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Milioniniai nuostoliai,

natoriui pagerbti buvo pa-| 
leista 17 šūvių, į kuriuos at
sake mūsų artilerija.

2 vai. popiet 7» pulko kari- 
įlinkų ramovėj enktrašto ap
saugos mmisterijęs. atstovo 
pulk. Įeit. Tamošausko ir į- 
gtilos karininkų su pulk, Ge
niu priešaky svečiams pa-

KLAIPĖDA. — Rugpiū
čio 18 d. 9 vai. 15 min. rytų į 
Klaipėdą įplaukė sovietų ka
ro laivai/f Kalinin 
kov 
nin’

BOMBA REICHSTAGE
Berlynas. — Rūgs. 1 d. 

Vokietijos parlamento rū
muose sprogo bomba. Įsrutis- 
ta keletą langų. Sako, kad 
tai būsią raudonųjų darbas.

į medį, nuo kurio buvo mes
ti tiesiog prieš automobilį. 
Šoferis suimtas. Vedama 
kvota.'

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS

kariuomenes, oro ir karo lai
vynus, tobulindamos- karo 
techniką.

’AVbuąuergue, N. M. — 
Rugsėjo A d. perkūnas- tren
kė į Transcontinental Air 
Transport kompanijos orlai
vį ir užmušė 8 pasažierius. 
Orlaivis buvo visas metali- 

. » ms.

gerbti buvo surengti prieš
piečiai. Pulk. Įeit. Tamo
šauskas pasakė kalbą, kurioj 
jis pasveikino svečius ir pa
kėlė tostą už rusų laivyną. 
Kontrądmirolas Makarovas 
širdingai padėkojo į pasvei
kinimus ir atsakė tostu už 
Lietuvos kariuomenę.

ITALIJA SKIRIA 16 MILIONŲ 
VIEŠIEMS DARBAMS

Roma. — Italijos vyriau
sybė paskyrė 300 milionų Ii- 
iii (arti 16 milionų dolerių) 
įvairems viešiems darbams. 
Tokiu būdu mano sumažinti 
nedarbą.

GENEVA, rugsėjo §3 
Garsus Pranei jos oratoi 
premieras Briand susite 
triukšmingi], ovacijų Ti 
Sąjungos sesijoj. Jis pk 
kalbėjo apie nusiginkląg 
taiką ir Kellogo paktą, i 
siminė ir apie sujung 
Europos valstybių. Jis 
reiškė, kad kalbos apie' 
jungimą nėra tai sapnas, 
verta tuo klausimu rix 
susidomėti ir pasvarstyk

KLAIPĖDA. — Rugp. 9 
d. Luizės dvare sudegė olan
dų firmos Bisdom und Zoo- 
no” lentpiūvė. Gaisras pra
sidėjo 9 vai. vakare, ir per 
pusę valandos liepsna jau bu
vo apėmusi visą lentpiūvę. 
Gaisro priežastys nežinomos. 
Nuostoliai milioniniai, nors 
dar galutinai neišaiškinti. 
Mašinos sugadintos, visa pri- 
piauta medžiaga sudegė. Per 
“Eltos” atstovo pasikalbėji
mą su lentpiūvės direkto
rium Krausu paaiškėjo^ kad 
vargu ar lentpiūvė bebus at
statyta. Kaip tik prieš 6 me
tus ta pati lentpiūvė taip pat 
visiškai sudegė. Lentpiūvė 
buvo apdrausta, tačiau ap
draudimo premija nepadėng- 
sianti visų padarytų nuosto- bą. Nulipus visiems pasibai- 
lių. Gaisrininkai pabaigė ge-'gus vizitui, nuo laivo, guber

St. Paul, Minn. — Vete 
ranai savo suvažiavime pri

APVOGĖ LIETUVOS 
KONSULATĄ TILŽĖJ

Kaunas, VIII. 10.—Į Lie-_ v x tuvos konsulatą Tilžėj šią
nakt įsilaužė nežinomi pikta
dariai. Jie pavogė šiek tiek 
daiktų ir mažą sumą pinigų.

28 ŽUVO GARLAIVIUI 
NUSKENDUS

Manila, P. I. — Rūgs. 2 
d. Pasacao Ragay užlajoj 
kilo baisi viesulą ų sudaužė 
plaukiojantį garlaivį May- 
on. Iš 37 pasažierių 28 žu
vo, tik 9 išgelbėta. Nėra ži
nių kas atsitiko su laivo dar
bininkais. ' Spėja, kad ir jie 
bus žuvę.

Rūgs. 2 d., mūsų tautitis 
Jack Sharkey su visa savo 
šeimyna automobilium išvy
ko į Orangeburg, N. Y. kur 
Vilson’s kempėje treniruosis 
ruošdamies prie kumštynių 
už pasaulinį čampijonatą su 
Tom Loughran, Yankee Sta- 
dium, New Yorke, rugsėjo 
26 d.

Rugsėjo 4 d. 11 vai. iš ry
to ten pat išvyko ir mūsų 
Juozas Vinča lydimas gar
saus šioj šaly kumštininkų 
trenerio Al. Lacev, kuris tre
niruoja Šarkį ir Vincą. Su 
jais kartu išvyko kumštinin
kas Arthur Flynn, kurs bus 
Šarkio sparring partner. 
Vinča kartu su Šarkiu toj 
pat kempėj treniruosis. Jis 
taipgi kumščiuosis prelemi- 
narėse Sharkio - Loughrano 
kumštynėse su dar nežinomu 
oponentu bet kuris bus gana 
žymus. Tai bus pirmas Vin- 
čos pasirodymas po globa 
Johny Bucklay. Ir tai iš sy
kio pasaulinėje arenoje, ku
rioje žiūrovų bus keliasde- 
šimts tūkstančių.

Vincą į stotį nuvežė, ir iš
lydėjo Feliksas Zaleskas.

Rep.

UŽDARE 26 KALĖJIMUS 
ANGLIJOJ

Londonas. — Sumažėjus 
nusikaltimams Anglijoj už
daryta 26 kalėjimai.

“GRAF ZEPP” JAU NAMUC
Friedriehshafen, Voku 

ja. — Vokiečių didžiulis; 
rižablis Graf Zeppelin J| 
mingai sugrįžo į namu?;- 
reito trečiadienio rytą 
vai. New Yorko laiku. *3

Vokiečiai triukšmingai 
iškilmingai patiko ir prie 
lakūnus.

“Zepp” padarė kelk 
aplink pasaulį į 21 d., T M 
ir 33 min. > * 2

Iš Lakeliu^ N. X į l 
im atlėkė į^^7 vat ię; 
mm.; padarė apie 4,595 S 
les. ‘^3

taria, kad būtų leista iš
spręsti prohibicijos klausi
mą referendumu, tai yra. 
viešu piliečių balsavimu.

AMERIKOS KOMPANIJA 
STATYS ŽIESTĄ

RUSVOJ
New York.—Praneša, kad 

Austin Kompanija iš Cleve
land, Ohio padarė sutartį su 
Sovietų Rusija dėl statymo 
naujo industrijos miesto į 
šiaurę nuo Nižny-Novgorod. 
Bus pastatyta keletą fabrikų 
įr. jnodę.miskų namų.
tas apims 25 ketvirtaiųes 
mailias.

UŽMUŠĖ POLICISTĄ 
AUTOMOBILIU

Hyde Park, Mass. — Pe
reita trečiadienv, rvte. va- 
žiavo automobiliu lenkų kun. 
A. Syski. Pirm jo važiavo 
gatvekaris. Jis norėjęs, jį 
pralenkti ir tuo kartu iššo
ko iš gatvekario policistas. 
Kun. Syski nebegalėdamas 
automobilio sulaikyti tren
ku į šaligatvį ir kartu į po- 
ličistą ir jį mirtinai sužeidė.

Tuojau sulaikė pravažiuo
janti automobilį ir policistą 
vežė į ligoninę. Kelionėj^ 
mirė. Kun. Syski apie ne
laimę tuojau pranešė polici
jai ir buvo sulaikytas.

: VĖL DIDELĖ MOTOCIKLO 
KATASTROFA

Klaipėda. — Rugpiūčio 17 
7 vai. vakare netoli Kalocių 
Palangos Klaipėdos plente į- 
vyko didelė motociklo kata
strofa. Važiavę iš Palangos 
į Klaipėdą Kauno notaro 
Jasaičio sūnus su Kauno pre
kybos rūmų vice-pirmininko 
Baltuškos sūnum, susidūrė 
su automobiliu. Jasaitis per 
nepaprastai smarkų susidū
rimą užmuštas vietoj, Bal
tuška labai sunkiai sužeistas. 
Nuvežtas į'ligoninę, jis per 
valandą mirė. Kol kas pa
aiškėjo, tiktai, kad šoferis 

va- 
motociklistus,

VALSTIEČIŲ RIAUŠĖS SOV. 
RUSIJOJ

Sovietų spauda praneša, 
kad Kursko gub. įvyko val
stiečių susirėmimas su duo
nos ėmėjais. Valstiečiai pa
sipriešino rekvizicijai. Tuo
met sovietų policija pradė
jusi šaudyti, 2 valstiečiai už
mušti. 3 sužeisti.

• ii.

“AL” SMITH GAUSIĄS $50,000 
ALGOS Į METUS

New York. — Šiomis die
nomis susidarė nauja korpo-. 
racija, kurios prezidentu iš
rinktas buvęs gub. ir kandi
datas į prezidentus “Al” 
Smith.

Korporacijos tikslas pa
statyti namą 80 aukščių į 
vietą Waldorf-Astoria vieš
bučio.

“Al” Smith, kaipo prezi
dentas, gausiąs $50,000 al
gos į metus.

ir “ Voi- 
—-. minininkai. ‘ ‘ Kali 
kapitonas — Trachten- 

bergas. “Voikov” kapitonas 
— Zajacas. Divizionui vado
vauja kontiadmirolas Maka: 
rovas. Rušų karo laivus su
tikti locmaūo laivu buvo nu
plaukę 7 pulko karininkai: 
kapitonai Čepinskis ir Čer
nius ir vyr. leitenantai Sut
kus ir Draugys. Įplaukdami 
uostan, Sovietų karo laivai 
saliutavo. 21 šūviu. Į saliutą 
atsakė mūsų batarėjos, ku
rios be to, atskirai pasveiki
no kontradmirolą Makarovą 
13 šūviais. Iš laivo “Kali- 
nin” buvo atsakyta į šį saliu
tą. Laivai sustojo prie mui
tinės sandėlių. Išlipusią So
vietų karo laivų vadovybę su
tiko karo ir civilinių įstaigų 
atstovai. Kontradmirolas 
Makarovas priėmė garbės 
sargybą ir pasveikino ją lie
tuviškai ‘‘sveiki vyrai.”

Tarp 11 i>j£*4 val- kon
tradmirolas Makarovas ir 
karo laivų kapitonai rusų 
chairgė d'affaires. a. i. Rabi- 
novičiaus lydim padarė vizi
tus: gubrenatūroje Klaipė-r 
dos kratšo gubernatoriui p. 
Merkiui, užsienių reikalų 
ministerijos atstovui p. Bla- 
veščfūnui, Klaipėdos uosto 
direkcijos pirmininkui inž. 
Visockiui; 7-tam pėstininkų 
pulke — krašto apsaugos mi
nisterijos atstovui pulk. Įeit. 
Tamašauskui, vyr. štabo ats
tovui pulk. Įeit. Kirliui, 
Klaipėdos įgulos viršininkui 
pulk. Geniui, Klaipėdos tuomet tik pamatė greitai 
krašto komendantui pulk. žiuojanČius 
Geniui, Klapiėdos krašto ko- kuomet nebebuvo galimybės 
mendantui pulk. Įeit. Lior-ipasukti į šalį. Motociklistai, 
moliui; butuose — Klaipėdos (mėginę pravažiuoti susidavę 
krašto direktorijos pirmi
ninkui p. Kadgynui ir vyr. 
Klaipėdos miesto burmistrui 
p. Grabovui.

1 vai. popiet visi šie asme
nys su Klaipėdos krašto gu
bernatorium p. Merkiu prie
šaky padarė revizitą, atlan
kydami laivą “Kalinin.” 
Laive juos sutiko kontradmi
rolas Makarovas, laivų kapi
tonai ir karininkai. Klaipė
dos kraštą gubernatorius p. 
Merkis priėmė garinės sargy-

TAUTŲ SĄJUNGOS SUVĄlti 
VIMAS ■;

Geneva. — Pirmadifei 
rugsėjo 1 d., prasidėjo Ti 
tų Sąjungos dešimtoji s§ 
ja. Dalyvauja 6 premiei 
22 užsienio reikalų minis 
riai, 4 būv. premjerai ir 
buv. užsienių reikalų min 
teriai. Svarbiausias diči 
tvarkoje klausimas yra B 
tanijos ir Jung. Valst. nu 
ginklavimo klausimas, S 
klausimu plačiai kalbėjo d 
mieras Ramsay MacDone 
Jis * pare>škė>. A n pi iįfšinAg 
rikos sutartis susidėsiailft 
20 punktų, iš kurių tik ti 
liko neišspręsti. . '

Premiero Voldemaro škr 
da prieš lenkus dienotvarl 
j e neįtraukta. Spėjama, "k 
palikta komisijai peržiūri 
ir išspręsti.

Prem. Voldemaras dal 
vauja sesijoje ir esąs pa 
rengęs atsilaikyti prieš lę 
kus.

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

< 1 r .

f • C Pirmininkas VI. Paulauskas ' 
„ Sekretorius A. F. Kneižys; ‘ 

Iždininką# A. Vaisiauskas 1

LENKIJOS-PRANCUZUOS 
SUSIVIENYMAS VĖL ’’ 

PATVIRTINTAS
Varšuva. — Lenkijos s® 

jungimas su Pranei ja išritt 
jo patvirtinta bendram^ 
biejų ša 1 iii atstovi], suvažj 
vime. Sako, kad. susi jiffiJĮ 
mui pritaria dešinieji ir fe ...rieji, -z.

ponija — 475. Be to, esą nu
matyta, jog 1930—32 metais 
Prancūzija turėsianti 2,000 
—2,500 lėktuvų, Anglija — 
1,000—1,200, Jungtinės Val
stybės —1,200—1,300, Itali
ja — 1,000—1,200, Japonija 
— 600—800. Tokiu būdu iš 
viso 1914 metais šios -raišty-

✓

bės turėjusios 850 lėktuvų, 
1929 metais jos turinčios 4,- 
525 lėktuvus, o 1930—32 me
tais, pasak “Iz vesti ji],” turė
siančios 5,800—7,000 lėktu
vų.

Nepaprastai padidėjo ka. 
ro laivynai, patobulėję karo 
laivai; nors karo laivų skai
čius kai kuriose valstybėse ir 
ne perdaug padidėjo, bet už
tat visi seni laivai pakeisti 
moderniškosios konstmkei- 
jos karo laivais. Įvairiu iš
radimų dėka, nepaprastai pa- 
tobulėjusi karo technika. Pa
lyginant su 1914 metais, arti
lerijos intensingumas padi
dėjęs tris kartus. Aviacija 
nepaprastai ištobulėjus1. Pa
didėjo maksimalinis bombos 
svoris. Išrasta sma rkiąu vei
kianti sprogstamoji medžia
ga.. Patobulėjo kulkosvai- 
džiai, bombasvaidžiai. Per 
paskutinius metus, nurodo 
“Izvestijos,” esą visos di-

LIETUVOS DELEGACIJA 
ŽENEVON

KAUNAS. — Lietuvos de
legacijos Tautų Sąjungos 
plenumo sesijai sudėtis yra 
ši: ministeris pirmininkas ir 
užsienių reikalų ministeris 
prof. Voldemaras, Lietuvos 
ministeris Berlyne p. Sidzi
kauskas, p-nia S. Čiurlionie
nė. Delegacijai sekretoriaus 
užsienių reikalų ministeris 
valdininkas p. L. Dvmša.

