozas Vinča.

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Kun. Abromaitis iš Nashua, N. 
. iankėsi mūsų redakcijoj. Kar
šu juo buvo ir jo vargoninkas.

J__________

IŠVAŽIAVO Į CHICA’GĄ

Rugpl 21 d. 4-tą vai. po pietų, 
išvažiavo iš North Station į Chica- 
gą panelės Bronislava Skusevičiu- pas tėvelius praleisti atostogas ne
iš iš Lawrenee, Mass., panelė A-Įsėdėjo be darbo. Jis buvo pakvies- 
leksiutė iš Laivrenee, Mass. ir pa- tas mokytojauti Hecht Neighbor- 
uelė Teklė Zokaitė iš Cambridge, 
Mass. Visos trys panelės turi daug 
pažįstamų. Užtad buvo stoty daug 
žmonių jų palydėti.7 Buvo trys am [Kališius pasakė prakalbėlę. Pa-

H.
tu

tomobiliai pilni palydovų iš La*v- 
rence. Taip pat buvo žmonių ir iš 
Cambridge ir Bostono.

Panelė Skucevičiutė yra baigusi 
Lawrence High School. Ji linksta 
|r tinka mokytojauti. Ji apsistos 
Seserų Kazimieriečių Vienuolyne 
Turi pašaukimą Į seseris.

Panelės AleksiutS ir Zokaitė ma
no apsistoti Marion Hills Amerikos 
Lietuvių Kolegijoje už virėjas. ,

Laimingai darbuotis lietuvių la
bui.

R.

MIRĖ VINCAS SAVICKAS
Rugp. 21 d. 11 vai. naktį Wor- 

cesterio ligoninėje mirė Vincas Sa
vickas. Jis gyveno ant 296 W. 
FourtU gatvės, So. Bostone. Jo kū
nas atvežtas ir pašarvotas namuo
se. Laidotuvės Įvyks sekmadieny, 
rugp. 25 d. po pietų. Paliko nuliū
dime žmoną ir tris mažus vaikelius 
ir gimines.

Rap.

MIRĖ
< Juozapas Šimkus 60 metų am 
žibus mirė savo namuose, 167 
Eighth St., So. Boston, Mass., rug-

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

L1THUANIAN AGENCY
* . 1 *

545 East Broadvvay, South Boston’e
ir kiti skyriai

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

BOSTON OFFICE *
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 6066-7865

Dorchestery

ypač bimieriš paaukotų kontes- 
taniš dovaną. Reikia, kad kiek-' 
vienąs mūšų prietelis ir parapijo- 
D&s,- turintis automobilį, atvežtų 
bentkeHs piknikierius nuo-šv. Pet
ro bažnyčios Kęistueięųdaržan. Rei
kia, kad kiekvienas parapijetis ir 
prietelis, nedarytų

v

Lietuviški Skilandžiai
Geri lietuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsau
gos mūsų tautietį nuo ligų. • - *
SKILANDŽIAI ........ .............................................. po 39c. svaras
CHOP SUEY ...........................    .3 svarai už Ž5e*Į

Ir pagardiniinui Chop Suey, •
CHINA BOY SOY SAUCE .............................................. 25c. bo$k<

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas: 
z J. Strigūną ’.'j

BLUERIBBON MARKET
357 West Broadvvay, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129'

, Taipgi skilandžius galima gauti pas
B. ir A. GRICIAUS MARKET, 17 Lincoln St., Brighton, Mass.

K
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parapijetis 
pri^telisį, padarytų !l<o2į*.^^|)pi: 
aukavimą pikniko naudai’— nors 
mažą.- Tuomet ir mes kaip demo
kratai balsuosime visi ir visi lai
mėsime. Ar tai didelis mums pa
sišventimas laimėti didžiules pik
niko pasekmes — nustebinančias? 
Ne!

L. S.

Aušra
*

Y 

IŠKILMINGOS PAMALDOS 
Pereitą ketvirtadieny, 15 d. rug. 

piūčio pripuolė šventė Į Daugi; Ė- 
mimo Panelės Švenčiausios arba 
Žolinė. Šventos mišios buvo laiko
mos, 7:30, 8 ir 9 vai. ryte. Marijos 
Vaikelių Sodalicijos pamaldos bu
vo 4:30 vai. po pietų. Jaunų mer
ginų sodalicijos pamaldos 7:30 vai. 
vakare. Pamokslą sakė kun. Nor- 
butas. Po pamaldų dar kelios nau-' 
jokės priėmė priesaiką. ' Altoriai, 
didysis ir Panelės Švenčiausios bm 

ivo nustatyti vien gyvomis gėlėmis, 
įjuos papuošė kelios geros ir pasi-

”* šventusios jaunos mergaitės, ku
rios nuolatos puošiavaltorius, tai y- 
ra: Elena Januškevielutė, vedėja, 
ALagd. Leseinskiutė, Ona Januškų, 
vičiutė, Genovaite Kohanskiutė ir 
Stasė Zenteliutė. Garbė joms. .