MASKVA.—“Izvestijos,” 
komentiiodamos įvairių vai- 

r » .

stybių pasiruošimą karui, 
nurodo esą, palyginamai, su 
1914 metų nuolatinių kariuo
menių didumu, 1928—29 m. 
kariuomenės padidėjusios. 
Taip Prancūzija, kuri 1914 
metais turėjo 546,000 nuola
tinę kariuomėnę, dabar turi 
725,000 kariuomenę. Anglija 
— 1914 metais 516,000 kar., 
1929 metais — 385,000. Ita
lija — 1924 m. 264,000 kar., 
1929 m. 390,000. Jungtinės 
Valstybės — 1914 m. 226,000 
kar., 1929 m. — 439,000. Ja
ponija — 1914 metais 275,- 
000 kar., 1929 m. — 206,000. 
Tokiu būdu visos tos valsty
bės 1914 metais turėjusios 1,- 
827,000 kar., 1929 metais — 
2,145,000 kariuomenės. Ta
čiau šios skaitlinės dar ne
sančios pilnos, nes ištikus ka
rui šios didžiausios valstybės 
galinčios iš karto mobilizuoti 
9,000,000 žmonių. Esą visose 
paminėtose valstybėse labai 
išsivysčiusios įvairos karinės 
organizacijos, kurios, iškilus 
karui, be abejo, galinčios tuč
tuojau virsti gerai paruošta 
kariuomene. Prancūzijoj to
kios organizacijos turinčios 
1,200,000 žmonių, Italijoj fa
šistų milicijoj yra 300,000 Idžiosios valstybės visą laiką 
žmonių. Ištikus karui didelis^gjnklavosi didindamos savo 
pavojus galėtų grėsti iš che
minio karo išsivystymo. Esą 
99 proc. visų cheminių fabr. 
ir įmonių gali per 12—24 v. 
pradėti gaminti nuodingas 
dujas. Nepaprastai išbujo
jusi karo aviacija. 1914 me
tais Prancūzija turėjusi 138 
lėktuvus, Anglija — 150, 
Jungtinės Valstybės — 20,1- 
talija — 40. Japonija — nei 
vieno. 1929 metais Praneū 
zija turinti 1,650 lėktuvų, 
Anglija—850, Jųngt. Valsty
bės — 950, Italija — 600, Ja-

NEDARBAS VOKIETE
Berlynas. — “ V<rf 

Zeitung” pranešimui, 
tijos bedarbių skaičius 
1,100,000 žmonių. T

II . . U,
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Zapiškis (Kauno ,apsk.).
žemė nepergeriausia, 

t prie smėljo ir sausa ar 
ra vasara nepakenkia, 
t pavasaris bąvo suve- 
į pirmoji žagrė išėjo 
andžio. Ūkininkai vė- 
įrišėjo, atsisodino, bet 

sregirit ir štai turime prieš 
a/rgražų, gražų der|ių, kas 
tai;, kada būva. Rugiai, 
rįefiąi 20 liepos pradėta 
ršti, kiti suskubo ir švie- 
te įnonutės prasikulti. Va- 

miežiai, avižos ir 
išmvs geltonuoja. Bulvės 
įžymėję, daržai puikiai ro- 

pievos, landos šiemet 
los vietomis ir tris, žoles, 
K sodai beveik riieko, a- 
Įfft .kelių obuolių, nežada, 
ilafcoji žiema, ypač kriaų- 
UĄ/vyšnioms, slyvoms pa
nikę, ir lapai be laiko vys- 
, gelsta. Pasitaiko ir gi- 
0§ę ,^ųr aukštesnės vietos, 
atyti pusių, eglių, uosių, 
grobių žiemos nukankintus. 
Laukuose gražu pažiūrėti, 
lip jūra vėjo banguojama, 
iksta, gelsta javai. Derlius 
is geras — ir duonos ir pa- 
re^ir praeitųjų metų ne- 
fflius atsimokės. Tas viso- 
Z&navvkijoje ir Kapsijo- 

i .apie. Vilkaviškį, Ma- 
ąmpolę; bendrai — Suval- 
ja gerą derlių rodo.

“V* Jonas Zanavykas
5 H*. . ■ :
< r • 
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Jaunas “tvarkosi* 
Kaunas. — Kasmet vasa- 

ks darbai nepabaigama. Ir 
emg’t Miesto Valdyba veda 
malizaciją ir vandentrau- 
įj Jjfet-darbas daromas, kad 
k greičiau atlikti, o nežiū- 
mą' į vertę. Miesto Valdy- 
1 sužydėjus, surusėjus, ten 
Įėjęs kitaip neišgirsi šne- 
jnt/kaip žydiškai, rusiškai, 

ir lenkiškai maloniai 
iabžda, o lietuviškai retai 

Tai kas jiems ir dar
ai, tik, kad atlikti. Kaimas 
terkosi, sakyčiau ne. Nie
tį savo nematyti. Statyba 
na,* bet nauda — svetim- 
lUęių rankose viskas. Pats 
liestas, laikinoji sostinė lie- 
Lviškumo^neturi, viskas ap-

Vabalninkas gražiais ir di
džia

‘ ‘^leista,'Ueapžiūrima. Ir anys-
ilU v?: -*'

*r

r

,i ■

—: -A*

rikietis atvažiavęs jaučiasi 
užsigavęs. Taigi, laikas jau 
tvarkytis, savo naudai, o ne 
kitu. • ’

Jonas Zanavykas

PERKŪNAS SUDEGINO 
SPIRITO SANDĖLĮ

Kaunas.' Rugp. 8 d. siau
čiant audrai, 6 vai. p. p: per
kūnas trenkė į Antanavo 
dvare esančios “Nektaro” 
b-vės spirito varyklos sandė
lį, kuris tuoj užsidegė.. Gais
ras nebuvo galima likviduo
ti. Sudegė sandėlis, jame 
buvę 3,790 kibirų 96% spi
rito, ūkio mašinos, javai, 
pieninės pabūklai ir kit. 
Nuostolių padaryta arti 
200,000 litų. Sandėlis buvęs 
apdraustas.

KERTA RUGIUS
Smėlingose Kauno apylin

kėse pradėjo rugius kirsti 
dar šios savaitės pradžioje. 
Teko matyti apie Karmėla; 
vą ištisi laukai kertamų ir 
nukirstų rugių, dygiose ir 
molingose dirvose rugiai 
taip pat balti ir laukia kir
timo. Pasakoja žmonės, kad 
ir apie Palangą esą matyti 
nukirstų rugių, o dzūkai jau 
šįų metų rugių duonos spėję 
išsikepti.

panešama, kad rugpiūeio 
1 i apie 15 v. lenkų 

vjg skrido palei admi
nistracijos liniją: nuo Du-
bingu kryptim Širvintų ir 
Pustoškių kaimų. -----

* • z ' V 1

Orlaivis atskridęs prie 
Giedraičių, pietų pusėj, ėmė 
laidyti baltos spalvos rakie- 
tas. Orlaivis išleidęs 5 ra- 
kietas pasuko atgal į oku
puotą Lietuvą. Kaip prane
ša, lėktuvas laikėsi arti ad
ministracijos linijos ir 500 
rnetr. aukštumoj.
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tė gražioje vietoje amerikie
tis lietuvis. S. Skleuis, iš, Ąt- 
hol, Mass. S. Sklenis per 
kelis kartus išvykęs į Ameri- 
ką šavo darbštumu ir taupu-
mu sudėjo nemažą kapitalą, 
kurį dabąr imj^rtųoja į Lie
tuvą. Vietos žmonės jam gi
liai dėkingi pi papuošimą jų 
apylinkės centro ir už sutei
kimą darbininkams darbo. 
Naujuose namuose rengiama 
puiki salė.

k TAUJĖNAI, Ukmergės 
apskr. — Liepos 23 d. apie 
14 vai. Domeikių kaimo 
laukuose perkūnas nutrenkė 
Eleną Baltrūnaitę. Pažymė
tina, kad tuo metu buvo pa
kilęs mažas debesėlis, bet lie
tus nelijo ir audros nebuvo. 
Buvo girdėti griaujant kaž
kur toli, o nelaimingosios 
merginos visi drabužiai su
draskyti.

NUBAUSTAS “ŽYDŲ BALSO” 
REDAKTORIUS

Kaunas. — “Idiše Štime” 
UtSStkomingas redaktorius p. 
Jokūbas 'Rabinavičius už vi
suomenę erzinančių gandų 
skleidimą spaudoje Kauno 
komendanto nutarimu nu
baustas 500 It. baudos, arba 
1 mėn. kalėjimo.

TRUKDO ORGANIZACIJŲ 
VEIKIMĄ

Papilė (Šiaulių aps.). Vie
tos katalikų organizacijų vei
kimas visai silpnas. Skun
džiasi/kad esą trukdymų iš 
valdžios pusės. Ypač didelis 
vargas su leidimais susirin
kimams šaukti: reikia po 5-7 
prašymus siųsti ir vis negau
ni leidimo.

Kada galima bus sulaukti 
tikslių instrukcijų susirinki
mams leidimų davimo reika
lu, nes dabar atrodo, jog 
kiekvienas apskritys sudaro 
atskira valstybę: vienur vie
nokia, kitur kitokia tvarka.

✓

PAŠVENTINO LAUKUS

gyvūnėlių ir labai kenksmui'
i.pasipuošė vanduo pilnas visokių

’ ~ . gyvūnėlių ir labai kenksmin- 
ttjkštų mūri- Mat, to kaimo Jaukuo-

^randama vandens: ReL
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irvių įdubimuose. Tok

ketų labai giliai kasti, o to 
ūkininkai nepajėgia padary
ti. Žmohės nogėtų, kad tam 
reikalui1 duotų paramos vy
riausybė ! tokiomis* pačiomis 
sąlygomis, kaip1 nusausinimo 
darbus atliekant Pageidau
jama, kad būtų duodamos il- 
galaikinės paskolos ir tech
nikinė pagalba šuliniams 
kasti.

. AŠMINTA, Mariampolės 
apskr. — Strielčių kaime y- 
ra 35 ūkininkai, ir nei vie
nas neturi šulinio. Vieni ū- 
kininkai veža vandenį iš u- 
pelių ir šaltinių 2—4 kilo
metrus, kiti naudojasi iš pa
prastų balų, susidariusių

GEN. LEIT. GLOVACKIO 
SUKAKTUVĖS

Šiemet rugsėjo 14 d. su
kanka 25 metai, kai gen. Įeit 
Grigaliūnas Glovackis tar
nauja kariuomenės eilėse.

1904 m. rugsėjo m. 14 d. 
(tai yra rusų japonų karo 
metu) gen. ltn. Grigaliūnas 
Glovackis įstojo į rusų karo 
mokyklą Vilniuje.

Lietuvos Krašto Sveikatos 
Ir Poilsio Vietos

Palangos kurortas. grafo Tyškevičiaus nuosavy
bė.

Kurhauzas šiemet patobu
lintas; yra jame įrengtos 
trys salės: koncertams, pro
gramoms ir valgomoji. Vi
sos salės gana didelės, pui
kiai elektra apšviestos. Ten 
pat, antrame aukšte įrengta 
moderniškas viešbutis iš 23 
kambarių. Pietų laiku sve
čius linksmina stygų orkes-

Atgavus Lietuvai nepri
klausomybę ir apsigynus 
nuo aplinkinių priešų, susi
rūpinta poilsio ir dvasios su
stiprinimo reikalais. Tuo 
tikslu ir pradėtas tobulinti 
iš seniau garsus Palangos 
kurortas. Palangos kurortas 
žymiai skirasi nuo kitų Bal
tijos jūros kurortų,’ savo vie
tos gražumų . ir .sveikuiųių/ras p. Hofmeklerio fliriguo:
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. Lietuvis Advokatas 
iu visokias bylas ir padir- 
yisolius dokumentus viso- 

reikalams.
RTRMAIN STREET 

Mass.
0*110 VALANDOS 
r9 iki 8 kasdien

LENKŲ ORLAIVIS
Iš Vilkmergės apskr. pra

nešama, kad liepos 30 apie 
14 vai. lenkti oriaivs nuo 
Vilniaus — Bogaslaviškių 
link perskrido administraci
jos liniją į mūsų pusę. Lėk
tuvas skrido 1600 mtr. aukš
tumoj. Nuskridęs iki Gelvo
nių, kelias minutes pasisu
kinėjo, apsisuko ir ta pačia 
kryptim nuskrido atgal.

Moskabūdžiai, Keturvala
kių vai. Liepos 6 d. buvo 
šventinami Moskabffdžio 
kaimo laukai. Laukų šven
tinimą atliko parapijos ku
nigas Krakaitis. Iš ryto baž
nyčioje buvo atlaikytos mi
šios, kurias buvo užėmę pa
tys ūkininkai. Vėliau ūki
ninkai susirinkę dar trum
pai pasimeldė ir pasilinks- 
mino.

nes čia neįteka .a oks upelis. 
Palangos kurortas kiekvie
nais metais vis patobulina
mas, taip, kad jau dabarti
niu laiku yra laikomas nė 
kiek neblogesnis už kurį 
nors užsienio kurortą. Šiais 
metais, gausių, vasarotojų 
tarpe buvo apsilankę svečių 
net iš tolimos Italijos ir 
Prancūzijos, kurie liko labai 
patenkinti.

Daug yra pritaikintų ku
rorto gyvenimui' visokių vi
ki, 
mui 
nių, 
nų) 
patogiausia pasilinksmini
mui rietą, tai Kurhauzas,

patogių pasilinksmini- 
vietų: kavinių, cukrai- 
restoranų (kafešanta- 

ir t. t. įžymiausia ir

MAŽĖJA LIKERIO 
GAMYBA

Klaipėdos krašte veikia 5 
likerio dirbtuvės. Per pir
mą š. m. pusmetį jos paga
mino 36,625 litrus likerio, o 
praeitais metais, tuo pat me
tu 39,509 litrus. Beveik vi
sas likeris, suvartojamas 
Klaipėdos krašte.

Okupuotoje Lietuvoje

y9'v*'

’• Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas ___________  5c.

Trumpa Apologetika' arba 
<at. Tikėjimo Apgynimas. Pi 
rašė kun. V. Zajančausk&s—50a

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kąs ------------------------------------ 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis_____________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? ” Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parakė J. Baronas_ 50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __________________ 35c.

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. Vertė
Saurusaitis________25c.
Knygelė — su pa- 
--------------------------- 30c.

Patyrimai Didžiojoj

ĮVAIRIOS KNYGOS _
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro- 
0 kataliko priedermės. Para- 

iiS Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.
Huckleberry Finas—labai į- 

domi apysaka--------------------- 75c.
Patarmės Moterims—pamo- 

linimas moterims jų asmeni
niame. Šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V- Kulikauskas __ __15c.

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

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

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė • T. Vyš
niauskas. Ve^tė P. B..

trumpi Skaitymėliai—labai / 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas  ■._____45c.

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

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis' ______________________25c.

I f

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas__25c.
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas "Gri- 

; gonis ---------- ■.---------------------- 50c.
į Laimė — (poema). Parašė 

Vaitkus__ -—------------------- 50c.

,40c.

Kun. P.
Vaiką 

veikslais
Mano 

Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) . ...................................25e

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius_____________ 40c.

šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas__________________ _____ 4Oc.

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

Anderseno , Pasakos—su pa
veikslėliais ___________ _____ 20c.

Trumpa Lietuvią 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
GHiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ________________ ________ 25c.

Elgetų 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 — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis _______ 40c

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

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

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. ---------- <10c

Patricija, arj)a nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas---------10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------------75c.

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

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

Vaiku 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 H: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkė- \ 
ais viršeliais)____________ _50e.

Mažas Naujas Aukso Alto
riui—juodos (prastąis kietais - 

_____________ 50c.
aa . Aukso Alto-
J celuloidos vir- 

____________ $1.00

jainaš.
Kasdien vakarais būna į- 

vairūs konceilai. Šetšadie- 
niais ir sekmadieniais, bilie
tai iš anksto būna išpirkti. 
Kurhauzo tvarkos prižiūri 
grafo Tyškevičiaus vyriausis 
sūnus.

Vila “Juraitė.”

“Juraitė” yra viena iš se
niausių vilų Palangoje, į- 
steigta dar 1909 m. labai 
gražioje vietoje. Iš vienos 
pusės siūbuoja gili Baltijos 
jūra, iš kitos — didelis pu
šynas, kuriame popietiniu 
laiku groja dūdų orkestras.

Ten pat, viloje yra ir la
bai puikiai įrengtas pansio- 
natas. Pietų ir vakarienės 
metu groja didelis stygų or
kestrą. Visi kambariai špa- 
riai įrengti. Iš abiejų pusių 
didelės, gražios verandos. 
Vidury erdvi šokiams salė, 
kurioje trečiadieniais ir šeš
tadieniais ruošiami su pa
kvietimais savybes vakarė
liai. 'Vilos steigėja savinin
kė p. Staukienė pati rūpina
si ir prižiūri tvarką, kad vi
si vasarotojai būtų paten
kinti.

Atsilankiusiems į Palan
gą geriausia apsistoti tik 
‘Juraitės” viloj, kurioj mai
tinasi riri žymiausieji’asme- 
nvs: Prezidentūros vilos 
aukštieji karininkai, juris
tai, visuomenės veikėjai, a- 
merikiečiai, menininkei ir k.

“Tr.”
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Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindą mūsą tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas----- 50c.

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

Lietuvos Ženklai — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas —_______________________40c.

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

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 Spalią mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys------------------- s--------------- _25c.

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

L^endos 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.

dos Galybė. Istoriškas 
s IY-to 

ybės. L 
ė P. B. .
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RUGLAPIŪTĖ JAU PASI
BAIGĖ

'Vilnius. — Iš provincijos 
praneša, kad daugelyje vie
tų rugiapiūtė jau pasibaigė 
ir ūkininkai naudodamiesi 
gražiu oru suvežė rugius, 
kurie šiemet išdžiūvo be lie
taus. Taip pat daugumas 
ūkininkų jau pašienavo .pie
vas.

Kaip ilgas yra šis kalido- 
liūs, tuo tarpu neištirta, nes 
pirma reikės išpumpuot van
duo ir pravėdinti. Spėjama, 
kad tai yra Lietuvos kuni
gaikščiu požeminis susisieki
mas, kuris buvo padarytas 
po pilies rūmais.

V • • • • • } ' ....
£K4'TIK IŠĖJO Iš SPAUDOM NAUU'KNYGA 

AVU ; VA^DUvkrt.

WfflTiws iCHAHismis 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

i jdomi knyga. Aprašymas ■a^miausių nuotUdą Kunigo 
;-p. Bučio, m. y

£<T> .

7-- tr„ < ■JĮ'
įfc gB. S

pTfflt

kite*l»ękanriu Idrcsih

’ 366 Vest Broadvay,
Krt- a *

,aina |nink8- « 
įkym^Į siųs-^į

administracija
South Boston, Mass.

pliją. Kaina-minks- 
UžsaT ' *

KALIDORIUS KATEDROS 
AIKŠTĖJ

Bekasant žemę Katedros 
aikštėje darbininkai užtiko 
požeminį kalidorių, kuris ei
nas į Gedimino kalno pusę. 
KAHdorius labai didelis, • a- 
pie 7 metrus pločio ir gana 
aukštas. Jame stori kokio
metro aukštumo vanduo, ką Ruzinską.