V.

z.

STUDENTAS A. Kališius sugrį
žęs birželio 1 d. iš Tėvų Domini
konų kolegijos, Providence, R. I.

hood dailės mokykloje, Bostone.
Rugp. 22 d. įvyko tos mokyklos 

užbaigimo pramoga. Studentas

baigęs atostogas vėl grįš Į tą pačią 
kolegiją tęsti mokslą.

MOKYKLOS UŽBAIGIMO VA
KARAS IR “GOOD 

TIMES”
Rugpiūčio 16 d., bažnytinėje 

svetainėj įvyko vasarinės mokyk
los užbaigimo vakaras. Šiemet vai
kučiai gerai programos dalis išpil
dė. Žmonėms labai patiko. Vai
kams geriausia gal patiko dovanos 
ir diplomai. Vaikeliai parodė sa
vo gabumus ką jie per vasarą iš
moko. Kaip gražiai jie lietuviškai 
kalbėjo, dainavo ir vaidino.

Šiemet turėjome laimę turėti mo
kytojų skaičiuje prof. Praną Gali
nį. Jis mokino aukščiausiąjį sky
rių. Prof. Galinis yra labai ga
bus mokytojas. Jis viską išaiški
na, kur ir kas buvo ir kaip buvo. 
Visi jo mokiniai (ės) gailėjosi skir
tis su juo ir pamokomis. Mes nie
kados negalime pamiršti 
prof. Galini.

Mes esame dėkingi abiem 
gam: kun. Virmauskui ir
Norbutui, nes ne vienais metais ne
turėjome tiek daugf^'išvažiavimų 
kiek šiemet. Buvome jau tris kar
tus išvažiavę mokyklos laiku.

Negalime, pamiršti ir mūsų klie
rikų Skalandžio, Plevoko ir Ru- 
secko. Jie su mumis visuomet da
lyvavo. žaidė ir prižiūrėjo, kad 
vaikučiai nesusižeistų. Mes šią va
sarą praleidome labai linksmai ir 
naudingai. Tai ačiū mūsų vadams. 
Negalime pamiršti ir biznierių, ku
rie mus nuvežė j “Blue Hills.” Pa 
tariame remti lietuvių biznierius.

Pelėda

1

VASAROS BARGANAI

Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 
to akutes.

Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais kurie krapštys akis per ilgai, 
paskiau gailėsis.

Dabartiniam laike gali namus pirkti labai pigiai ir tas neilgai bus. 
Atmink mūsų žodį.

South Bostone
Ant H St. prie marių, 3 šeimynų. 3-44 3 šeimynų coionial styliaus kampinis 
kambariai su visais įtaisymais parsi- namas po 5 kambarius su visais moder- 
duoda už $4,000, įnešti $500. Matykite n iškaiš įtaisymais, vieta dėl garadžio.

~ Savininkas išvažiuoja į kitą miestą ir
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klauskite J. 
B. GAILIAUS.

B. B. STEFAN.

South Bostone
3-jų šeimynų namas ant Thomas Park 
14 kambarių su gerais įtaisymais. Vie
nas iš gerinusių pirkimų. Matykite A. 
IVAŠKA. '

City Point’e
2 šeimynų, 5—6 kambariai su visais į- 
taisymais. 4 automobilių garadžius, sa- 
viniDkas apleido Bostoną ir nori par
duoti pigiai, namas vertrfs $7,500 parsi
duoda už $6.400. Matykite J. P. TUI- 
N1LĄ.

South Bostone
Vienos šeimynos 9 kambarių namas su 
visais moderniškais įtaisymais ir 6 ka
rų garadžius, parsiduoda už $9,500 ant 
lengvų išlygų. Matykite J. BALUŠAITl.

Namas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė Ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant kampo 
namas, įtaisymai, vanios, elektra, prie 
tam 2 karų garadžins, parsiduoda už 
$5,750. Matykite S. JOKUBAUSKĄ.

City Point’e
Vienos šeimynos 8 kambarių namas sn 
visais įtaisymais (steam beat) garo 
pečins, parsiduoda už $5,000. Matykite 
YURGELUNĄ.

♦ 4

IŠVYKO Į SHAMOKINĄ
N0RW00D, Mass. —I Šiomis 

dienomis išvyko į Shamokin, Pa. 
p-lė M. Sakalauskaitė aplankyti 
savo sunkiai sergančią seserį. Lin
kime p-lės Sakalauskaitės seserel 
pasveikti.

n [ 
lik. ' J

Rap.

mūsų

kuni- 
kun

UŽBAIGĖ VASARINĘ 
MOKYKLĄ

Rugp. 16 d. buvo užbaigimas So. 
Bostono lietuvių vasarinės mokyk; 
los. Užbaigta pamaldomis bažny
čioje. Gražų pamokslą vaikeliams 
pssakė kun. F. Virmauskis. Tą 
pačią dieną vakare Įvyko užbaigi
mo vakaras. Žmonių buvo daug. 
Matyt, kad visi norėjo, pamatyti 
ir išgirsti ką vaikeliai išmoko.

Aukščiausiojo skyriaus mokiniai 
šį metą gavo diplomus ir eertifi- 
katus. Gavo šie: Vincas Janulevi- 
čius. Vladas Jeskevicius, Felicija 
Grendeliutė, Anelė Šmigeįskiute, 
Ona Zaikiutė, Stasė Šijevkiutė, -Jo
nas Žuromskls, Andrius Naudžiū
nas, Jadvyga Natkiūtė. Elena Ja•- žmonių su leidinių knygutėmis 
nuškevičiutė. Ona Vabaliutė, Eve
lina. Kališiutė, Kazys Litinis, Al
bertas Petrikas ir Povilas Zasima- 
vieius.

PARAPIJOS METINIS 
PIKNIKAS

Per dvi saaviti žmonės pasiski- 
ria kur vvksią, sako viena išmim 
tinga jauna ponia. Mano Vincas 
ir aš visados ž.inOmc kur važiuosi
me ar eisime į kokią pramogą pri^š 
dvi savaiti. Mat reikia prisirengti, 
susitaupyti ir tt. Ąr tamsta jau ži
nai jog važiuosi'j. pąrapįjoš metinį 
pikniką?

Dviejų savaičių nebeliko iki pa 
lapijos metinio išvažiavimo. Rug
sėjo 2 d. čia pat. O čia reikia ir 
patiems nusistaytti ir gentims pa
rašyti ir kaimynus sukviesti — va
liuoti į parapijos pikniką, Keistu
čio daržan.

Subrusldme dirbti. Visi demo 
kratai rekih, kądįjje ĮĄi^esią rin
kimus. jeigu tik visi už juos ir bal
suos. Taip pat galnba pasakyti ir 

■su geromis būsiamomis metirrifi 
pikniko pasekmėfriis. Jos bus dide
lės jeigu visi mūsų parapijiečiai 
veiks, .kratės. Dar nieks nepri- 
rengta. Viską turime sudaryti į 
vieną savaitę. Ar rūpinies?

Ko mums reikia? Ko mūms ne
reiks? Keistučio Daržą turime jau 
paėmę. Labor Day.esame pasirin
kę už dieną. Komisiją parapijos 
pramogoms rengti turime. Vieną 
trečdalį turime piknikui darbinin
kų. Tuo rūpintis nebereikią. Bet. 
mums reikia^ tūkstančio žmonių 
kad išrašytų saviems i kitus mies
tus ilgus laiškus apie mūsų meti
nį pikniką ir juos visus į jų kai
mynus užkviestų pasilinksminti 
Keistučio Daržan. Reikia tris syk 
daugiau darbininkų. Reikia šimtą

Prie Thomas Park
2-jų šeimynų, 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 į metus, parsiduoda nž $5,800. 
Inešt $1.000. Matykite A. IVAŠKĄ.

South Bostone
2 krautuvės, 4 šeimynos po 5 kamba
rius, gera vieta dėl biznio, visas paren- 
davotas, neša j mėnesį $140, parduoda 
už $10,000. Įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MIZARA-

Mėsos Krautuvės
Turimą keletą mėsos krautuvių kurie 
norėtumėte pirkti prašome užeiti pas 
mus gauti danginu informacijų ofise 
arba pas anie kurį agentą.

Pirk anglius vasaros laiku tai gausi gerus ir pigiau negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negu kitų ir angliai labai 

. J , f

geri- “ - - * - *■
Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų ofisan.

LITHUAN1AN AGENCY
545 E&st Broadvay South Boston, Mass. Te). 0605-1337 

A. IVAS ir C, P. YURGEtUN, Savininkai.
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Aušra

Mr. Parapijos Pikniko Pirminin
ke! Aš noriu, kąd piknike būtų 
daug žaislų. Ant lazdukių mesti 
rinkiuką yra gerai. Piknike reikia 
visokių užsiėmimų. Ar ne?

Su pagarba,
" Juozas B.

LDS. 1-MOS KU0P0 SUSIRIN
KIMAS

Visi LDS. 1-mos kuopos nariai 
prašomi ateiti sekantin susirinki- 
man, kuris įvyks rugpiūčio 22 d., 
7:30 vai. vakare Parapijos Salėj, 
492 E. Seventh St. Kurie esate 
skolingi prašome užsimokėti už
vilktas mokestis. ’ *

Valdyba

PIKNIKIERIŲ SUSIRINKIMAS
Prieš 8 vai., antradienio vaka

re, tapo atidarytas parapijos eks
tra išvažiavimo komisijos ir dar
bininkų susirinkimas. Pirminin
kas V. Valatka atidaręs susirinki
mą, pakvietė kasierių paaiškinti 
apie įeigas;pikniko.