• į ‘jr

VĖL POLiCININKAS UžMtršĖ 

ŽMOGŲ
Liepos 28 <f.; Gervėčių 

miestely kilus barniams tarp 
kaimynų ūkiiiinkų, įsįmaišė 
vietinė policija. Gyventojas 
Riizinskas, kaip rašo lenkų 
spauda, ptfbfesis prifi? rfoJibF- 
ninką su akmeniu rankoje. 
Tuomet policininkas Olech- 
now>C3?’iu8 išsitraukęs revol
verį, nušovė vietoje flkinin-

t

*

„ Tas, kas, būdamas jaunas, netu
rėjo aukštų idealų, iš tikrųjų nėra 
buvęs jaunas.—-Prof. St. Šalkaus
kis. ,

čio kri- ,. 
kalboh p 

±

366 Broadway,

viršeliais)____
Naujai
ai tos f

“DARBININKAS”
So. Boston, Mass,1



KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

/

Dėl visų informacijų kreipkitės į vietos agentą

ARBA
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PATARTAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 
NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PIĘIGŲ

“POLONIA” 
“ESTONIA” 
“LITUANIA” 
“i»OLONIA” .

jie mažai tekalba. Kodėl?.. “Tylėjimas tai prietelis, kuris niekados 
tavęs neišduos. ” ' " >

NAŠLAITE

Buda ir Vovere

„ Amerikoj švenčiamai darbo diena. Tur būt Amerikos laisves kūrėjų būta protingų ir sumanių, kad jų neuž- miršta ir darbą’ paminėti ir šventę tam tikslui įsteigti, kurį švenčiama visų tautų ir tikėjimo žmonių šioj šaly apsigyvenusių. Nes darbas tai Dievo duotas įsakymas ir malonė drauge. Kad darbas Dievo įsakytas, matome tai iš šv. Rašto, kuriame paminėta, kad Dievas liepė žmogui dirbti savo kaktos prakaite, kol nepavirs į žemę, iš kurios jis paimtas, nes “dulkė esi irj dulkę pavirsi.” '•
Pats Viešpats Dievas da

vė mums darbo pavyzdį. Su
tverdamas pasaulį, Jis dirbo 
šešias dienas ir septintą pa- ' 
silsėjo. Jėzus Kristus tapęs 
žmogumi ir gyvendamas ant ■

♦

žemės, dirbo ir buvo jiems 
klusnus, t. y. šv. Juozapui ir 
Svenč. Panelei. Sulaukęs 30 ’ 
metų, Išganytojas atsiskyrė 
nuo savo žemiškosios šeimy
nos ii* dirbo jau kitonišką 
darbą — žmonių išganymo 
darbą, bet dirlx> sunkiai, 
kartais nė pasilsio neturėda
mas, nes per dieną sakydavo 
pamokslus, nakčia gi meldė
si.

Apaštalai taip pat darba
vosi: vieni buvo žvejai, kiti 
amatninkai. Šv. Paulius y- 
patingai pabrėžia darbo rei
kalingumą. “Kas nedirba, 
— sako jisai, —-laimė ne
valgo.” Ne vien tik rankų , 
darbas skaitomas tikruoju* 
darbu. Daugelis žmonių dar
buojasi galva ir toksai dar
bas dar sunkesnis. Viskas 
gerai daroma, jei tik Dievo 
garbei dirbama. Geriausia 
dalis ar tik ne bus paprasto-

jo darbininko: be didelių rupesnių dirbt'savo darbą ir eiti ištikimai kasdienines savo pareigas.Pagalios, darbas yra ne tik Dievo įsakymas, bet ir Dievo palaiminimas dr tik-

rašai laimės šaltinis. Kad ir žmogus būtų visko beturįs, bet be darbo jis jaučiasi tikrai nelaimingas. Poilsio jam reikia’ bet poilsis tik tuomet saldus, kai žmogus gerokai pądirba ir pusėtinai pailsta.Taigi darbas yra , tikras žmogaus pašaukimas, nes jis giliai įskiepytas mūsų pri- gimtin Amžinojo . prigimties Kūrėjo.

JAUNIMO DARŽELIS
t./- šį skyrių.yeda D2D2 ANUFh'AS

/ * .— Tetute brangioji, ma- likti, bet Visagalis šaukia mytė miešta! — šaukė verk- mane. Dukrele, aš ir kapuo- dama įbėgusi Marytė pas se būdama melsiuos už tave,

Sveiki gyvi, — ‘ {i Dėdė Ariufrūs vėl kalba į jus..,. Klausykite b
■ "'i 1

TYLĖJIMAS. - -
Sykį garsusis Kinijos mokslininkas Confueijus tarė’: “Tylėjimas 

i;ai prietelis, kuris niekados tavęs neišduos.” Ktikrųjų, jaunimas daž
nai bereikalingai kalba. Kiek jis brangių valandų praleidžia tuščioms 
kalboms. Žmogus privalo kalbėti taisyklingai Kalba yra tai išreiški
mas naudingų minčių. Žmogus, kuris daug kalba, mažai ką naudingo 
pasako. Sakoma, jeigu šaltinis greitai tekėtų, neturėdamas versmių 
tai greit išdžiūtų. Taip ir žmogus, jeigu jis nenaudingai kalba, tai 
džiovina savo protiškas versmes. Patarlė sako: “Kalbėjimas sidab
ras, tylėjimas auksas.”

Mokykimės tylėti. Kuomet reikalas verčia kalbėti, stengkįmės sa
vo mintis išreikšti aiškiai, trumpai, nenuobodžiai ir suprantamai. Štaipr----------- --------------------------------W ____ . J •! i 1 • • hihiuo Ulelių alOAiai, UUUIĮAJI, Hvnuvuuu^iUi ii. auyiunuuinui. mvim

Žogelienę. ŽogeUene uzsime- tik tu, vaikeli, padoriai gy- KfpasKptis pasLsctim„. žiūrėki j-mokytus žmones, kaip
tusi skarą, pagriebusi nuo venk, o Dievo Motinėlė, visų 
lentynos grabnyčią nusisku-.: 
bino pas Marytės motinėlę. 
Įbėgusi rado ligonę pusgyvę 
— tai buvo dar ne sena, visų 
gerai pažįstama, našlė. Jos 
visas turtas — mylimiausio
ji duktė Marytė ir samano
tu stogu pakrypusi bakūžė
lė, prie kurios lingavo senas 
garbanas nuleidęs beržas. Li
gonė buvo lyg užmigusi. 
Retkarčiais įtraukė kvapą, 
bet veide buvo nlatyti mir
ties šmėkla. Žogelienė užie- 
busi žvakę įdėjo mirštančiai 
į ranką ir pati atsiklaupusi 
ėmė melsti Aukščiausiąjį 
laimingo mirimo. Marytė 
tuo tarpu išbėgo pašaukti 
kitą kaimyną. Sugrįžusi 
puolė prie rhotutės, apkabi
no jos kaklą ir pasikukčiuo- 
dama verkė:

— Motinėle, nepalik ma
nęs našlaitės. Dievuliau, 
Dievuliau, kur aš pasidė
siu. .. t 

į Ligonė, lyg pabudusi iš 
■miego, atidarė plačiai akis, 
pažiūrėjo į verkiančią duk
relę, sunkiai atsiduso ir ta
rė:

— Sunku, vaikeli, man 
mirti, tave vieną pasauly pa

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O 

.Rugsėjo-September 7
Rugsėjo-September 17 
____ October-Spalių 5 

____Spalių-October 12Baltic America Linijos laivų populiarumas lietuvių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai eina tiesiai į Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieriams teikiama geras maistas ir patarnavimas.
BALTIC AMERICA LINE

8 BR1DGE STREET, NEW YORK, N. Y.

našlaičių Užtaryto j ėlė, neap
leis tavęs. Ir tu, Žogelienė- 
le; būk jai... Staiga balsas 
nutrūko, gal per daug kal
bėjo. Akimis dar kartą per
vedė visus, atsiduso ir... už- 
gęso.

Marytė net apalpo ir jos 
veideliai rože žydėję — iš
balo.

Kiekvieną vakarą našlaitė 
mergelė melsdavos prie mo
tinos kapo ir skausmo aša
rėlėmis laistvdavo ten au-

* 4

gančias gėleles.
Ji dažnai verkė, nes jau

tė sunkų našlaitės likimą 
vargti ir erškėčių pintą, aša
romis nulietą gyvenimo taką. 
Bet įskiepytą jos širdyje 
motinos meilė, ją kėlė prie 
viso, kas gera naudinga ir 
davė j ėgli atsilaikyti gyve
nimo audrose. Užaugo ji 
varge, «kaip toji nendrelė vė
jo blaškoma ir jokios gyve
nimo vėtros nenugalima.

Pr. Žilvytis
(“Š-Iis”)

MŪSŲ PAPŪGA
“Gelbėkite, gelbėkite...” prabudęs iš nakties miego, klausau, kas 

čia taip šaukia? Tamsu, tyla, vėl girdėti: “gelbėkite, gelbėkite.” “Kas 
čia pasidarė? Kas čia šaukia pagalbos?” Manau, jeigu kada nors 
žmogaus vaidentuvė sėkmingai veikia tai nakties metu, kuomet žmo
gus šiek-tiek apimtas baimes.

“Gelbėkite, gelbėkite...” Eisiu pažiūrėti. Pasidrąsinus žengiu į 
virtuvę. Vėl pasigirdo balsas: “Gelbėkite, gelbėkite...” Uždegus c- 
iektros šviesas... žiūriu... kad kas kampe padėta... prisiartinau... žiūriu... 
paukštis, žaliomis plunksnomis, vietomis raudonomis ir geltonomis pa
gražintas. ‘įSveikaš, sveikas broleli,” jis sušuko. Dabar supratau, 
tad tai papūga Šaukiasi pagalbos. Nuostabumas tame: Tėvelis nu
pirkęs papūgą, niekam nesakęs parsinešė namo. Norėjo ryto metą 
visiems namiškiams padarytį juokų. Papūga pati save Išdavė.

Ona Jogminiutė (Phila.)

Buda (budistų religijos į- 
kūrėjas) kartą išėjo ieškoti 
teisybės. Keliavęs ilgus me

ilus, bet jos nesuradęs, nebte- 
jko vilties ir rengėsi grįžti 
namo. Bet čia jis pamatė 
didelio ežero krante voverę, 
kuri mirkė savo uodegą van
deny, ir, iššokusi krantan, 

'nukratė vandenį.
“Mažoji voveraite,” klau

sia Buda, “ką tu darai?”
“Aš noriu nusausinti eže 

rą,” atsakė voveraitė.
“Bet-tu juk niekuomet to 

negalėsi padaryti,” tarė Bu
da. “Jei tu mirkai savo uo
degaitę milijonus kartų, eže
re liks daug maž tiek pat 
vandens kiek buvo.”

“Ir kas iš to, ar todėl tu
riu atsisakyti nuo savo pa
statyto tikslo,” atsakė vove
raitė.

Buda gavęs tokį pamoky
mą, fiutarė tęsti teisybės ieš
kojimą. “R-tas”

JĖZUS—TEISUMO PAVEIKSLAS
“Aš esu tiesa,” sako Išganytojas, t. y., visa, ką Aš sakau, yra 

neabejojant! tiesa... “Negalimas daiktas, kad Dievas jnėluotų,” sako 
Šventasis Povilas. Todėl Jėzus bevelijo numirti, nė kaip pasakyti 
netiesą. Paklausus žydi} kunigams, ar tai tiesa, kad Jis esąs Ųievo 
Sūnus? atsakė Jėzus: “Tu pasakei jog Aš esu,” nors žinojo,, kad už 
tą prisipažinimą bus mirtin pasmerktas.

Dievas—tai amžinoji, neapsirinkančioji Tiesa. Jis apsirikti negali, 
nes Jis viską žino; todėl ką Jis pasakė/ arba kuomet nors pasakytų, 
jus per amžius'tikra tiesa.

Vieną kartą išvydęs Jėzus Natanaelių ateinant, tarė: “Štai tei
sus izraelitas, kuriame nėra apgaulės.” Natanaelius (Baltramiejus) 
mylėjo tiesą ir tiesą kalbėjo, todėl ir gavo iš Dievo Sūnaus taip gražų 
paliudijimą. Duok Dieve, kad Išganytojas, ateidamas pas Tave, pasi
slėpęs Švenčiausiame Sakramente galėtų pasakyti: “Štai, teisus Die
vo vaikas, jame nėra apgaulės! Jis myli tiesą ir tiesą kalba, todėl ir 
Aš prie jo su noru einu.”

Stengkis. mielasis vaike, tą pagyrimą sau užsipelnyti! Jei esi pri
pratęs meluoti, gailėkis, išpažink gerai, ir kas rytas poterėlius kalbė
damas, prisimink; “O, Jėzau! Tu neapkenti melagystė ir baudi me
lagį ; dėl Tavo meilės apsiimu šiandiena kiek įmanydarhas melagystės 
saugotis.” Jei tau vėl melagystė Išsprūstų iš burnos, beregint gailė
kis ir pataisyk pasakytąją netiesą! Sergėkis daug kalbėti! Priežodis 
sako: “Daug kalbos—daug netiesos.” O Šventasis Raštas sako: “Daug 
kalbėjimas neapsieina be nuodėmės. Kasdiena, taip prieš piktąjį pa
pratimą kariaudamas, atsipratįsi nuo jo ir tikras Dievo vaikas už
augsi.

prikčlč iš miego. Dabar ji dar daugiau buvo baimėje. Ką j 
sužinojęs, kad ji sudaužę. bonkutę au vaistais? ;Ar sutiks antrą 
taįp$§įijM^ieĮ njetu keltis ir piųluotų-Vafetųl^ f. 

‘1; Valandėlę Elytė stovėjo verkdamarkoi-savyje uždegė drąaj 
.“neturtingųjų .vaistinę.” “O jęį įUmane my^” abejojo ji, “ 
ir “tada ištvermingai kentėsiu kad tik įprirengtų vaistus, nes be vai 
negaliu grįžti į namus. ” ‘

Mergaitė pradėjo balsiai Dievo prašyti, kad viskas j ai-gerai JĮ 
vyktų. “Aš jo širdingai atsiprašysiu,” manė jiJ/už savo nea 
mą, ir maldausiu kad nesupyktų ir dar kartą prirengtų vaistus.”

. . 1 V Ajavl!?! f Vtljr •,-M'
Ji žengė drąsiai pirmyn. Laikrodis išmušė pusiau dvyliktą 

Vaistinės languose dar matėsi šviesa. Ačiū' Dievui. . '
Elytė negalėjo suprasti kodėl taip vėlai, nakties meto/ 

šviesos dega. «' ,,;,
Tuo metu vaistiniiikas/kaip sumišęs, bėgiojo po vaistinės 

raj
jame aąz-aas nepaprastu uaresi.

“Dieve, padėk man ir tam nelaimingą jam ligoniui,”'šaukė jis ši! 
žemės parpuldamas įr rankas pakėlęs į dangų. “Aš tą padariau, 
be blogos valios. A! kad galėčiau visą tai permainyti.” Staigi 
griebė jis dėžutę, kurioje buvo sudėta visi gydytojų vaistų sąrašai, a« 
tydžiai paėmęs nuo viršaus popierėlę, nusiminęs farė: “Nėra, 
tik pavardė parašyta... ‘Ona M-i-1 e i š i e n ė’ o kur ji gyvena, nepa 
mėta. O, Dieve, Dieve! Aš nuo šioi laiko visuomet būsiu ligoniams toi 
kenčiantiems kantrus ir gailaširdingas, tik išgelbėk dar šį kartą m 
nuo žmogžudystės, gėdos ir... kalėjimo.”

Sujudintas, šluostė nuo kaktos šaltą prakaitą. Nelaimingasai,;] 
siau pamišęs žmogus, skubėdamas ir nekantraudamas įpylė Elytei lW 
tikrų vaistų. Vietoje opiumo jis padavė jai stipriausių nuodų lašų.

, “Dabar pasibaigė m>no kasdieninės duonoą pelnas,” šaukė dejuož 
damas. .

Jis prisiminė, kąd pora' metų atgal, kuomet atidarė vaistinę, tai ntur 

 

viršaus durų jis nuėmė iškabą: “Marijos, Ligonių Sveikatos Va 

 

nė.” Tą padaryti joMraugai patarė, nes jie manė, kad su tokia iškabąįį 
jis atstums pirkėjus nuo savęs.

“0, Marija, nusidėj^lii) apginėja, nuliūdusiųjų paguoda, ligonių 
sveikata! ’ ’—meldėsi jis.

Tuo tarpu kažin-kas palengva suskambino varpelį vaistinės priekį 
angyje.

Beveik nesuprasdamas ką daro, senas vaistininkas greitai atsikėlę 
ir atidarė duris...

Ant slenksčio stovėjo Elytė, kuri sudėjusi rankutes ėmė maldauti^. 
“Mieliausias ir geriausias pone, dovanokite, aš nieko nekalta.” Vai 
tininkas staiga puolė ant žemės prieš Elytę. <?•??

“Ar tik ne tu prieš pusvalandį buvai vaistinėje?”
“Taip, bet aš... nepykite pone, man labai gaila.” 
Vaistininkas nesuprato kame dalykas, ką ji nori pasakyti. Jis bai 

šiai nusigando. “Argi jau motina būtų mirus?”
“Vardan teisybės, sakyk, kas atsitiko,” sušuko jis nekantrauda-ų, 

mas.
“Aš... pone... paslydau ir sumušiau bonkutę su vaistais,” 

džiu skausmu ištarė Elytė.
Tartum sunkiausias akmuo Nusirito vaistininkui nuo širdies.
“O, mielas vaikeli! Tu tapai man angelu, išgelbėtoju,” sušuko jis"' 

pagriebęs į glėbį ir bučiuodamas išblyškusią, nieko nesuprantančiu 
kas įv^k®, mergaitę. Jo akyse matėsi džiaugsmo ašaros. Pasodinęs 
ją minkštoje kedėje prie ugniavietės, pripylė jos kišenes saldaininis įr 
tarė: “Nebijok vaikeli, valgyk dabar saldainius... aš greit sutaisysi ’̂■ 
kitus vaistus.” “-’M

Jis taip maloniai ir tėviškai su ja kalbėjosi—-nė neišrodė kad būtų 1 
tas pats senas, piktas vaistininkas? Elytei pasidarė gera ir ramu- 
“Jei jau ponas vaistininkas taip geras, tai koks turi būti geras Dieyi 
mąstė Elytė.

Už dešimties minučių vaistei buvo prirengti ir Elytė antru atve 
apleido vaistinę. .

Namuose senai laukė Elytės. Laimė, kad ji dar suspėjo laiku paiš' 
nešti vaistus. Po kelių savaičių motutė pasveiko. Vaistininkas susipa^ 
žinęs su. Elytės tėvais pradėjo juos šelpti. •«

Kiek laiko praslinkus, virš vaistinės durų, pasirodė senoji Iškaba^' 
i” ir naujai papuoštas ir aniraab. 

. _ . Nuo to laiko, senas vaistininkaA*
įgijo kantrybės ir artymo meilės. , j

Angelą Januškevičiūtė (S. R
•—------------------------------ /

KuPranas

HA! HA! HA!
s •

Kuomet apsilankai svečiuose ir su susirinkusiais kalbi, dažnai iš
girsi tą garsų ir nesušvelnintą juokų valsą: “Ha!'ha! ha!” Juoktis 
žmogui yra sveika. Bet juokas irgi skiriasi kaip žvaigždės danguje. 
Jeigu juoko balsas yra negeistinas ir ausis erzinantis, tuomet kaltinin
kas privalo gerklės vargonėlius sutaisyti, kad jie ištikimai pildytų 
savo paskirtąjį tikslą.

Ašarėlė

* <4?

jidamas galvos plaukus, garsiai kalbėdamas įr su abiem rankom mo 
—,ns Jame kąž-kas nepaprasto darėsi.

!
 JąL

“Marijos, Ligonių Sveikatos Vaistinė 
pagražintas Šv. Panelės paveikslas. ?

PUIKIAI GYVENA
— Kaip dabar gyvena tamstos sūnus?
— Puikiai! Į miestą išėjo be batų, o dabar automobiliu važinėją/,
— Na? Kaip tai?
— Jisai šoferiu tapo. (Arėjas (L.) V-skas?

Su Diev 1 Kitą savaitę pasakysiu daugiau naudingų da% 
lykėliu.

V. Būdavaite

Ką Dievulis Skyrė
X * "

Ne žemelę, tik mėlyną dangų, 
Po sunkios skausmų kelionės, 
Mums Dievulis geras skyrė 
Iš didžios, didžios malonės...

Ten Jėzulis, ten Marija, 
Į mus žiūri taip meiliai; 
Laimina Jie mūsų kelią, 
Kad gyventumėm skaisčiai.

(“S-lis”)

MARIJA, LIGONIŲ SVEIKATA
Buvo žieųios naktis. Priemiestyje išblyškusios lempų šviesos ma

tėsi per tirštą krintanti sniegą. Vėjas, kaip išalkę girios vilkai, dau
žydamas sniegules į visas puses, savo kaukimu pridavė miesteliui tą 
nuliūdusi ir gailingą reginį. Gatvėse nesimatė jokios gyvybės.

Tačiau... vienoje gatvėje matėsi vaikas, kuris sunkiai brisdamas 
per sniegą, parodė nuilsimo ženklus. Tai buvo dešimties metų mer
gaitė, kuri kaž-ką atsargiai nešėsi rankoje. Lūpos jos judėjo, lyg tai 
maldą kalbėjo.

“Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius, da
bar ir mūsų mirjies valandoje. Amen.”

“Melsk už mano mielą motutę, kad ji nenumirtų. O, Marija mielo
ji Dievo Motina, užtark už ją prie Geriausiojo Dievo, vieną žodelį.”

Staiga, mergaitė paslydus, gulėjo ant gatvės. Nors ji pati neuž- 
sigavo, bet vaistus, kuriuos ji taip atsargiai nešė, išmetė ant žemės. 
Verkdama, paėmė nuo žemės vien tik vaistinės bonkutės stiklelius. 
Vaistai, žinoma, išsiliejo.

“Kokia nelaimė,” ji tarė sau viena.
“MielaHrdingasai Dieve, kodėl taip dakidail” Namuose, prie 

sunkiai sergančios motutės lovos, laukia manęs sugrįžtant tėvukas. 
Gydytojas paliepė skubiai prirengti ir parnešti vaistus, nuo kurių, 
kaip jis sakė, priguli motutės gyvastis ar mirtis.”

Visą pusvalandį Elytė išlaukė vaistinėje, kol vaistininkas prirengė 
vaistus. Greičiausia, jis taip ilgai dirbo kad Elytė atėjo vėlai į. vais
tinę. Jis buvo piktas ir susierzinęs f Ką dabar daryti t Jis ją išbarė, 
nežiūrint kad ji turėjo pinigų užmokėti už vaistus, užtai kam ji ji

DIENAS ANT OKEANO
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KARAS

ATLIKIME PAREIGĄ

MIGRACIJOS EPIDE 
MIJA LIETUVOJE

Šią savaitę prasidėjo moks
lo metai. Tėvų pareiga žiū
rėti kur jų vaikai mokosi ir 
kaip mokosi. Nuo mokyk
los, mokytojų ir draugų pri
klauso vaiko ateitis.

Vaikas, kaip ir jaunas me
delis, linksta ten kur stip
resnis vėjelis pučia.

Lietuviai beveik visi yra 
katalikai. Tad savo vaiku
čius turėtų siųsti į katalikiš
kas mokyklas. Tokių mo
kyklų mes ačiū Dievui turi
me.

Amerį-
ir prasidėjo vajai, paska-

Bet vargas žmogui galvos netekus. Jis tuomet 
lieka bė vado. Žmogus neturįs tikslaus proto yra 
Sunkenybė sau ir kįtiems, ir*jokios naudos iš jo nė
ra. Tampa tik žalia medžiaga, kurią kitas išnaudo
ja. Be geros galvos negalima išlaikyti nepriklauso- 
>mybės ir tenka vergauti gudresniems. Taigi di
džiausias įžeidimas pa vadinti žmogų bepročiu.;

Kur nėra lietuviškos pa
rapijinės mokyklos, ten ga
lima surasti kiti], tautų ka
talikų mokyklą.

Valstybinėse mokyklose 
vaikai negauna gero ir do
ro išauklėjimo, nes jose to 
nemoko.

Apart pasaulinio mokslo, 
duokime vaikams religinį ir 
tautinį išauklėjimą, jeigu 
norime susilaukti iš jų mū
sų išeivijos vadų. Atlikime 
pareigą.

ir prašome visų Amerikos 
lietuvių katalikų ypatingai 
gerbiamų inteligentų padėti 
Federacijos Valdybai dirbti 
Dievo ir tautos labui darbą.

Fed. Sekretorijatas
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBE

katalikiška? Ir tų puslaisvamanių — puskatalikų 
visos eilės. Jie metė nepasitikėjimo ir įtarimo še
šėlį ant visos Tautos Fondo ir Federacijos darbuo
tės. Jie tai darė, žinoma, dėlto, kad savo vidujinia
me nusistatyme jie buvo katalikų priešai. Jie įsi
vaizdavo Lietuvą laisvą nuo visokios katalikybės 
intakos. Tai suprantama. Bet kodėl patys katali
kai taip atšalo Federacijos darbuotei ?

Čia reikia ieškoti priežasties bendrame Lietuvio 
būde. *Lietuvys išoriniai atrodo šaltas ir ištvermin
gas. pTas dalinai teisinga jo kasdieniniame gyveni
me, duonos klausime. Bet visuomeniniuose klausi
muose Lietu vys yra karštuolis. Iškilus kokiam vie
šam reikalui, jis pašoka kaip liūtas. Darbuojasi, 
bruzda, aukoja. Bet staiga ataušta. Gal dar nepri
pratęs prie visuomeninės darbuotės. Čia nereikia 
daug ką stebėtis. Per tiek šimtmečių tarnavęs sve
timiems, Lietu vys jautėsi atstumtas nuo visuome
ninio veikimo, nes ką darė viešai, tai viskas ėjo 
svetimtaučių rusų ar lenkų naudai, vadinasi, visa
me matė tik sustiprinimą savo priklausomybės jun
go. Tarnavęs svetimiems ir neragavęs tikrosios lais
vės vaisių, Lietuvys-Amerikietis jautėsi lyg apsvai
gęs, kuomet sužinojo apie Lietuvos nepriklausomy
bę, bet paskui, matydamas, kad Lietuva stojo ant 
kojų, savomis pajėgomis, jis atšalo ir paliko savo 
tėvynei elgtis kaip tinkama. Bet vis gi ir čia ne
pamiršo saviškių ir šelpė juos remdamas visą eilę 
svečių—nebuvėlių atvykusių iš Lietuvos.

Su tėvyne, kaip matome, Lietuvys elgėsi ne po- 
"7.7 7. > felp* ĮP®k įmanydamas. Bet kodėl 

atšalo savo reikaluose t Ar gi jis nemato pavojaus

, bę, nes kiekvienas žuvusis už 
nepriklausomybę yra išgel
bėjęs tūkstančius. Pagaliau, 
mirę už Lietuvos nepriklau
somybę Hera žuvę. Neminė
sime taip pat nė šiurpulingi], 
politinių kovų, kurios kone 
kasdieną reikalauja vis nau
jų aukų.

“Mes turime čia galvoj tą 
emigracijos epidemiją, kuri 
yra apsėdusi tiek mūsų pras
tuomenę, tiek mūsų šviesuo
menę. Per trumpą palygin
ti laiką toji emigracijos epi
demija yra pražudžiusi apie 
50 tūkstančių sveikiausių 
tautos kamieno atžalų. Tie
sa, pati šviesuomene kol kas 
nelabai skaitlingai danginusi 
į’ kitus kraštus, bet dėl to to
ji šviesuomenė daro daug 
pastangų, kad kuo didžiausi 
būriai mūsų brolių apleistų 
savo gimtąjį kraštą.

“Visokie vertelgos, o gal 
būt net ir mūsų tautos prie
šų agentai visokiais būdais 
viliote viloja mūsų žmones 
į tokius kraštus, kur lietu
viui gręsia pirmiau vergavi
mas, o paskum visiškas išny
kimas. Ir tenka drūčiai ste- : 
bėtis, kad kai kurie mūši] < 
aukštieji inteligentai eina 
tiems vertelgoms į pagalbą. < 
Vieni jų gavo tų vertelgų ;

Šios Federacijos stiprinimu 
ir dėti, visų - pastaigų, kad. 
greičiau įsikurtų pilnoji ber
naičiu kolegija, nes dabar 
dar tik užuomazga ir nega
li patenkinti visų Amerikos 
lietuvių katalikų reikalavi
mų.

Gerb. kun. prof. Vaitkevi
čiaus pateiktas referatas 
“Katalikiškoji akcija-veiki
mas” puikiausia nušvietė, 
kad Federacijos darbuote 
kaip tik atatinka Popiežių 
bei Kardinolų nurodymams, 
kad katalikas dar nėra pil
nas katalikas, kuris vengia- 
katalikiškos darbuotės arba 
kuris tokiai darbuotei kliu
do.

Gerb. kun. K. Urbonavi
čiaus referatas aiškiai nuro- 
dė, kas reik daryti kad or- 
ganizaci ja stiprėtų, gi gerb. 
Tėvo Marčiulionid jaunimo 
klausimu referatas nurodė 
jaunimo auklėjimo — globos 
reikalingumą.
Pastarasis Federacijos kon

gresas £ali pasigirti ir inte
ligentijos gausumu. Čia di- 

l ' * ,

delis skaitlius gerbiamosios 
dvasiškijos, kurių tarpe jau 
daug yra amerikonų o ir 
svietiškių inteligentų-enčių 
netrūko, čia advokatai p. p. 
Mastauskas, Česnulis, Gra
šius, ponios Nausėdienė, Sa
kai ienė, Aleliūnienė, Bitau-

(Gerb. Kun. K. Urbonavičiaus referatas, skaitytas 
; Federacijos XIX Kongrese.)

• ■ V.-* —
1927 metais, Paryžiaus u- 

pivprsitete baigė teisių sky
riaus mokslą vienas lietuvis, 
p, Kazys Graužinis, ir vie
kas lenkas p. Xavier Gor- 
zuohowski. Po priežiūra 
profesorių G. de Lapradelle 
įr Le Fur lietuvis parašė 
knygą daktarato laipsnio 
gavimui vardu “La questiou 
de Vilna” (Vilniaus klausi
mas), o lenkas parašė kny
gą vardu f‘Les Rapports 
Politiąues de la Pologne et 
de la Lituanie” (Politiški 
santykiai tarpe Lenkijos ir 
Lietuvos).

P-nas Graužinis įrodė 
Vilniaus teritorijos lietuviš
kumą, ir iškėlė aikštėn visas 
lenkų melagystes ir skriau
das padarytas lietuvių tau
tai.

/

P-nas Xavier Gorzuchows- 
ki aiškino apie lenkų meilę 
lietuvių tautai ir reikalingu
mą Lietuvai prisidėti prie 
Lenkijos. , Jo knygoje yra 
daug kontradikcijų ir len
kiškų melagysčių. Jis pažy
mėjo kad. dabartinė Lietuva 
jokio bendro neturi su isto
rine Lietuva. Taipgi pažy
mėjo, kad Amerikos lietuvių 
seimas Chicagoje 1914 m. 
buvo prielankus lenkams.

Vėliau, 1928 m., tie patys 
profesoriai Le Fur, Lapra
delle ir prof. Mandelstom 
parašė veikalą “Consulta- 
tions” (Nuomonės) kur pa* 
smerkė ambasadorių konfe
renciją už pripažinimą Vil
nių Lenkijai.

Šitą knygų karą laimėjo 
p. Graužinis.

^.Paskutiniais heliais me- už Lietuvos nepriklausomy- 
tais lietuviai tūkstančiais

"bėga iš Lietuvos i visus pa
saulio kraštus “laimūs’’ ieš
koti.

Emigracija susirūpino be- 
ę veik visa Lietuvos spauda, 
>- bet ji yra bejėgė, cenzūros 
! varžoma mažai ką gali pa- 
■ • 
g- sakyti. Vyriausybė lig ty- 

čia sudaro tokias sąlygas, 
K - ■
'kad žmogų verste verčia bėg- 

l ti iš tėvynės. Štai ką emi- 
Š gracijos reikalu rašo “Lie- 
?. tųvos Darbininkas ’ ’ • 
A “Lietuvių tauta yra per

gyvenusi labai daug visokių 
■ skerdynių, kuriose yra žuvę 

t desėtkąi ir daugiau tūkstan- 
į Čių mūsų žmonių. Tas sker- 
’-tlynes mūsų tautai yra ruo- 
r. šę mūsų tautos pavergėjai. 
^Bet lietuviu tautos žudvmas g, *; ' f ‘ , *• •/

buvo ir tebėra vykdomas ne f V > *
yien kruvinų skerdynių, be- 

; galinių kalinimų ir nepake- 
k liamų bausmių keliu. Prie 
/tu žudynių daugiausia prisi- 

dėdavo mūsų kaimynai, bet 
ir mūsų pačių tarpe buvo ir 
tebėra nemaža tokių žmonių, 

ėį kurie savo asmeninio pasi- ' 
į pelnymo vardan gatavi yra 
5 užmerkti akis ten, kur lie- 
- jasi brolių kraujas, kur va- 
. romas tautos naikinimo dar- 
. bas. Žinoma, mes neturime guriuose pelningas vietas,

čia galvoj žuvusius kovojejkitiems suteikamos ištaigin

gos nemokamos kelionės į 
_ ^Ūri- Atsidėkodami už nu- 
| fiestą triipinį, permirkusį 

lietuvių ašaromis, tie inteli
gentai ,savo vardais ir nu- 

l pelnytais visuomenėje pasi
tikėjimais reklamuoja tau
tos žudymo darbą. Paprasti 
žmonės, paskaitę tokias re
klamas veržte veržiasi iš 
skurdžių Lietuvos gyvenimo 

} sąlygų ir būriais plaukia į 
> tokius kraštus, kur jiems
* gręsia žuvimas.*

“Bendros Lietuvos gyve- 
, nimo sąlygos ir yra labai pa

lankios bėgimui iš Lietuvos. 
f Socialinė, teisinė ir ekono- 

minė darbo žmonių būklė 
juos verste verčia dairytis 
aplinkui ir ieškoti svetur jei 
ne laimužės, tai bent ramaus 
kapo. Visokie vertelgos, ir

■ net mūsų profesoriai nuro- 
1 do jam net kelią? kur jis ga-
• Ii greičiau sau kapui vietos 
rasti. Iš kitos pusės, tos pa-

■ čios inteligentijos viršūnės 
vienu plunksnos brūkštelėji
mu taip pakeičia žemės re-

! formos įstatymą kelių dva
rininkų naudai, kad iš karto 
susidaro 15 tūkstančių nau
jų kandidatų į tą šalį, kur 
pasak tų pačių išeivybės 
garbintojų sifiliu sergą 90 
nuoš. gyventojų, nekalbant 
jau apie kitas šiurpulingas 
Brazilijos gyvenimo sąlygas.