Įdomu buvo girdėti, kad to eks
tra piknikėlio—lietingo lieka gry
no parapijai pelno $586.57. Mat 
kai kurie parapijiečiai labai daug 
pasidarbavo. Panelė Majauskaitė 
pardavė daugiausiai Tiontestams 
tikietų. Ji gavo už tai dovaną — 
rašomą plunksną. Panelė M. Kil- 
moniute gavo $26.00 už vaišių dė
žę. daug tikietų pardavė, išleido 
pyragą. Vincas Tamoliunas surin
ko saldainiais $64.40, T). Jankus 
$42.60, ponia Kavolienė už sūrį ga
vo $10.45. Ir kiti darbuotojai pa 
sišvontę dirbo, vargo ir sudarė tą 
nemažą turtą. Garbė visiems pik- 
nikieriams ir visai parapijai.

Kunigas Virmauskis nuoširdžiai 
padėkojo susirinkimui už gražu ir 
pasekmingą darbavimąsi ir kvietė 
fiaimti ant savo tvirtų pečių ir me
tinio parapijos pikniko darbą. Su
sirinkimas apsiėmė širdingai dirb
ti- ir Labor Day išvažiavime. Ke 
tino įtraukti Į darbą ir jaunimą.

Vyrai Įnešė turėti Keistučio 
parkan Įžangą. Motoras tai pa 
tvirtino ir Įnešė kad kiekvienas 
parapijietis-č piknikui paaukotų 
ką nors — nors stiklą—tuščią. Va 
lio už tokį uolumą!

Panelė J. Gudaitė, 3 Dunham 
Park gavo brangu laikrodėlį.

Antras piknikierių susirinkimas 
l.’us rugp. 27 d.

darbuotis dabar ir piknike. Rei
kia kad kiekviena šeimininkė, 
kiekvienas ūkininkas ir buceris pa
aukotų valgių. Reikia, kad kiek
vienas parapijonas ir prietelis —> 

,  — ■ <

9 • -

S-TAS METINIS IŠVAŽIAVIMAS
- * ■ ___

rengia bendromis spėkomis

Lietuvių Vaizbos Butas ir Liet. Piliečių Kliubas
- įvyks

Rugsejo-September 1-ma d., 1929
VOSE’RPAVTLLION, MaYNARD, MASS.

Bus rinkimas 
rcitais metais, tįk jiląu 
mis spėkomis.

1

įas gražpo^ęs^ taip gi abeluns programas kaip ir pc» 
tik dąug ttiį*lliig«Snis. nes viskas yra rengiama bendro-

’ p I- “ C » < - ■ - .......... - - ■

Rap.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Satvyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Albinas Nęviera,
948 E. Broadvvay, So. Boston’ Masą. 

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

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street, South Boaton, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, 
’ 492 E. Seventh St., So. Boston, Masa. 
Draugijos susirinkimai būna kas pir

m? nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

>' J

LIETUV. DUKTERŲ DR4M 
PO GLOBA MOTINOS SVfil 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksieriĄ -*'

625 E. 8th S|., S. Boston, Masa 
Vice-Pirminiųkė—Ona Zulonien^

11 Monks St., S. Boston, Masa 
Prot. Rast. — Ona Šiaulienė, 
. 443 E. 7th St., S. Boston, Mass

Telephone South Boston 3422-B
Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^ "'2

29 Gould St., W. Roxbury, Masa ' 
Iždininkė — Ona Staniuliiitė, į’

105 W. 6th St., S. Boston, Mass, 
Tvarkdarė — Ona Mįzgirdien^

1512 Columbia Rd., So. Bosw& 
Draugija savo susirinkimus laike 

kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p» ?į 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki. 
tės pas protokolų raŠtinihkf 
laišku ar telefonu. .

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

VALDYBA

Pirmininkas — V. T. Savickas, 
427 E. Seventh St., So. Boston, Maz.

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiuna^ 
885 Broadway, So. Boston, Mass.

Prot. Raitininkas — V. Tamoliunas 
40 Marine Rd., Šo. -Boston, Mass

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 G lendate S t, Dorchester, Masu 

Kesierlus — P. kleponis,
; 266 Bolton St, So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. Leščinskas, 7 
J 41 Bowen St., So. Boston, Mass.

Draugija, joiko susirinkimus kas ant
rą panėdėjį, kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinčj svetainė. 
Fifth St, So. Boston, Mass.