“Emigracijos epidemiją 
mes laikome mūsų tautos žu
dymu ir visus, kurie prie tos 
epidemijos platinimo, garbi
nimo prisideda, arba kurie 
sudaro sąlygas tokiai epide
mijai tarpti, mes laikome 
kad ir netiesioginiais tautos 
žudytojais. Gal iš tos epi
demijos kas daro ne vien pi
niginį, bet ir politinį biznį. 
Viskas galima šiais laikais. 
Bet dėl to mes ir keliame sa
vo balsą prieš šį šiurpulingą 
reiškinį ir šaukiame kovon 
su ta epidemija visus, kam 
yra brangi lietuviu tautos 
gyvybė. Visos visuomeninės 
organizacijos, visi geros va
lios patriotai privalėtų pra
dėti planingą kovą su emi
gracijos epidemija, kuriai 
mes nerandame kito vardo 
kaip tautos žudymas.”

tįęnž ir daug ĮitoJi P-«s Ru- 
biit^iĮa, Galnaitė, Lin- 
čaite-6 šttidentų tai visas bū
rys ir jie visi ne tiktai ka’4 
posėdžiuose dalyvauja, bet 
ir diskusijose pasirodė nei 
kiek neblogiau supranta ka- 
talikiškos akcijos reikalin
gumą negu kiti senesnieji 
darbuotojai.

Kadangi Cicero yra prie 
pat Chicagos gi Chicagon 
pasiekti iš rytinių valstijų 
vien kelionei reikalinga šim
tinė, tai su maža išimtimi 
atstovai buvo iš pačios Chi
cagos ir artymų jai koloni
jų, pertai ir naujon valdy- 
bon išrinkta išėmus du visi 
chicagiečiai-. Čia gal *ir ge
rai padaryta, nes tuo paten
kinta nekuriu darbuotojų 
pageidavimai, kad valdyba 
būt renkama iš vienos apy
linkės.

Kalbant apie tik-ką atsi
buvusį Federacijos kongre
są negalima praeiti nepami
nėjus kongresinių vakarų. 
Antradienio vakare šv. An
tano lietuvių parapijos sa
lėje talpinančioje apie 800- 
1000 žmonių suvaidinta vei
kalas “Karolio Teta.” Vai
dintojai visi savo roles ge
rai mokėjo, pertai visas vai
dinimas labai gražiai išėjo. 
Ketvirtadienio vakare buvo 
puota — vakarienė su labai 
gražiu programų, kurį išpil
dė vietiniai ir pora svečių, 
kaip ana Clevelando lakštu
tė p. M. Čižauskienė ir Phi- 
ladelphijos Operos artistas 
p. R. Juška. Abu vakaru 
žmonių prisigrūdus svetainė. 
Matyti, kad kongreso rengė
jų ypatingai rengimo komi
sijos pirmininko gerb. kun. 
H. J. Vaičiūno ir raštinin- 
<ės p-lės A. Rubliauskaitės 
padėta daug pastangų, per
tai viskas puikiausia pavy
to.

Naujai išrinktoji Federa
cijos valdyba pastiprinta 
gražiomis ir dvasią gaivi
nančiomis referatų pateikto
mis mintimis ir karštų atsto
vi] pareiškimų visame gelbė
si valdybos darbuotei, pakel
ia dvasia žengiame į naują 
Federacijos darbuotės metą

Bet prie ko tas viskas taikoma? — paklausite. 
Deja, prie mūs pačių. Dasigv venom jau to, kad 
mūši] visuomenei pradėjo smarkiai galvą skaudėti 
ir yra pavojaus, kad tosios galvos galime visiškai 
netekti. Dabar ir gana. Apie kokią galvą čia kal
bama ir koks pavojus jai gręsia?

Gerbiamieji, ta bendroji mūsų išeivijos galva 
tai Federacija. Argi ji mūsų galva ir ar ją mums 
skauda? — paklausite. Aš manau, kad į šiuo du 
klausimu teks teigiamai atsakyti.

Federacija mūsų išeivijos galva. Toks tikslas 
turėta ją bekuriant ir jis bendrai kalbant Išlaikyta 
ar l>ent bandyta išlaikyti iki šiai dienai. Jau, ačiū 
Dievui, 19 metų kaip ji įsikūrė, ir nė vienam jos na
riui neatėjo noro neigti, kad Federacija mūsų or
ganizacijų viršūnių, vadinasi, mūsų galva. O tos 
galvos kadaise kaip gražios bebūta! Atsiminkime 
tik Lietuvos nepriklausomybės kūrimosi metus. I? 
-r t- • W m— — i— • 1 n 1 T’ • i • wKuomet iš Tėvynės atėjo gandas, kad Lietuvai žūt, 
ar būt; kuomet tūkstančiai savanorių stojo Tėvy
nes gynėjų eilėsna ir savo neprityrusioms kariauti 
rankoms taikė šaudyti į vokiečių, bolševikų ir lenkų 
organizuotas armijas; kuomet mūsų išeivijoj pa
sklydo obalsis, kad reikia duoti Lietuvai paspir
ties,, jei ne kuom kitu, tai bent lėšomis, 
kiečių kraujas užsidegė.
tinimai, agitacijos, į r tas viskas nesibaigėdįk bergž
džiomis kalbomiš,'bet gausiai buvo klojama aukų 
apt Tėvynės aukuro. Tas Lietuvių-Amerikiečių 
garbingas žygis daug, daug sušelpė Lietuvį ką ji 
pati viešai pripažino ir mums nuoširdžiai padėkojo.

' ' ' . \ ’ - T ■

i-. į “Jei tavo akis šviesi, visas kūnas bus aiškus; jei 
tavo akis miglota, visas kūnas bus tamsus?’ — taip 
yrą pasakęs išminčius. Tas pats tįnka ir žmogaus 

■:galvai. Jei tavo galva sveika, visas kūųas bus svei
kas, jeigu galvą skauda, visam kūnui nėr kur dėtis. 
Tiesą, kartais galva sveika, bet kūnas serga. Tačiau 
visokios kūno ligos prie sveikos galvos bent kiek 
yrą pakenčiamos, nes galvoje yra visa kontrolė: jai 
paliepiant, ir kantrybės ir ištvermės atsiranda, ir 

-kuomet sveika galva, žmoguje yra vilties pagyti. 
■Pagalios. kad ir ligos spaustų žmogų per ilgus me
tus, tai turint sveiką galvą, vis gi galima įsigyti su 

Jjirąminimo. kad liga tai žmogaus turtas dvasiniu 
žvilgsniu, irtas įsitikinimas padeda žmogui kentėti 
didžiausius sopulius su ramybe ir net su džiaugs-

,w,
Savaitę laiko atgal Cicero, 

■ Illinois užsibaigė Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tasai metinis suvažia
vimas ir 23 metas nuo pačios 
Federacijos įsikūrimo 1906 

> 1—1929. , , _ •. H

Ačiū Chicagos ir artymų 
kolonijų lietuvių katalikų 
susipratimui ir jų gerb. kle
bonų vadovybei, praėjusia 
Federacijos kongresas gali
ma skaityti geriausia pavy
kusių ir skaitlingiausių su a- 
pie 150 akredituotų atstovų 
ir keletu desėtkų svečių, ku
rių tarpe gerb. kun. P. Ka
ralius Ateitininkų atstovas 
iš Lietuvos ir garbingoji vil
niečių atstovė poni Emilija 
Vileišienė. • (

Kam prieš kongresą rodė
si, kad jau neapsimoka ir 
bandyti rodyti tautiniai ka
talikiškos akcijos, tam šiame 
kongrese turėjo paaiškėti, 
kad Amerikos lietuviai kata
likai netik kad nemano gyvi 
graban gulti, bet dar nei 
mąstyti nemąsto tautiniai 
mirti. Jie yra pasiryžę gy
venti ir veikti dar ilgus il
gus metus ir be kovos nepa
siduoti.

Praeituose kongresuose i 
daugiausia domės kreipta 
Lietuvos link, užtai dabar 
pastarame kongrese susirū- ; 
pinta savo būkle, tai yra pa-

Tais pačiais kūrimosi laikais Lietuva pristigo 
inteligentų. Tuo metu jos inteligentai buvo visur 
išsisklaidę. Daug jų buvo Rusijoj tarnaujančių 
kariuomenėj ar civilėj tarnyboj. Kiti mokėsi už
sieniuose, daugiausia Šveicarijoj. Jiems reikėjo už
baigti mokslas greitu laiku, kad pasitarnauti Lietu
vai užpildant jos valstybinį aparatą. Tie mokslei
viai šaukėsi pagelbos. Nuvargusi dėl karo Lietuva 
negalėjo jiems nieko pagelbėti. Jie kreipėsi į Ame
rikiečius, ir čia Tautos~Fondas bei Federacija pa
rode savo gausų nusistatymą moksleivių šelpimo 
reikalais. Gal jų daugelis mus tuomet išnaudojo; 
gal didžiuma negrąžino Federacijai suteiktosios 
jiems paskolos; gal buvo padaryta netikslių žings
nių tame reikale, bet čia jau ne mūši] kaltė. Tautos 
Fondas bei Federacija atskleidė savo įJlačią iy karš
tą širdį Lietuvos visuomenei, ir tie išaikvoti pini
gai grįžo Lietuvos naudai. Amerikiečių pinigais 
.apo šauklėta daug lietuviškos inteligentijos ir tuo- 
mi sušelpta vystymasis jaunutės Lietuvos valsty- 
lies, patiekiant jai vįsokios rūšies inteligentų. Su
kilo nemaža kritikos. xYpač nesiliovė tie, kuriems 
nepatiko katalikiškoji Federacijos darbuotė. Ku
riantis naujai Lietuvos valstybei, jiems rūpėjo jon 
įskiepinti laisvamagiŠkąjį pagrindą, ir kiekvienas 
katalikybės žygis jiems buvo skaudžiu pašinu} lais
vamaniškus nagus, kuriais taip godžiai norėjo pa- 
gifobti Idątuvą ir nepalįkti j^je nė'žymęskatalikiš- 
ko tikėjimo. Jų elgesys logingas ir pilnai mums 
suprantamas. Bet kaip išaiškinti ujimą tų neva 
katalikų, kurie giedojo vieną su laisvamaniąį gies- Įflpjšfcip, Jįs 
mę, — giesmę pasmerkimo ir neigimo visko kas tik

• . o. l-w : r •' i-
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fątnoua four-cylinder predecesacc.

tas nesvarbu bet rinitu nusistatymtt 
ir energijos, kad ji rii

Nelabai seniai lenkų atsto
vas grafas Dzieduszyckis su
darė sutartį su Peru respu
blikos pietų Amerikoje vy
riausybe ; sutarties tikslas y- 
ra sudaryti lenkų-amerikie- 
Čių sindikatą ir kolonizuoti 
Peni respublikoje 3,000 len
kišku šeimynų. Panašią su
tarti dabar daro su Peru 
respubii ka~v Y "Anstri j os vy
riausybė. Sindikato kapita
las būsiąs 1 milionas dolerių.

Austrijos emigracija po 
karo sumažėjo ir jos gyven
tojų prieauglis neturėjo kur 
dingti. Iš antros pusės Peru 
respublika pietų Amerikoje 
turi didelius plotus žemės, 
kuri laukia artojų. Peru vy
riausybė duoda naujiems 
sėsliams 1 milioną hektarų 
žemės. Bra Orapa srityje 
apsigyvens 3,000 austrų šei
mynų (apie 12,000 asme
nų) ; viena šeimyna gauna iš 
sindikato nemokamai 33 hek-

BOSTON: Commonwealth Chev. Co.,
949 and 983 Oommonwealth Avė. .

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq. •.

CHARLESTOTCN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St

EAST BOSTON: Warnock-Lynch Mo- 
tors, Ina. 944 Saratoga St

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med- 
ford, Square

MELROSE: Field Motor Sales Co.
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ina 
WELLESLEY HILLS: Stack & Mc- 

Adam Ibc.

reigų supratimo. Bet aršiausioji yda ar tik ne bus 
ta, kad neįstengiama analizuoti savo padėties ir ne
matoma čia pat kybančio ant mūsų pavojaus. Ra
miai sau snaudžiame, o gudrūs Amerikiečiai mus 
eiučiuoja-liūliuoja, ne tiek gal suaugusius, kiek jų 
vaikus, kuriuos pilnai pagrobę, gali jie nė kiek ne
paisyti apie tėvus, nes senieji mirs, o jaunieji, vi
sa mūsų išeivijos viltis, jų rankose. Taigi strategiš
kai mes esame pralošę kovą ant visos linijos ir to 
nematome.

Vargas, kuomet tautos dvasion Įsibriauna opor
tunizmas. Vadinasi, daryk ką nori, tik manęs ne
judink, duok man saldžiai pamiegoti nors valan
dėlę, kad ir ta valandėlė būtų jau paskutinė. Tas 
buvo istorijoj visų išnykusių ar dabar benvkstan- 
čių tautų. Tas buvo ir su Baltazaru, kuomet jam 
belėbaujant pasirodė ant sienos ranka ir parašė 
fatalingus žodžius: Mane, Tekel, Phares. Pastebė-, 
ta, kad tautos prieš mirtį labai apsnūsta, sunega-- 
lėja, suatrolėja. Na, ar gi tai būtų ir mūsų likimas? 
Kuomi jau gi mes tokie apsileidėliai, ar kad Fede
racijos neišlaikom? Pakrikštvsim ją Katalikų 
Centro Veikimu, įr padėtis bns išgelbėta.- Dieve 
duok. Viskas galima. Kartais ir varde atsiranda 
kaž kas tokio magiško, kad su nauju vardu^viskas 
lyg stebuklingai pakitėja.

Bet stebuklais šiandien nepasitikėkime, nė jų 
belatikinn'. Jie tik geri mažai tikintiems, silpnuo
liams ir vaikams. Manydami keisti vardą, mes rėin- 
kimės ne būsiamaisiais stebuklais, bet kietu, kasdie
niniu darbu. Naujasai vardas bus tiek geras, kiek 
i ji įdėsime energijos ir širdies. Jei žiūrėtume į Fe-?

Priparodo vertę 
Naujo

EAST MILTON: Alfred East ■ •
ĮVEST RONBURY: Mt. Hope Moto* 

Sales, 1782 Centre St.
R0XBURY: Grove Hali Chevrolet C(K* 

458 Blue H1U Avė. .a'
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. 
REVERE: North Shore Chevrolet

1459 N. Shore R<1. V
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Salo*

415 Hyde Park Avė.
1VAKEFIELD: Main St, Chevrolet COi 
IVALI’OLE: Walpole Auto

19 Stone St.
VVALTHAM: Robert G. Pease, IhC< 

703 Main St
1VATERTOWN: Daniels Chevrolet 

647 Mt Auburn St 
(WE8T NEWTON: W. J. Furirartfc 
50 Da vis Avp )
1VINTHROP: Gordon G. Fullerton, 
57 Putnam St . -

1VOBURN: Lynch Motor Sales, Intų 
40 VVinn St

Naujas Chevrolet Six sulaužė rekordą 
visų buvusią Chevrolet karą—ne vien 
tik kad turi didesnę vertę visoj Chevro
let istorijoj, bet dėlto kad dolerio vertė 
yra didesnė negu kokio kito karo tos 
kainos! Faktai pasako visą istoriją! 
Perskaityk kolumną, kuri yra greta šios 
ir sužinosi kodėl suvirs MILIJONAS 
atsargią pirkėją pasimko Chevrolet Six 
bėgyje 8 mėnesią. Taigi, ateik ir pasi- 
važinėk šiame įspūdingame šešių cylin- 
derią automobiliuj—kuris tikrai parsi
duoda in the price range of the four!

X ) ■

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

lietuvybei čia Amerikoje? Ar gi jamnepuolaį akis 
masinis jaunuomenės ištautėjimas 2' Ar jis nejunta, 
kad lietuvybė čia tirpte tirpsta, kaip ledo gabaliu
kas atšilusiam vandenyne? Rodos jam užtektų tik 
pasikalbėti su savo vaikais ir pastebėti, kad lietu
viškai su jais jau nebesusikalba. Rodos reikėtų tik 
šiek tiek atverti akis,lcad pamačius, jog jo vaikai 
niekina lietuvybę ir visiškai nesirūpina nė savo kal
bos išmokti, nė lietuviškų laikraščių skaityti, nė 
prie mūsų organizacijų priklausyti. Jau Čia tiek 
pavojaus, kad reikėtų dideliausių pastangų jį pa
šalinti. Padėję įsikurti Lietuvos nepriklausomy
bei, mes patys staiga atsiradome tokioj padėty, kad 
reikia savę gelbėti ir tai kuogreičiausia.

Čia kaip tiktai reikalingas organizuotas veiki
mas, reikalinga viršūnė — galva. Federacija. Ir 
staiga mums tenka pastebėti, kad tokiam kritin
iam momente toji mūsų galva pradeda smarkiai 
sopėti. Kodėl ? Atsakymas aiškus: jei galva sopa, 
tai tur būt visas kūnas nesveikas. Kas nors užnuo- 
dyjo mūsų organizmo kraują. Bet kas? Ar išori
niai priešai ? Rodos, kad ne. nes jie jau gerokai ap
simalšino ir patys sunegalėjo. Pagalios, išoriniai 
priešai mums kaip tik naudos atneša. Jų spaudi
mas sutraukia mus vienybėn ,ir paskatina prie gy
vesnės darbuotės. Tuo būdu ,to mūsų galvos sopė
jimo priežasties tenka ieškoti mumyse. Bet katra 
čia mūsų yda turėti} būti atsakomingiausia?

Ydų mes, kaip ir visos tautos, turime nemaža. 
Yra tinginystes, apsileidimo, liurbiškumo. Yra tu
ščios savymeilės, pasididžiavimo. Tenka pastebėti 
didelė ntsakomingumo stoka ir neigiamojo savo pa-

AUTHORIZED CHEVROLET DEALER8
NE1VTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasb- 

ington St.
NONANTUM: Silver Lake Chev. Co,

444 Watertown St
NEVVTON HIGHLANDS: Woodworth 

Motor Co.
HYDE PARK: J. J. Belaney, 1243 

Hyde Park Avė.
MALDEN: Frame Motorą, Ina, 144 

Exchange St.
QUINCY: VVashlngton St Garage, Ine, 

216 VVashlngton St
DORCHESTER: Colnmbia Chevrolet 

Ina, 617 and 399 Colnmbia Road 
(Uphams Comer)

NORVVOOD: Fenton’s Garage
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Company, VVashlngton St
EAST BRAINTREE: CIark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ina, 

67 Chelsea St.
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue 

HiH Avė.