ANT RENDOS
DVI KllAUTUVRS 143—145 Broadvvay, 
kampas B St, So. Boston. VieDa tinka- 
ma dėl bučernės. Vieta viršuj apiė"v 
6.04)0 pėdų dėl dirbimo arba sankrovos. 
Kreipkitės: 141 Broadvvay, So. Boston, 
Mass. (R.-30)

41
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PARSIDUODA
GROSERNES RAKANDAI, kaip tat J 
naujos svarstyklės, mėsos ir kavos mel- 
nyčios, šaldytuvas, benčius, kulbė If t»- *
t. ^Parsiduoda gana piigal. KrelpkitėSl 
718 E. 6-th St, So. Boston, Mass. (R.-30

' * ■

$

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot Verslactas,
694 E. Fifth St, So. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkas — Povilas Raka,
125 Bovven St, South BostoD, Masa 

Prot. Raštininkas — Ant Macejuųaą
450 E. 71h St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulefkls
109 Bowen St, South Boston, Masa 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street South Boston, Masa 

Tvarkdaris —* Kazys Mikalionls,
906 E. Broadivay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kai 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirfnkiman prašome at^ 
stvesti naujų narių prirašyti pril 
musų draugijos. ,

-__________
ŠV. KAZIMIERO J. Ė. D-JOJ 

VALDYBOS ANTRAŠAI

DIDŽIAUSIA EKSKURSIJA Į
LIETUVĄ 1930 M.

P-as Juozas F. Smitrus, repre- 
. sentantas Baltic America Linijos, 

vienatinės tiesioginės linijos tarp 
New Yorko ir Lietuvos Respubli
kos, Klaipėdos uoste, važiuoja su 
savo šeimyna atostogoms šią sa
vaitę Į Yellovstone Park, kur jis 
bus per dvi savaiti.

Kaip jis sugrįš, jis pradės pla- 
nuot ir teirautis su visomis žymio
mis lietuviškomis organizacijomis 
surengimu vieną iš didžiausių lie
tuviškų ekskursiją iš» New YoaW

Pirmininkas — J. GrublnskaS,
24 Prescott St, Readvllle, MaSL 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionlu
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

FId. Raštininkas Seikls,
364 tV. Broadway, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis
3B Mercer St, So. Boston, M&M. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Masa 

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

SV. JONO EV. BL. BABALR 
DRJOS VALDYBA 

f \

I

Bosas išeis nild Lietuvių Salės 10:30 Ą. M. Reikia išanksto re* ■. 
zervuotis. <#»;.»’• 4 -*

KELRODIS: Važiuojant per YVaitham imkite kelią 117.

tiesiog j Klaipėdą^ kad važiųotŲ i 
pabaigą gegužės mėhesilY IvjO, da
lyvauti iškilmėse 500 metų Jubilė 
jaus Vytauto.

Idant duot daugiau galingą aty- 
dą per lfetfbrit 
gen t amsi «»-«— - hursi-
joj, Baltįc AmęricK Linija mąsto 
turėt p. Sn4tkš^i%a& Klaipė
dą, kartu su nrfjįfe-MItĮ organiza
cijų ir agentais.* s

iažleriamš ir a-

Plrsrflntnkns — Motiejus žloba, 
589 E. 7th St, So. Boston, Masa. 

•e TY^phone South Boston 3552-R. 
tlcą-Pirminlnlras — J.-I* Petrauskas, 

24 Thomas I’k., So/ Boston, Masa.
Prot Raštininkas — Jonu GUneckls, 

5 Thomas Park, So. Boston, Masa 
Fin. Raštininkas — Matas Selkis, 

364 Broadvvay, So. Boston, Mass.
Iždininkas — Andriejus Naudtlnnas, 

885 B. Broadvay, So. Boaton, Masa. 
Maršalka — J ortas Zaikis, c

7 TVtafleld St, So. Boaton, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kai 

trečią nedėldienį kiekvieno 
nerio, 2-rą valandą po pieta 
parapijos salėj, 492 E. Setentt 

: SL, So. Boston, Masa
t

. _• ■ / z ■ \ /
!» •< -Mk-

V* » —b- < •* b
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FARMA12AKRŲ
9 mylios nuo Dorchester, Mass., penkių 
kambarių ir sun porch stuba. 1000 pėdų 
ant Statė Road. Vyras mirė, turi par
duoti arba išmainyti į Cambridge stn- - • 
bus. Yra tinkama vieta vištas auginti. * 
ir piknikus rengti. Kaina maža. Atvfti 
žiuokit arini rašykit pas MICHAEL 
('ORAN, 1471 Turnpike St., N. Staugte 
ton, Mass. (R.-23)' .UJŠ

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED ŠĖRUS
dėl

Holliston Trap Rock Co., Ine. >
Dėl platesnių informacijų kreipki- , 

tės pas
PANELĖ M. A. P0WER

Care of General Management Corp.,
185 DevOnshire St., Boston’e

Tel. Liberty 9763 a
Gyvenimo Tel. S. B. 1706-M.

- ----- ----
---- ---------------r-------- —---- .“ i
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DANIEL J. F1TZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS^ 
TAISOME.

-C 
Kalbame ir Lietuviukai

382 Broadway, South Boston

Tel. South Boston 2870
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nieks ura matęs pasąuly. Jei 
į jis būtą kritęs, pav. į Lie

tuvą, tai.pusė beveik LietarhpA 
i vos būtą ' virtus pelenais. Hiį į 

NEGYVOS ŽTURĘĖS BLOGĖS- kad rudens sezonas bus pe- Prof. Kūlikas ruošiasi i ant- 
*5. XTJft «— /eiiBi *. ji • • • / * . . *

rą didelę . ekspeįjpįją, kuri 
ištirsianti kaip reikia tą ste
buklingi} gamtos reiškinį.