A SIX IN THE PRICE RAJNGE OF THE FOUR
--------- --------——“------ . “7^

Toliau seka aukų rinkimo klausimas. Iš Lietui 
vos vis dar atvyksta aukų rinkėjų. Jų nusistaty
mas kariais nevisai mums aiškus. Būna tokių at
sitikimų, kad žmogus nežinai, katrą rinkiką įsileis-- 
ti, o katram duris uždaryti. Kpomet Federa$ja^ 
ar, jei norite, Katalikų VeikimA Centras gyvuos, 
tuomet pigu tas klausimas išrišti. Reikia tik su* - 
sižinoti su Katalikų Veikimo Centru ir įsileisti tiife 
ta kolektorių, kurs turės atatinkamą rekomenda-'

• • • X * 4 :
v i-..

Turime taip pat nemaža bėdos su visokiais ar? į 
ristais—menininkais. Menas neutralus dalykas, bet 
vis-gi, jei menininkas savo privatiniam gyvenime 
nusistatęs prieš katalikus ir gerbia tik jų pinigus,' 
tar mes privalėtume parodyti jam nepasitenkinimo 
ir įsileisti tik tokius menininkus, kurie turėtų » 
Lietuvos Katalikų Veikimo Centro palankių paliu
dymu. čia gal kas pasakyt, kad būtų barbariška 
lx)ikotuot meną. Ne, mes tikrojo meno neboiko- 
tiiojam. Mes nenorime barbariškojo męno._ 3iĮĘ 
matėme, kaip nekurie menininkai, pristigę rimti®, 
meno dalyki], patiekė mums visokio jovalo, prieš 
kurį geresnėj i mūsų liaudies dalis protestavo, 
gi ir čia Federacija, ar Katalikų Veikimo Centras 
gražiai galėtų mūsų visuomenei pasitarnauti-

Taigi, ar šiaip tą klausimą veršini ar kitaip, 
mums reikalinga vienybė, o ji be tam tikro autori
teto neįmanoma. Reorganizuokime, tatai, it sustipti 
rinkim mūsų Federaciją, ne vien mainydami 
vaidų 
dekime į ją tiek pastangų 
tai atstovautų bendrus išeivijos reikalus.

’£s0twk*«|kalnus. Kasant tun<

Naujausieji geologijos tyrimai

Mokslas*ištyrę įr gana ge- jama, jog daugiausia gele- 
rai yra painformuotas apie 
tai, kas darosi už feilionų ir 
trilionų kilometrų ties mūsų 
galvą. O apie tai, kas darosi 
po mūsų kojomis, mokslas 
tegalėjo ištirti vos apie du 
ir pusę kilometro. Prisimi
nus jog iki žemės vidurio tu
rim 6740 kilometrų, 2,5 ki- Thomsono ir 
lometrai yra toks menknie
kis, apie kur neverta daug 
kalbėti. i

Apie žemės vidurius moks
las tebėra priverstas klai-: 
džioti įvairiose ipotezėse. 
Bet ir Čia pažanga vis dėlto 
yra. Senos hipotezės atmes-

l

tos ir priimtos naujos, ku
rios geriau atatinka mokslo 
tyrimams. Garsaus prancū
zų matematiko Laplaso teo
riją apie skystus žemės vi
durius sukritikavo ir atme
tė jau lordas Kelvinas. Jis 
labai paprastu būdu, būtent 
virinto ir žalio kiaušinio pa- 
gelba įrodė, jog turėdama 
skystus vidurius žemė nega
lėtų suktis aplink savo ašį. 
Tiesa, kai kurie geologai dar 
ir šiandien mano, jog 50 an
gliškų mylių (1 anglų mylia 
= 1609 metrų) gilumoj e- 
sąs skystas sluoksnis. Kiti 
mano, jog tik vietomis, kur 
prie labai aukštos tempera
tūros spaudimas pasiliuosuo- 
ja, atsiranda skystos medžia
gos. Skystos medžiagos esi- 
mą geologus verčia prileisti 
vulkanų fenomenas.

Žemės struktūra yra to
kia, kad viršuj yra lengves
nės medžiagos, o apačioj 
sunkesnės. Palyginus ben
drą viso žemės kamuolio 
svorį randama, jog žemė y- 
ra penkis kartus sunkesnė 
už vandenį. Kadangi sun
kiausieji mineralai yra tik 
2,8 kartus sunkesni už van
denį,* tai aišku, jog po ne- 
perdaug stora mineralų plu
ta yra metalų. Koki tie me
talai, pasakyti sunku. Spė-

tarus žemės. Emigrantai bus 
pervežti į Peru dykai, tik 
vėliau jie turės grąžinti ke
liones išlaidas. Jų dirbama 
žemė bus jų nuosavybė, bet 
už kelerių metų jie turės 
grąžinti sindikatui visas iš
laidas, kokias turės smilka
las sąryšy su pastatymu ant 
jų žemės trobesių.

Žemė- dabar pūrą dirbama; 
ji apaugusi‘miškais. Eks
pertų nuomone, ant jos ge
rai augs medvilnė, kava, 
kakao ir bąli anai. Kai ku
riose teritorijos vietose esa
ma aukso ir naftos.

Peru vyriausybė, kviesda
ma į savo kraštą austrus, no
rinti tuo pakirsti šiaurės A- 
merikos įtaką. Gruodžio mė
nesį sindikato ekspertai, ge
ologai ir inžinieriai, Peru 
vyriausybės kviečiami, vyk
sta į Parų keturiems mėne
siams susipažinti su sąlygo
mis. • “L. A?

žis '(7,7 kartus sunkesnė už 
vandenį). Bet gali būti ir 
kiti brangūs metalai: sidab
ras (10,4), auksas (19,2) ir 
kiti. Tiktai braiigių metalų 
negali būti labai daug, nės 
jei jų būtų daug, tai žemės 
svoris būti} žymiai didesnis.

Kelvino ap
skaičiavimu, spaudimas že
mės vidury siekia 3 milionus 
atmosferų. Tokiame didelia
me spaudime parafinas net 
ir prie 50 laipsnių šilumos 
būtų kietesnis . už 
Spaudimas reguliuoja žemės 
vidurį. Jei kur spaudimas 
nustoja savo pusiausvyros, 
ten pasireiškia žemės drebė
jimas, o vietomis ir vulka
nizmas. Vienas ir kitas tę
siasi tol, kol spaudimas vėl 
neprieina prie pusiausvyros. 
Juo gilau yra žemės drebė
jimo centras, juo žemės ju
dėjimai yra dažnesni ir grei
tesni. Tai ilgi liudija, jog 
žemė viduje juo gilyn, juo 
eina kietvn.

Tačiau geologus ir ekono
mistus labiausiai domina že
mės vidaus temperatūra. 
Jau seniai pastebėta, jog gi
lyn žemės temperatūra vis 
kyla. Vidutiniškai tempe
ratūra kyląs kas 30 metrų 
gilumos vienu laipsniu. Tie
sa, ne visur vienodai, bet 
svyravimas nėra didelis, jie 
siekia tik 25—40 m. Jei ta 
progresija eitų iki pat vidu
rio, tai ten turėtų būti tem
peratūra apie 230,000 cels. 
Prisiminus, kad jau prie 2,- 
000—3,000 tirpsta ir garuo
ja visi mineralai ir metalai, 
tenka abejoti, kad ten būtų 
tokia temperatūra, bet vis 
tiek ji turi būti labai aukš
ta.

Įdomu, kad žemės tempe
ratūra pareina ne nuo gilu
mos, bet nuo žemės sluoks
nio storumo. Tai pastebėta 
kasant tunelius per aukštus

čiąu pasakyta, žemės tempe
ratūra kas 30 metrų gilumos 
pakyla * vidutiniškai vienu 

laipsniu. Vadinasi, iškasę 
8,000 metrų šachtą rastu- 
męm ten apie 250 laipsnių 
karščio. Tokio karščio jau 
visai pakaktų varyti viso
kioms garinenfe mašinoms. 
Bet jau pats šachtų kasimas 
sukelia daug kliūčių. O sun
kiausias dalykas: kaip izo
liuoti nuo karščio darbinin
kus? i

Vietomis tikimasi jau 3-4 
kilometrų gilumoj rasti 300- 
400 laipsnių karštį. Taigi 
šachtų iškasimas gal nebūti} 
taip sunkus dalykas. Sun
kiausia yra surasti priemo
nę, kuri padėtų žmogui pa- 
____  aukštą temperatūrą. 
Jei žmogui pavyktų nugalėti 
visas kliūtis ir išnaudoti že
mės šilimą, tai žemės išvaiz
da visai pasikeisti}. Tada 
žmonės galėti} gyventi ir Sa
charoj ir poliariškose šalyse. 
Paversta elektros energiją 

I šiluma viską žmogui duotų.

“L. A.”

Aeraciją rimtai,.statydami ją priekyje ir mūsų or
ganizacijų viršūnėse, ji stovėtų ne taip, kaip šian
dien stovi. Pas mus pajėgi} yra, reik tik geni norų.

Bet gal ištikrųjų Federacija atgyveno savo die- 
ans ir mes ją neva palaikome ot, taip sau, dėl viso 
ko, lyg gėdydamiesi ją likviduoti kaipo nuveiktąjį} 
darbų paminklą ir leidžiame jai badu numirti, ne 
vienas nenorėdamas būti jos mirties priežastimi ir 
stumdome ją nuo seimo iki seimo, tartum nedrįsda
mi pasakyti: amžinąjį atsilsį. Jei ištiesų taip būtip 
tai išdrįskime būti vyrais ir atvirai tarkime jai at
sisveikinimo žodį. Bet tuomet kas gi mums bviiekti ? 
Ar gyventi be visuomeninio autoriteto? Tas nega
lima. Mums autoritetas reikalingas. Bepiga Lietu
voj. Jie ten turi Episkopatą; šiais laikais labai ge
rai sutvarkytą. Negana to, jie turi gerai suorgani
zuotą Katalikų Veikimo Centrą. Mes gi, likvida
vę Federaciją, nieko panašaus neturėtume. O vie
nybė Ausų katalikiškoj darbuotėj būtinai reika
linga.

Paimkime kad ir moksleivių šelpimą. Mes to 
gražaus darbo negAlime išsižadėti. Lietuvių inteli
gentų ir čia įr Lietuvoj esame reikalingi. Federa
cija. nors pastareisiais laikais dėl lėšų trūkumo 
silpnai veikė, bęt vis gi vieną-kitą moksleivį yra 
sušelpusi. Tasai šelpimas dabar jau atatinkamai 
sutvarkytas. Kad tik būtų finansų, Federacija, į- 
gijhsi' prityrimo, jau neMaiytiį klaįcĮų ir teiktų 
pašalpos tik saviškoms. Deja, lėšų trūksta, ir kuo
met Federacija jau išmoko savo darką, imĮsų išeivi
ja užraukė savo delmoną ir neduoda jai progos pa
rodyti ką ji. gal fome dalyke paįarj’ti, ,

r . ) <. r
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Ateik šiandieą pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei-site klauskite lietuvio salesmano.

ties kuriuo žemės sluoksnis 
įiekė 1600 metrų, rasta tem
peratūra 29,5 c. Kasant St. 
Gotthardo tunelį, kur žemės 
sluoksnis siekė 1,700 m., tem
peratūra buvo 30,8 c,' Šimp- 
lono tunelį teko vesti po kal- 
pu 2,299 m. aukščio ir Čia 
rasta 53,3 c. tęmperatūra.• . f- r r j ’ ; z

Kąi dėl temperatūros kil
mės, tai seniau buvo tik vie
nas aiškinimąs: žemė buvusi 
karštą kaip ir saulė, bet, tu
rėdama nepalyginamai ma
žesnę masę, greičiau atvėso. 
Tačiau, po atvėsųsia išvirši
ne pluta, vis dar laikosi 
karštis. Dabar įina viršų hi
potezė, kad žemė turi nuo- 

plieną. lat veikiantį šilimos šaltinį
— radio aktyviškus elemen
tus. Tuo būdu žemės tem
peratūra nemažėja.

Svarbiausias klausimas, ar 
nebūti} galima žemės tempe
ratūros panaudoti. Jei tai 
pavyktų, tai žmonija turėti} 
niekad neišsemiamą, visur 
randamą, neriboto didumo
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P^ktadienb, rugsėjo 6

Suvirs 22 Metu
JUOZAS B. ŠARKIUNAS ’i V

Į fr ka^naį& a&kyt&, jau
darbuojasi naudai šv. Jurgio'parą-: 
t>ijos bazaftii, kurio* tai pradžia— 

į atidengima* bus 27 d. rugsėjo.
Garbė tad poniai Gricienei už 

jos kilnumą — pamiršimą didelės 
] moralės skriaudos! Ir lietuvių: 
“Valio!” jai f

Sugrįžo veikėja iš atostogų. -
P-lė Ona Unguraitč, kuri ato- 

stogayo^.v^i^olyne ? pa aU sesutes 
_ Ęlnihurst ’e, Pa. jau sugrįžo ir 1 d. 

(rugsėjo jau ąekretoriavo “Lietu- 
j vių Krikščionių Sąryšio” susirin- 
...kime.

paskolos Bonij kuponus priima už pilnus pinigus. Rašomas auksines plunksnas margo gTaifctAf- ? U

lengvai praleido visus trūkumus.
Tarp svečių matėsi ir keli dva

siškiai, geri Moterų Sąjungos pri
tarėjai, būtent: kun. J. J. Jakai
tis ir kun. K. Vagys vietiniai ir 
kun. J. Svagždys Montellos klebo-. 
nas. >z

Graži atmintis šio išvažiavimo', 
dar ii gidu pasiliks atsilankiusių

a? 1

| WORCESTER, MASS.
' Prie viena iš^gtriausiai nusise-
| kusių šio sezono piknikų galime
- priskaityti Moterų^^ųnios Mass., 

n. a, ir Maine valstijų Apskričio 
į išvažiąvię^. įvykusi 25 rugpiūčio, 
įi- Maironio Darže.

Pasitaikius ideališkai graži die
na beabejo daug prisidėjo prie su- 
traukimo skaitlingos minios, ta- 

į. čiąu matytis, kad mūsų sąjungie- 
tės savo nuoširdžiu svetingumu y-1 vieną dolerį ir galima juos gauti 
raigyję žmonių simpatiją, ir dėlto iPas J- Černių, 8 Vernon St., Wor- 

parengimai yra taip gražiai re-1 cester, Mass.
Vakaras. Atsisveikinimai, lin

kėjimai vėl pasimatyti kitame Ap- 
skričio išvažiavime, ir svečiai trau
kė į namus.-

. Pavargusios, bet ir patenkintos 
vietinės sąjungietės džiaugėsi iš- 

. važiavimo rezultatais. Kaip girdė. 

. tis liks gražaus pelno Moterų Są
jungos Apskričiui. 1

p-

mintyse tai paveikslai, kuriuos nu
ėmė vietinis fotografas p. Jt Čer
nius. Tie paveikslai kainuoja po

Rym vidas

miami ;
Kas pirmiausiai, puolė akin šia- 

šiame išvažiavime, tai sutartina 
darbuotė įvairių kuopų narių.

r Čia akylos Bostoniškės pas i ga
minusios gardžiausių saldainių ne- 
praleidžia nei vieno žmogaus neuž
kalbinusios nepasiūlius Lietuvos 
gardumynų. Jei kurių nepavilio
jo saldainiai, tai tikrai neatsilaikė 
prieš pagundą išmėginti savo lai- 

~ mikį. O progos buvo!
Čia Hudsono gražuolės tik švais

tosi pardavinėdamos tikietus lai
mėjimui gružių siuvinių.
• Ten vėl darbščios Montellietės ir 
Lawreneietės išsijuosusios dirba, 
kad tik viskas išeitų pasekmingai.

O ką-gi besakyti apie AVorces- 
terietes! Tos kaipo šeimininkės 
pasinėrusios darbuose. Čia reikia 
priimdinėti bus’ais atvažiuojan
čias viešnias sąjungietes, ten rei
kia paskirstyti darbą ir vietas sa
vo talkininkėms iš kitur suvažia
vusioms, čia vėl pildyti savo parei- 

c.gas, — taip kad joms nėra laiko 
nei atsikvėpti.

Tačiaus aišku, kad be narių su- 
siklausimo, be geros vadovybės tas 
darbas nebūtų ėjęs taip sklandžiai.

Todėl nemaža dalis kredito pri
klauso vietinių kuopi} pirminin- 

. kėms: p. M. Daugelienei—5-tosios 
kuopos ir p. T. B. Mažeikienei, ku- 

v ri yra 69-tos kuopos, Apskričio.,ir . 
Moterų Sąjungos Centro Pirminin
ke.

Kur tik nepasisuksi ten juodvi 
tvarko, dirba, nurodinėja. Jų pa- 
gelbininkės, darbščios patyrusios 
ypatos ranka rankon su joms 
dirba, dėlto ir pasekmes gražios. 
Kitos, jei ne darbu, tai įvairiomis 
aukomis prisidėjo. Visų buvo o- 
balsis — vienybėj galybė.

Įvairūs žaislai ir lenktvniavimai 
įdomino publiką. Didžiausi sur- 
prizą sąjungietes pateikė atsilan- 
kiusiems suruošdamos vaikų teat
rą, “Girios Karalaitė,” kurio per- 
statymas įvyko pagiryje po atviru 
dangumi.

Veikaliukas, savimi, pamokinan
tis ir turi tą gerą ypatybę, kad j| 
galima praplėsti pridedant dau- 
giaus šokių, dainų ir drilių, už
imant valandą ar daugiau laiko at
vaidinti, arba ji galima taip su
glausti, (kai šį sykį) kad ima tik ’ 
apie 20 minučių laiko.