“R-tas”

1

<

NĖS Už GYVAS Teinamoji stadija — užpaka-
X Milano miešti} Italijoje bu- lyje suknelės bus ilgos, o 
yo smarkiai užplūdę žiurkės, pryšdky trumpos. Tačiau 
Habąr kova su žiurkėmis vafgu ar tas fasonas ilgiau 

-Sėkmingai baigta, bet mies- 'išsilaikys: per daug neeste- 
tąi pradėjo grūsti dar didės- tiška. Greičiausiai, kad iš 
itis pavojus. Mat, miesto irt- tikrąjų, po keliu mėnesiu 

*riuose ir požemio tuneliuos moterų kojos pasislėps...

nes smulkmenos tuo tarpu 
laikomos paslapty. Kadan- 

moka 700 dole- 
prieinamas 

e", c uVk 9 r t > j»—nere- 
“L. A.”

y

giams ir įstaigoms.
" - o____ •____

*•'

r.r t c?

yra apie du milijonai padvė
susių žiurkių, kurios užnuo
dija orą ir yra dar pavojin
gesnės, negu gyvos. Kai ku
riose vietose kvapas yra tiek 
■nepakenčiamas, kad namų 

-savininkai ir gyventojai pra
dėjo kasinėjimo darbus, ieš- 
-kodami padvėsusių žiurkių. 
Rasta jau 50 tūkstančių 
Žiurkių lavonų.

į. ;------------------------------------

~ * - V* • x

ILGV suknelių mada
GRĮŠ

* Trumpų suknelių mada į- 
sigalėjo.dėl dviejų priežas
čių: dėl sporto ir dėl ekono
minių skirtumų. Bet, kaip 
sako, besigelbėdamas nuo 
meškos pajhilsi vilkui.- Pa
sisiūdinti trumpą suknelę 
kaštuoja pigiau, tas tiesa, 
b>ęt užtat kojinės brangiau 
atseina. -Sportas , taip pat 

'davė įtakos i suknelių trum
pinimą, bet sportas išgalvo
jo ir saviškų madų. Paga
liau, nū kokia mada negali 
tęstis ilgiau, kaip keletą me
tų. Kai kas pranašauja, kad 

' po trijų menesių trumpų 
. Suknelių mada pasibaigsian
ti. Galimas daiktas, kad pas 
mus ji dar pabus kiek ilgiau, 

- bet Parvžiaus žurnalai rodo,

“L. A..

-------------- *x
DIEVO PERKŪNO

VALSTYBĖJE

Prieš dvidešimts metų pa
sklido gandas, kad nukritęs 
Sibire milžiniškas meteoras, 
bet nieks negalėjęs sužinoti 
kur jis esąs, ir trumpu lai-

BRANGI KNYGA
Londone parduota už 892 

svarus sterlingu caro Mika
lojaus II Šventasis Raštas. 
Knygos- aptaisas papuoštas 
brangiais akmenimis. Kny
gą iš caro rūmą Anglijon 
nuvežęs pabėgęs bolševiką 
valdininkas.

NUOSTABI MADONOS
- „ STATULA

Raguzos mieste (Čekoslo
vakijoj) vienoj 13-to amt 
žiaus statybos bažnyčioj raso
ta medinė madonos statula, 
kurios akys savaimė atsi
merkia ir

I

TeL So. Boston 3520

A. O. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Balses du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St.. Cambridge. Mass. 

Tel. University 1463—J.

r

811-812 Old South Bldg.
; 294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookline. 

Telephone Beacon 5578
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i--?©©©©©© 

fcA,________________ -______________

i

i

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS j
ADVOKATAS

VARGONINKįl
' ———

Amerikos Lietuvių R. K. Vargo- 
ninkų Sąjungos Seimas šįmet Ą 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 <f. 
Lietuvių Parap. Svetainėje, 
So. Meade ir South-gatvių, W 
Barre, Pa.

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

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

Informacijų dėliai meldžiu adi 
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., Wilkes. Barre, Pa. '. į;v 

Aleksandras !Aleksis,\ 
Vargoninkų S. Centro Pirm. ?

•--------------------:--------------------- ’Tįf-.
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MONTELLO, MASS.
LDS. 2. kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

7 i iii <70^6* feibpos mėnesinis
surinkhfias' įvyks 8-tą d. Rugsėjo 
(Sepfember), parapijos kamba
riuose, tuojaus po paskutinių šv. 
mišių, tai yra viena savaite anks
čiau negu visada būdavo, nes 18 d. 
Rugpjūčio įvyks Palangoje xL. D. 
S.: N- A.,'Apskričio išvažiavimas. 
Todėl kviečiame visus narius atsi
lankyti į šį susirinkiiųą, užsimokė
ti mėnesines ir galutinai užbaigti 
prisiruošimą prie Apskričio išva
žiavimo. Atminkite.