Vaikučiai savo roles neblogai■ 
atliko. Keli persilpnai kalbėjo. Bet 
svečiai, kaip vietiniai, taip ir iš to
liau atsilankę, gero ūpo pagauti,

-t-

Butvile

PHILADELPHIA,'PA.
Kilnumas veikėjos.

Tarp jurgiečių yra ponia Gricie
nė, kuri pirmiau daug darbavosi 
labui tėvynės-Lietuvos, šv. Jurgio 
bažnyčios ir abelnai lietuvių išei
vijos labui. Bet tūli individai sa
vo piktais liežuviais ją moraliai 
nekaltą labai užgavo. Žinoma, su 
skausmu širdy ji pasitraukė iš vei
kimo. Jurgiečiai daug nustojo. 
Bet, dabar, kaip girdėjau, ji pa
miršus skriaudą, vėl grįžo į veiki-

BALTIMORE, MD.
Vietinė kolonija šiuo tąrpu gana 

smarkiai veikia. Sekmadieny, rug
piūčio 25 d. buvo išvažiavimas i 
Washington’ą, kur per dieną lankė 
žmonės Pranciškonų Vienuolyną. 
Važiavo šeši pilni autobusai, Trvisi 
ekskursantai labai patenkinti ke
lione. Manoma aukoti bažnyčiai 
pelną, kurio buvo apie 100 dole
rių. /

Sekmadieny, rugsėjo 8 d. ruo
šiama vakarienė paminėjimui kun. 
Dr. Liudo Mendelio vienų metų 
darbuotės mūsų tarpe. Kadangi 
šis vakaras bus nepaprastai įdo
mus, ir ketinama visą jo pelną skir
ti dovanai gerb. kunigui už jo 
nuopelnus parapijai, visi Baltimo- 
rės lietuviai nuoširdžiai yra prašo
mi atsilankyti, kad tinkamai iš
reikšti jam. dėkingumą už jo pasi
darbavimą Baftimorėj. Vąkarienė 
prasidės tuoj po septynių, nes pro
gramas gana ilgas, ir gali užsitęsti 
kiek ilgiau.

- >1

V. M.

LDS. Kuopų Susirinkimai
PHILADELPHIA, PA.

LDS. nariai turi rodyti gerą pa
vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugsėjo, 6, 7 :30a yąt,- vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. 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. rait

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

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

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

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

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugsėjo 8 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dieną, sekmadieny, 

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

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

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
į KURĮ RUOŠIA D. LIET. KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO KLIUBAS. 

ŠIO SEZONO PARKO UŽDARYMAS ĮVYKS 

tagsėjo-Sept. 14 ir 15 dd., 
D. L. K. VYTAUTO KLIUBO PARKE, L0WELL, MASS. ., t

^GERBIAMOJI VISUOMENE :—
Vietiniai ir apylinkės kolonijų lietuviai širdingai esate kviečiami 

atsilankyti į. šį pikniką. Tai pirmas bus toks įdomus ir žingeidus pikni- 

p SUBATOJ prie puikiausios orkestros, kuri grieš naujausius ameri- 
.koniškus ir lietuviškus šakius prasidės pusė po septynių (7:30) vakare 
įfr trauksis net iki vėlumos naktį.
R NEDfiLIOJ piknikas bus su įvairiais žaislais. Prasidės 10 vai. ryte 
■ir trauksis visą dieną. Bus įvairių sportiškų pamarginimų. Taip-gi y- 
. ra užkviesti puikiausi solistai ir solistės, kurie išpildys dainų progra- 
jKą.Be to bus duoti prizai tiems kurie geriausia pašoks “džiką” ir 
daug kitų dovanų yra paskirta, kurios bus duodamos laimėjusiems.' * 

t Todėl D. L. K. Vytauto Kliubas iškalno visus užtikrina, kad būsit 
-kopuikiausiai užganėdinti. O įžanga bus visiems koprieinamiausia.
K . Kviečia visus-visas D. L. K. Vytauto Kliubas
L PASARGA: Norintiems Įstoti Į D. L. K. Vytauto Kliubą yra gera 
proga, nea pikniko metu įstojimas bus nupigintas per pusę.

J

LDS. 6 kp. rašt.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70. kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 15 d., po . dvylikiai vai. 
Taigi kviečiame visus parims at
silankyti į šį susirinkimą. ir užsi
mokėti. mėnesines. Atsiveskite, ii 
savo draugus prirašyti. .Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

PROVIDENCE, E. L
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks. sekmadieny, 
rugsėjo 15 d., tuoj po sūrios, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 27 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli dran
gai ir draugės, malonėkite yi& 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami 
draugus prirašyti prie m 
nizacijos.

.tsivestų ir savo 
prie mūsų orga-

Valdyba
----------------------------- --.i.., .

Stmifts Skilvis 
pasaldinamas ir 

pagydonas Ino Jaus sa 

PepsniKSeitzer 
«usnNtsiij<.50M»

e*-

rf H ri tp* Šiais metais'[ ertose^ Aušrtfs Vartų, parapijos salėje, VVorces- ter, Mass. LDS. 108 kp. pcyšakyje su savo klebonu kun. K. A. Vašiu darbuojasi iš visu pajėgu, kad tiįc tinkamiausiai surengti šios mūsų išeivijai svarbios organizacijos Seimę. Yra susidariusios įvai- rios komisijos, kurios rūpinasi Seimo reikalus tinkamai sutvarkyt!.! Šiuo kartu komisijos LDS. Seimo delegatams štai ką turi pranešti: - '
* *V.i . i -t : . . .*■ 71. Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis Rugsėjcr25 dieną, 9:00 valandą ryte, Aušros Vartų Bažnyčioje.2. LDS. Seimo delegatų pagerbimui ir abelnaiLDS. organizacijos garbei bei jos reikalų agitacijai yra rengiama Rugsėjo 25 dieną^ 8:00 valandą vakare, didelis koncertas su prakalbomis. Gi Rugsėjo 26 dieną, 8:00 valandą vakare, į vyks nepaprastas pokylis. Viskas tas įvyks toje pat Aušors Var- tų parapijos salėje. r ' ’ .3. Atvykstantiems delegatams daug yra parengta nakvynių pas privačius asmenis, kur kiek-• vienas delegatas bus širdingai priimtas ir ras sau tinkamą poilsio vietą. Kas iš delegatų norės apsistoti pas privačias šeirųynas privalo kreiptis prie Juozo Glavicko 237 Millbury St., Worcester, Mass. Jis nurodys apsistojimo vietas ir patarnaus visuose delegatams reikaluose. Labai yra prašomi delegatai, kurie norės pasinaudoti lietuvių svetingumu, laiškeliu pranešti p. Glavickui, kad išanksto rezervuotų kiekvienam delegatui vietą.4. Delegatai, kurie norės apsistoti viešbučiuose, patariame Worcester Hotel, tiesiog prie geležinkelio stotį, švarus vidutinės kainos viešbutis, ir pirmos rūšieš viešbutis Bancroft Hotel, visai arti prie City Hali.5. Delegatams ir svečiams privažiuoti prie po- sėdžiij ir vakarų salės patartina geriausiai imti Taxi Cab ir važiuoti į Highfield Rd. kur randasi ba'žūyčia. Worcesteryje Taxi Cab važiuoti yra labai pigu, tik-35 centai ligi bažnyčios. Gatvekariais kainuoja 10 centų, bet reikia eiti nuo stoties į kairią ligi trečios gatvės, nuo ten važiuoti arba; Upsala arba Millbūry St. karais ir pirmosios gatvės karais išlipti prie West Upsala, o antrosios prie Fifth Avė. ir vėl eiti ligi bažnyčios. Važiuojantieji pas p. Juozą Glavicką gatvekariais Millbury St. turi išlipti prie kampo Seymour St., ten ant pat kampo randasi jo valgomųjų daiktų krautuvė.

Svečiu Priėmimo Komisija.

■o

>■

4S. Seimas įvyks Rugsėjo 25 ir parduodam po $5. Pinigus į Lietuvę arba' Lenkiją riuA siunčiam telegramų į paskutinę paštą. Parduodam'laivakortės į Lietuvę ir iš Lietuvos. Dabar galima į Europą nuvažiuoti per 6 dienas. Pinigus į Lenkiją siunčiam tik doleriais. United Statės Linija gerai patarnauja pa- sažieriam-jr visi keliauninkai užganėdinti. Lietuviai labai pamylėjo laivę RE- PUBLIC. Visur yra gerai bet namie už vis geriau. No-

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

•/U

• -rAV

_____________  -J._____________________ J- -'fi 
slant. Jokio komiso nereikia mokėti.

ir 
ir • y

Buk tikras mane matyt pirm plrk- 

Aš parduodu tiesiai.
Pasaulio garsus VOSE grand, 

player ir upright pianai. Nauji 
vartoti Orthophonic VICTROLA 

puikus MAJESTIC radio.
Reikalauk Katalogori' pamatyti svieto važiuok į—r- Vose & Sotis Piano Co. e,

f

DETROIT, MICH.
f •

L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 15, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap- 
Earstymo išimtinai svarbaus rei

do. Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 15 d. š. m. 
Svarbu, kad į šj susirinkimą atei
tu visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestą prirašyti prx 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

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

snmrtnkimaą įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WATĘRBURY, CONN
Rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų į- 

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

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

kimas įvyks rugsėjo 27 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame'^ susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

REIKALINGĄS geras

VARGONININKAS 
casimir:s r. c. church, 
Greene St., New Haven, Ct.

ST.
339

Didelis Piknikas
RENGIA SUSIVIENIJĘ BRIGHTON’O LIETUVIAI

Rugsčjo-Sept. 8-tą d. 1929
, ANT K. YOKŠO PARMOS, MARLBORO, MASS.

Bušai išeis kaip 10 vaL ryto nuo Lietuvių Svetainės.

KELRODIS: Važiuok Worceirterio keliu iki Marlboro, paimkKrane 
tfeadovv kelią iki Krane Meadow fanuos.

P. S. Jeigu įvyktų lietus, piknikas atsibus kitą nedėlę.

Lietuvą. Jeigu t nori gražiai ir linksmai gyventi, tai atvažiuok į Brocktoną. Nori turėti sveikas kojas, pirk čevery- his 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

678 No. Main St., Montello, Mass.

160
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BOYLSTON ST. BOSTON />■ 

LENGVOS IŠLYGOS V- 
'tf 

_____________________________________________________ ■■fi-

MUZIKŲ ŽINIAI,
Jau] išėjo iš spaudos gerb. V. X. • 

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie
čiami susipažinti.

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

Ex. V. D.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

PAGELBA LIESIEMS LI
GUISTIEM, NERVIŠ

KIEMS ŽMONĖMS

Nuga-Tone pasirodė tikra palaima 
m Ulonams vyrų ir moterų, pasenus 
siems ir paliegusiems, o taipjau ir jau
nesniems, tfurie yra nusilpę. Jie sutel
kia tokj pastebėtinų gerų todėl, kad 
jie užveria savy geriausius žinomus 
vaistus padidinimui spėkos ir jėgos 
nervų, muskulų ir organų. Nuga-Tone 
taipjau užveria vaistus, kurie pašali
na iš kūno ligas gimdančias nešvaru
mus, nugali konstipacijų ir padidina i 
raudonų, sveikatų teikianti kraujų, 
štai kodėl Nuga-Tone padidina apeti
tų ir pagelbsti virškinimui, nugali ga- 
sus ir vidurių ar pilvo išpūtimų, paša
lina inkstų ar pūslės suerzinimų, su
teikia pollsingų, gaivinanti miegų ir 
padidina svarumų liesiu, sumenkėju-1 
šių žmonių.

P-nas Jonės Mooris, Jr.,-West Phila-| 
delphia. Pa., kalba iš patyrimo. , Jis Į 
sako: “Aš buvau nervuotas, nusikama-l 
vęs. Viena bonka Nuga-Tone suteikė Į 
man didelį palengvinimų.” Tai yra Į 
paprastas patyrimas žmonių, kurie Į 
vartoja Nuga-Tone. Jus galite gauti! 
jų kiekvienoj sankrovoj, kur tik vais-1 
tai yra pardavinėjami. Jeigu jūsų Į 
vertelga neturėtų jų stake, paprašy- Į 
kit užsakyti jų dėl jus iš urmo Į 
vaistinės.

i

tai musų specialybė ir ilgų metų prak 
tlka. Darbas artistiškas. Kainos žemos,

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass,

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afldeivitai.

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

Telkiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZfi RAUKTYTfi
50 Sterling St., Worcester, Mass

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visų eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worce«ter, Mass.
z*.

JOS. G. ZUROMSKIS
Vfentntflfa lietuvis latantuotaa e- 
lektrišlnaa Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome Ir įvertam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

I
STOCK ROOM

10 Ellesvorth St, Woroester 
TsL Park 5452. Tel. dedar 7888

✓

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

688—640 Slater Building 
Worce8ter, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS ]

Teikia patarnavimą laidotuvėms iri 
ižrendavojam automobilius vesta-] 
vėm8 ir kitokiems pasivažinėji-1 
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St] 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 49531
Ofieae: 212 Millbury St. Worces-] 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

į

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUTLDING 

Worcester, Mass.
N a m a 1 — 101 Sterling Street 

Maple 4964

="■ 1 1 ■ ’ -r..—

LIETUVIS ADVOKATAS _ 

ANTHONY J. MILLER 
,406 SLATER BUTLDING.
WoroMt«r, Manachusette

Phone Park 5065
■■nmniit-ii ■ n

JI



mė dplksta.

Boston

Noiint ♦ eljDostojevskis.

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

D. L. K. KEISTUČIO DR-J09 
VALDYBO SANTRAŠAI

l|H'WFU
įrdo pamojęs-

South Bostone
Vienos šeimynos 9 kambarių namas su 
visais moderniškais {taisymais ir 6 ka
rų garadžius, parsiduoda už $9,500 ant 
lengvų išlygų. Matykite .T. BALUŠAITI.

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

Namas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant kampo 
namas, įtaisymai, vantos, elektra, prie 
tam 2 karų garadžius, parsiduoda už 
$5,750. Matykite, Si ĄJKUBAUSĖĄ-

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRS 
V. J. PAĖALPINfiS D R-JOS 

VALDYBA

Mėsos Krautuvfe
Turime keletą mėsos krautuvių kurie 
norėtumėte pUkti prašome užeiti pas 
mus gauti daugiau informacijų ofise 
arba pas antė kurį agentų.

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

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Flfth St, So. Bastos, Mass. 

Vlce-Plrmlnlnkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Ava, Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Albinas Nevierg,
948 E. Broadwąy, So. Boston, Ma* 

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

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, So. Boston, Masa" 

Draugijos susirinkimai būna kas pla
mą . nedėldienį kiekvieno mėnesio I 
vaL po pietų, parapijos salėj, 43$ 
E. Seventh St, So. Boston, Masa

Kalbame ir Lietuviškai

382 Broadway, South Boston

TeL Sotith Boston 2870

Dorchestery
3 šeimynų colonial styliaus kampinis 
namas po 5 kambarius su visais moder
niškais įtaisymais,' vieta dėl garadžio. 
Savininkas išvažiuoja į kitų miestų ir 
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klauskite J. 
B. GAILIAUS.

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24 Prescott St, Readville, Ma* 

Vice-Pirminlnkas — J. Markelfonlų 
140 Bowen St, So. Boston, Mass, 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis, 
364 W. Broadway, So. Boston, Masu 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So.' Boston, MaM 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfleld St, So. Boston, Mus 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų nedėldienį kiekvieno mėnesio, pe 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
šulėj, 7th St, South Boston, Mas&

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, 3-4-4 
kambariai su visais įtaisymai^ parsi
duoda už $4,000, įnešti $500. Matykite 
B. B. STEFAN.

Pirmininkas — Mot Verslackas, ' 
694 E. Fifth St, So. Boston, Mafll 

Vice-Pirmlninkas — Povilas Buka, ' 
125 Bowen St, South Boston, Masa, 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunaa 
450 E. 7th St, So. Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikta 
109 Bovven St, South Boston, Masu, 

Iždininkas — Andrius Zalleckas,
' 150 H Street, South Boston, Masą 

Tvarkdaris- — Kazys Mikalfonls, 
906 E. Broadway, So. Boston, MaM 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų nedėldienį kiekvieno mSiesIo 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

nnosįos namon, 
mergaičių jųbiliej

jinė išpažintis. Penktadieny, 8 A 
M. maldininkės-mergaitės sueis 
bažnyčion, išklausys šv. mišių, pri
ims šv. Komuniją ir eis procesijoje 
į Rožancavos bažnyčią. Už tuos 
gerus dvasinius darbus mergaitės 
einančios mokyklas pradines ir 
aukštesnes gaus jubilejaus atlai
dus vėlių naudai.

Šis dvasinis žygis mūsų mergai
čių yra vertas tėvų paraginimo ir 
priežiūros.

LANKĖSI REDAKCIJOJ
• >

Antradieny lankėsi mūsų redak 
ei jo j kun. Valaitis ir kun. K. Va- 
sys iš Wo.rpester, Mass. Pastara
sis buvo atvykęs LDS. Seimo rei
kalais ir paliko seimo rengėjų pra
nešimą, kflris telpa šiaude numery.

\ \

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

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

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckla, 
5 Thomas Park, So. Boston, Masių ' 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
364 Broadway, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.u 

Maršalka — Jonas Zalkis, '* ’i—, 
7 WInfield St, So. Boston, Mass. '• < 

Draugija laiko susirinkimus kH* 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po piettį-'* 
parapijos salėj, 492 E Seventl 
St., So. Boston, Mass.

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

Vlce-Pirmlninkas — A, Naudžlnnafc 
885 Broadvvay, So. Boston, llass.