WOROESTER> MASS.
LDS. 108 kuopos susi rinkimą* 

įvyks rugsėjo 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba
’ 1 z

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

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

li|sinierkia. Pir
ma tą nepaprastą įvykį pa
stebėjo vaikai, paskui tą pa
tyrė ir suaugę žmonės. J 
Raguzą nepaprastos statulos 
pasižiūrėti ateina tūkstan
čiai žmonių. Tam nepapras
tam įvykidi ištirti Raguzos 
miesto. vaLdvdia, paskyrė spe- 
ęialinę komisiją. “L. A/'

• ■ V % j t ■

4Z ■. V r’ J; - j *■'

mėlynos akys sulig 
• y^UŽSAKYMŲ^/'^ 

r V*. vY

Vienas Amerikos akių gy
dytojas padarė gydytojų su- 

Instrumentas pavadintas važiavime Mineapoly įdomų 
apitofonu ir padeda akliems pranešimą apie jo išrastą 
skaityti knygas ir laikra
ščius.«

Apitofonas atrodo kaipo 
radio aparatas ir, kas juo 
naudojasi, uždeda ant ausų 
tam tikrus vamzdelius. Ak
lieji girdi visą rašytą ir 
spausdintą aiškiai supranta
ma kalba. Aparato techni-

AKLI GALĖS SKAITYTI 
Nepaprastas išradimas 

Anglu meno ir technikos
ku beveik visi pamiršo, tik akademijos optikos skyrius 
kai kurios Sibiro tautelė ė- 
mė kalbėti apie baisiojo Per
kūno dievo valstybę. Tai iš
girdo akių mokslininkas 
prof. M. Kūlikas. Jis surin
kęs būrį draugi}, Iškeliavo 
pas baisųjį dievą į svečius. 
Nemažai laiko praėjo kol su
rado, kurioj vietoj jis gyve
na, 
griežtai atsisako toliau ke
liauti, o čia dar maisto ima 
trūkti. Bet mokslininkai ne
nusiminė ir ryžosi eiti toliau. 
Nedaug tepaėję pamatė bai
sų regini: kiek tik akis ap
ima tęsėsi miškas, kurio me
džiai anglimis ar pelenais 
buvo paversti; žeme buvo 
lyg didžiausiomis mašinomis 
suarta, sujaukta, duobėta; 
aplinkui jokio gyvybės žen
klo! Pačio meteorito nebu
vo matyti. Nelaimei, ekspe
dicijos dalyviai ėmė sirgti ir 
maistas vis mažėjo. Tada 
prof. Kūlikas nutarė pats 
vienas keliauti. Nesenai' iš 
Maskvos buvo išsiųsta pa
galba prof. Kūlikui. Atsiga
vęs papasakojo, kad sunai
kintas ir išdegintas plotas 
siekiąs 20,000 kvadratinių 
kilonietių. Tas meteoritas 
vra toks didelis, kokio dar

demonstravo naują instru
mentą, Kuriuo spausdinti žo-. 
džiai gali virsti garsais. To
jo instrumento išradėjas y'* 
ra vieno anglų universitetoi 
docentas. .

v

Valdyba

ČLEVELAND, OHIO
Rugsėjo 11 d., 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Rast.

s

"V

t*

o, kur:
bet štai vietiniai žmonės

Tel. S. B. 0441 Hubbard9396 
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0AD1VAY ife E ST.

SO. BOSTON. MASS.
VAptiekoriaus Šidlausko name;

Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Exchange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St. Dorchester 

Tel. Talbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

XI METAI

UcJUcįįjcaucįLJ [yaisueĮUaugusuaijauau^u
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VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

XI METAI

' PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- 
V iių, eilėraščių, įvairenybių ir tt. 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 amerikonišką centų.

•į,. Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

♦

sril

būdą pakeisti akią spalvą. 
Po ilgą bandymą tam gydy
tojui pavyko surasti tokį 
skystimą, kuris įtrekštas į 
akis pakeičia akių spalvą. 
Tuo tarpu gydytojui pavy
ko pakeisti juodą akių spal
vą mėlyna ir atvirkščiai.

“M. R.”

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

kimas įvyks rugpiūčio 30 d., 7:30 
vakare, Karalienėj 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

PHĮLADELPHIA, 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 gan-, 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

Tel. So. Boston 0823 ;
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. C ASPER 
(KASPARAVIČIUS) 

511 Brodaway, So. Boston 
Of*io valandas:

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 2:80 iki B 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir no- 
dėldienials, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
- . Taipgi nuimu ir X-Ray

Tebus jiems laimės skalsu, bet 
jos tiktos vięųjka^me jūs-rasite, —- 
čia laimė' Jum&tikras patarimas: 
kai litas kitas imas, atostogų jūs 
maukit čia atsigaukit — nebūsi
te taip “rimti,” lyg skersą musę 
krimtę; ir širi|į vėl turėsit!.. Na, 
marš! Pasižiūrėkit! Sakykite, jei

ATVIRAS LAIŠKAS KAUNIE
ČIAMS IŠ KAIMO

Jums bus, manau, pavydo, kad 
vos gamta pražydo, palikęs miesto 
dulkes ir sąskaitėles smulkias, Į 
kaimą aš ištvojau, sveikatos čia 
ieškojau...

Lt, jūs, visi miesčionyą, jūs ma
note, kad žmonės esate geriausi, klaus kas: jums patarė, 
kultūroje aukščiausi! Bet taip 
jums vien atrodo, jau. man tas nu
sibodo : matai dažus ir pudrą, kiek- 
vieną-nors “lakudrą” — su “ma
niška” kakle aukščiausia, mina 
jau kuo rūkščiausia... Taip radote 
“rimtumą,” bet tikrą žmonišku
mą, brolau, atrasi kaime — vien 
čia tikroji laimė! Teisybė, čia ne
spartus kaimietis taip du kartus į 
savaitę (jūs keisti!) sau barzdą 
“išsiveisti.” bet jų širdies geru
mas — nuo jūsų toks atstumas, 
kaip Šeduva nuo poliaus: jūs verti 
lygiai “noliaus!...”

Aš taip kalbu jums kaip pilie
tis, pats būdamas kaunietis, tiktai 
Kaune nublukęs ir lauk skubiai iš
smukęs: jau baisiai trošku yra 
mieste, dvasia jame vien jra — čia, 
kaime, atsigauni, lyg rūbą apsi
mauni taip sportinį, lengvutį (tą 
esate juk jutę!) Nuo miesto nu- 
blukimo dvasia čia kilti ima, kaip 
mielės oras veikia — na, žodžiu, 
kaimo reikia !...

Kauniečiai stiprūs ponai, ■visokie 
jūsų “stonai,” klausykite šio bal
so':

- Leonas Vitkauskas

Mokytojas,: Jonuk, pasakyk
man sakinį, kuriame būtų žodis 
“cukrus.”
z Mokinys; — Kiekvieną rytą ge
riu du stiklus arbatos.

Mokytojas: — Na, o kur gi cuk
rus?

Mokinys: — Arbatoje, pone mo
kytojau. “M. L.”

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©a 
| TeL S. B. 2805—ZL į !
LIETUVIS
I OPTOMETRISTAS r

Išegzasinuoju akis, priskirta aki
niu*, kreiva* aki* atitiestai ir 
amblijouiškoee (aklose) akyse su
grąžinu šviesą tinkaara laiku.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Broadway, 8o. Boston.

■*

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpjūčio 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

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) ateitL Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

TCATERBURY, CONN
Rugpjūčio 25 d., 1 vai. po pietų į- 

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

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

BRIGHTON, MASS.
D. S. 22 kuopos mėnesinis. L.

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

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dieną, sekmadieny, 

tuo-j po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi
si. Kviečia 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

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, MaSs.

Z

■wnna—
LAIDOJIMUS

kuriuos paveda 
mano prižinrčji- 
muf, visuomet 
būna patenkinti 
ir sntanpina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems. ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
■^Besidence: 313 W. Thfrd SL
Telefonas: South Boston 0304-W.

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 6 iki 8 vak. i

'" —— *■

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL AB AN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

X
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Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

-Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po piet Ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

VIZITĄ J NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

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

• jT Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalto.

Or.Grady, 327 ^et7nnt^L
Valandos • Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12. ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

JUOZAS SEREIKA
202 Jefferson St., Newark, N. 3. 
yra įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Tel. Market 0609

Vėliausi, geriausiai veikianti medi- 
kališki ir elektra gydymai, duoda 

greičiausiu* rezultatus.
Snvirš 25 metus specialistas nervą 
ir kronišką ligą.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON. 

OLYMPIA THEATRE BLDG, 
. ROOM 22

Valandas !
Dienomis nuo 9 Iš ryto iki 7 vakare. 
Šventadieniais: nuo 10 Iki 1 dieną.

Tel. Porter 3789

“D-ko” Adm.
•X

A

JOHN REPSHIS) M. D.
Lietuvis Gydytojas

Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9
881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.

Cambridge, Mass.

SAINT CLAIR, PA
L. D. S/107 kuopos mėnesinis 

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 7
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

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

<•

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-

vyks rugsėjo 1 d., tuoj po sumos
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit .yįsy nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

/
. e. M. Songaila

E. V. WARABOW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass.
Tel. Nonvood 1503 

MONTELLO OFFICB 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamnotojas 
877 tr 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mase.
Telephone Univerrfty 8881- W

Telefonai: So. Boston 1662—1373

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nno 9 
iki 12 (pagal sutartį).

X
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A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigą
Siuntimo Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdara* nuo 8 ryto Iki 
8 vakaro.

Norintieji teteingtanalo patarnavi
mo ir geriausią pirktntą. kreipkitės 

pe» mm
882 W. BROAD5VAY 

SOUTH BOSTON, MASĄ •