Prot. Raštininkas — V. TamoliunaS 
40 Marine Rd., So. BoBton, Mass 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, 
44 Glendale St, Dorchester, Masa, 

Kesierius — P. Kleponis,
266 Bolton St, So. Boston, Mass, 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30' 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainė, 
Flfth St, So. Boston, Mass.

A_ F. KNEIŽYS su šeima pra
leido šventes pas švogerį ir seserį 
Manikus, Rocky llill, Conn. Lan
kėsi Hartforde pas kleboną kun, 
J. Ambotą, kun. J. Bakšį ir kitus. 
Grįždamas į namus pasuko į West- 
field, Mass. ir lankėsi pas kleb 
kun. S’. Vembrę ir kitus.

Pirk anglius vasaros laiku tai gauti ‘gerus ir pigiau negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yrtržemėsnės negu kitų ir angliai laba 
geri.

Visuose reikaluose kreipto!

Parapijos metinis piknikas, Keis
tučio Darže, nigs. 2 d„ 1929 nuo 
ryto iki ankstyvo popiečio išrodė 
būsiąs tik paprastas. Žmonės rin
kosi islęngvo ir slapstėsi į pavė
sius, po medžiais. Keistučio Dar
žas nekaip atrodė. Žolė saulės ir 

įdeginta, 
firika **

lą žmonės au- 
tomobilais’ trokaB ir pėsti ii visų 
* rastų lyg kariaują kareiviai sulė- 

>. Daržas &nikiasL -Vienį. anka,

PERSKAHTS IR KITAM 
PARODYK

Šv. Petro ir Povilo draugija lai
kytame savo mėnesiniame susirin
kime rugsėjo 1 d. paskelbė naujų 
narių vajų. Vajus baigsis su me
tiniu susirinkimu. Nauji nariai y- 
ra primami sekančiomis sąlygo
mis : vyrai nuo 18 iki 25 metų am
žiaus priimami be jokio įstojimo, o 
nuo 25 iki 45 metų už pusę įstoji
mo. Tai visi tie, kurie dar nepri
klausote prie šios tvireiausios 
draugijos Bostone nieko nelaukda
mi, pasinaudokite šia proga ir pri
sirašykite. Nelaukite, nes gali bū
ti pervėlu. Meskite paprotį saky
ti: “Kam man ta draugija, nes aš 
dar sveikas.” Žinote, kad draugi
jos ligonių ir numirėlių neprima, 
o tiktai sveikus vyrus. Taigi be 
atidėliojimo vis prašomi ateiti ir 
prisirašyti, o užtikrinu būsite pa
tenkinti.

Draugija laiko susirinkimus pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh St., 
So. Boston, Mass:

A. P. Neviera, prot. rast.
P. S. Gyvenantieji priemiesčiuo

se o norintieji prisirašyti gali tai 
padaryti. Reikalaudami aplikaci
jų arba klausdami informacijų 
kreipkitės asmeniškai arba adre
suokite : -A. P. Neviera, 948 East 
Broadway, So. Boston, Mass.

KONSTANTINAS 
ASTOMSKAS 

Mirė penktadieny, rugpiūčio 30 d. 
sulauks 41 m. amžiaus. Paliko nu
liūdime žmoną Barborą ir sūnų 
Konstantiną 15 metų. Palaidotas 
spalių 2 d. su bažnytinėmis apeigo
mis iš lietuvių šv. Petro parapijos 
bažnyčios, Naujos Kalvarijos ka
puose. Šv. Mišias už velionies sie
lą atnašavo kun. J. Švagždys, iš 
Mdntello, Mass.

Laidotuvėms patarnavo vietos 
graborius p. P. Akunevičius.

Rep.

PAVYKO
Šv. Petro lietuvių parapijos pik

nikas, pirmadieny, Keistučio Dar
že, East Dedham, Mass., pavyko. 
Tai buvo didžiausias piknikas, ko
kio lietuvių parapija pirm to netu
rėjo. Visuomet buvo statomas 
Jausimas; “Ką gali mūsų jauni

mas nuveikti?” Šis klausimas da- 
iar jau išrištas. Žmonės aiškiai pa
matė. kad jaunaę kraujas turi mil
žinišką jėgą. Programas buvo į- 
vairus ir nepaprastas. Tik mažai 
kas iš dalyvių norėjo žaisti, nes 
diena buvo karšta. Daug dovanų 
liko neišdalinta. Suaukotos dova
nos bus sunaudotos parapijos fė- 
ruošė.

Lenktynės prasidėjo 4:30 vai. 
po pietų. Pirmiausia buvo mažų 
vaikų 30 yard dasb. Jurgis Mas- 
lauskas laimėjo pirmą dovaną ir 
Stanislovas Wallant antrą dovaną. 
50 yard dash iš jaunų vedusių mo
terų laimėjo Ona Krasauskienė, E- 
lena Kane — 2-trą, Ona Skudria 
3-čią dovaną.

Vaikų 3 legged race laimėjo 
Juozapas Paplauskas ir Stanislo
vas Sabulskis.

Merginų 50 yard race laimėjo 0- 
na McKIousky, Ona Ignatavičiutė 
i? Vera Gorman.

• <
Pipe race laimėjo Vincas Pa

plauskas. v į.
Mergaičių three lęgg^-tracę lai

mėjo, Marijona LųkaŽevičifcft ir 
Harieta Savilioniutė. ,

Riebiųjų moterį? !race laimčjd 
Maslauskiepė ir Gaikienė.

Riebiųjų >7x5 race laimėjo įjo- 
nas Voverka ir Vincas Paplaus-' 
kas.

Jaunų vaikiąų 100 yard dash 
laimėjo Joe ir Eddie?
■ : Dovanas aukavo šie:

South Boston Supply Co.
R. Pernickas 
Jonas Varnas 
South Boston Tire Co. 
Dr. P. Jakmauh

CityRtfnt’e ,;. \
Vienos Šeimynos 8 kambariu /lamas su 
visais įtaisymais (steam heeit) garo 
pečius, parsiduoda už $5,000. Matykite 
YURGELUNĄ.

METINIS IŠVAŽIAVIMAS
Draugystės Lietuvos Dukterų po 

globa Motinos Švenčiausios pieti
nis ivažiavimas įvyks nedėlioj, 8 
d. rugsėjo, Munchback’8 Parke, 
Beech St., Roslindale, Mass. Drau
gijos narės kviečiamos prisidėti 
prie šio išvažiavimo anka, darbu 
ar kuo kitu. Rengimo komisija 
turėjo susirinkimą 4 d. rugsėjo pa
rapijos svetainėj. Nutarė turėti 
nepaprastų dalykų šiame piknike, 
ko dar niekas Bostone neturėjo. 
Bus visokių skilandžių ir skanių 
sūrių iš Lietuvos, Paryžiaus ir ki
tų kraštų. Be to, bus karšto čoko- 
lado ir šalto lemonado. Draugijos 
narės pažadėjo prikepti visokių 
piragaieių. Kviečiame atvažiuoti 
paragauti visus Bostono ir apylin
kių lietuvius. Ši draugija yra nu
veikusi milžiniškus darbus bažny 
čios ir tėvynės labui. Daug žada 
ir ateity pasidarbuoti. Už tai visi 
paremkite šios kilnios draugijos 
pikniką. Vieta paranki, tik vienas 
fėras ir visiems žinoma, ten kur 
buvo pirmas parapijos piknikas.

Kviečia visus Komisija

Kelrodis: Nuo Forest Ilills im
kite Dedham Line karti ir važiuo
kite iki Beech St., Roslindale. Ten 
bus lietuviškas ženklas prie stul
po.

..........Te?'*....
SERGA ĖEJEFKA

Trečiadieny sunkiai susirgo A- 
domas šejefka, LDS. ir “Darbi
ninko” stambus rėmėjas. Jis buvo 
nuvežtas į Miesto ligoninę, bet ket
virtadieny žmona iš ligoninės par- 

\ Vžė į namus ir pavedė ligonį dak- 
taro P. Jakimavieįaųs priežiūrai.

Vasimelskime, kad Dievulis grą
žintų jam sveikatą.

Geri Jfetuviški'skflaąidžiaį ir švieži diegai dėl ChopSuey, apsau-
1 gos mūsų tautieti niio ligų. ' K .
SKILANDŽIAI ............. .................... .............po 39c. svaras

SUEY .. .......... . ............į... ........ 3 svarai už 25c.
Ir pagardinimui Chop Suey,,

! CHINA BOY SOY SAUCE ............................................ 25c. bonka
Kam mokėt;brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas:

' ’ ♦ - - , 1 ■ .•£ Striūną
BLUE RIBBO^ MARKET

357 West Broadway, South„Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129
Taipgi skilandžius galima gauti pas

JB. ir A. GRICIAUS MARKET, 17 Lineoln St., Brighton, Mass.

e agentų arba mūsų ofisan.

LITHUANiĖN AGENCY
545 East Broadvvay South Boston, Mass. Tel. 0606-1387 

A. IVAS ir 0. P. YURGELUN, Savininkai.

BAŽNYTINIO JUBILIEJAUS 
APVAIKŠČIOJIMAS DĖL 

MERGAIČIŲ
Sekmadieny kunigai bažnyčioj 

garsino, kad įvyks trijų dienų spe- 
cialės pamaldos paminėjimui šių 
metų nepaprastojo Katalikų Baž
nyčios Jubiliejaus ir atlaidų gavi
mui. Trečiadieny 8 vai. ryte mer- 
gaitės susirinkę išklausė šv. mišių,

i.; ; NUOŠIRDŪS«Ačlt .. •?.
Šiuomj, aš, a. a. mano vyro Kon

stantino Astronjsko žmona, reiškiu 
gilios padėkos žodį visiems gimi
nėms ir pažįstamiems kurie teikėsi 
palydėti mano velionį vyrą į ka
pus ar taip pareikšdami paguodos 
žodį"l)ei pžtarnaudami. Ačiū ir 
gerb. kun. Švągždžįui, kuris teikėsi 
atvykti ir afnašavd ŠV. mišias už 
velionies sielą..

Ačiū ir graboriui p. P. Akuncvi- 
čiui, kuris pavyzdingai sutvarkė 
laidotuvių reikalus ir daug kame 
man pagelbėjo. Jo asmeny sura
dau našlių ir siratų užtarėją bei 
patarėją.

Barbora Astromskienė 
838 River Street, 
Mattapan, Mass.

Girtų nesimatė. Užtat ir aksi- 
dento nebuvo. Pora kompanijų 
girtavo, bet jas trukdė inspekto
rius motersaiklistas ir moterys, 
kurios buvo susitarusios sudaužyti 
tialt&kines. •

Parapijai pelno šis piknikas da
vė $831.25. Atsižvelgiant į vietos 
paprastumą ir į nepaprastą dienos 
karšt į,matosi piknikieriij pasišven
timas parapijos naudai. Jiems vi
siems už tai yra garbė.

Žmonių buvo daug. Vieni sako 
kad ten buvo £,000, kiti sako ki
taip. Galėjo būti su visais nuo pat 
rytb atvažiavusiais ir išvažiavu
siais virš 3,000. Jų tarpe buvo vi
sokių : senų ir jaunų, pažįstamų ir 
nepažįstamų. Ypatingas kreditas 
tai jaunuomenei, kuri uoliai su tė
vais veikė parapijos naudai.

UŽ» ypatinpąąidąębhvįmą ,.tęu 
ka gražiausi ^rbjs^ncgujryę^įitį 
vainikai visai Skudrių šeimynai, 
greitam Vincui už varymą plačios 
piknikui agitacijos ir tiek daug 
sukolektavimą do.vanų, už trokai$ 
ir autoombiliais už dyką , žmonių 
ygžimą, už. visą savo gražia širdi
mi dirbinį piknike; PetAii už pa
dėjimą Vinėui suvežt žmones Tr 
daiktus; taip pat 'jų sesutėms ir 
žmonoms; mamytei už širdingą 
Veikimą; tėvukui už jiems visiems 
padėjimą. Taipgi garbės vainikai 
tenka ir Juozapui Overkąi, ponui 
Baltružįūnui ir ponui Ašmenskui 
ilž visą dieną žmonių iš ten ir at
gal gabenimą; klerikui Jonui Ska- 
landžiui už uolų pikniko garsinimą 
ir jame veikimą, mūšų brangioms 
motinėlėms šeimyninkėms. Tenka 
žymios garbės poniai Marksienei. 
pp. Ronjanskiui, Diliui, Kališiui, 
Valatkai, Naudžiūnui, Kališionei, 
Šijefkienei, Šijefkiutei, Kilmoniu- 
tei, Myopia Beverage Club, Albi
nui Nevierai, Kasparavičienei, 
Saurienei, Jeskevičįųi ir visiems 
brangiems darbuotojams ir auko
tojams-ir dalyviams.

Pinigais aukotojai yra,šie: po 
$1.00: Motiejus Ambrozas iš Alls- 
ton, J. Urbonas, pikčerninkas, J. 
Petruškevičius, erraborius, J. V<*r- y
gelis. Dom. Jurgelevič, Br. Navic- 
kas, Anupras Bart tiška, J, Kudrc- 

, vielas, M. Urbaieiutė, E. Urbaičiu- 
tė, A. Aairis, K. Šidlauskas, Elena' 
Ulčinskas, J. Beleckas, R. Račaus- 

. kas, J. Dėikus, S. Dzervus, R. Rei
nys.

Po $2.00: J. Venckus, J. Mika
lauskas, J. Vaignas, Kasčiukaičiai.

Po $5.00: A. Tupikas, Domicėlė 
Janušaitė, Kaz. Valadkcvič, Pra
nas Aukštikalnis, AL Navickas, A. 
Stravinskas.

Kpn. Virmauskis $50.00, Antani
na Staniuliutė $20.00.

' Kitus aukotojus skelbsime vė
liau. L

Visiems garbės ir padėkos žodis 
tenka. 1 ?

» Prie Thomas Pairk
2-jų šeimynų, 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 į metus, parsiduoda už $5,800. 
Inešt $1,000. Matykite A. IVAŠKĄ.

South Bostone*■
2 krautuvės, 4 šeimynos po 5 kamba
rius, gera vieta dėl biznio, visas palen
da votas, neša,J mėnesį $140, parduoda 
už $10.000. įnešti $1,000 ' MAlonėkite 
matyti MIZARĄ.

SUDEGĖ GAILIAUS 
FARMĄ

Advokatas Juozas B. Gailius, 
kurs savo ofisą turi Lietuvių A- 
gentūroj, nesenai buvo įsigijęs gra
žią fąrmą Chelmsford, Mals. Rug
sėjo 1 d- »pie 4 vai. po pietų, aky- 
vaizdoje daugelio svečių, kurie bu
vo pas jį. suvaži&yę šventes pra 
leisti, staiga iš nežinomos priežas
ties užsidegė bamėje (kuri yra su
jungta su. gyvenamuoju namu) 
šienas. Liepsna tuoj apėmė visus 
trobesius. Ir tik spėjo kūdikį ir 
vaikus išnešti, o kiti visi daiktai 
liko ir sudegė. Viejos gaisrinin
kai ugnies jokiu būdu negalėjo į- 
veikti, tai pasaukė pagalbon Lom
eli’io gaisrininkus, bet jau buvo 
pervėlu. Viskas visiškai sudegė. 
Kadangi adv. Gailius'!buvo nese
nai į tą.farmą nusikraustęs, tai ra
kandai buvo neapdrausti, todėl tu
rės nemažai nuosjtolįų.

. Svečias 
i,: . i 1,.~. .

. L.~'l V- L. •

Mirė Eniilija Strokienė-Kontvai- 
naitė, 48 metų, savo namuose, . 5 
Loring St., So. Boston^ Mass., rug
sėjo 2 d. vakare. Ji yra verta mo
tina dviejų gero auklėjimo dukte
rų ir dviejų dorų sūnų' Liūdi jos 
visi vaikai ir jos geras vyras Domi
ninkas. Liūdi jos ir jos brolis, 
kurs gyvena- Cambridge, Mąss. 
Liūdi ir daug daug pažįstamų 
Cambridgiuje, So. Bostone, Briįgh. 
tone ir kitur, nes a. ą. Emilija bu 
vo visiems gera ir pavyzdinga mo
teris.

A. a. Emilija sirgo plaučių už-, 
degimu. Buvo aprūpinta Sakra
mentais. Dorai gyveno, dorai ir 
mirė.

Ji palaidota ketvirtadieny, rug
sėjo 5 d. 9 vai. rytą su trejomis šv. 
mišiomis iš šv. Petro lietuvių baž
nyčios, So. Bostone.

Vienos šv. mišios jos palengvini
mui jau buvo atgiedotos trečiadie
nio ryte.

Laidojo graborius p. D. Žalec- 
kas iš Cambridge, Mass., šeimynos 
geras pažįstamas. r • . .

Šeimyna prašo visų prietelių 
melstis už a. a. Emiliją, atsiskyru
sią nuo mūsų.

TURĖJO GERĄ “RAIDĄ”
Aleksandras Ivaška su žmona 

šventes praleido New Yorke. Grį
žo į namus pirmadienio vakare. 
Sako turėję gerą “raidą” į ten ir 
atgaL Buvo sustoję Hartforde ir 
kitose kolonijose.

Ponas Ivaška yra LDS. narys ir 
sumanui realestatininkas.

Rap.

•' * ■> .A'

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DKJOS VALDYBA '

■ kiti akimis
ko baksą, treti lenkt;

h bėga, ketvirtiir
11, ir t. ~ ’

Anksti
erom. Tonikiriį visi pešė už tai ir 
erzinosi. Nuostolių parapijai dau^ 
padarytą.,., . ,,,

Sutemus, Žmondiai grįžo gera
me ūpe namon. '

UETUV. DUKTERŲ DR-J0I 
PO GLOBA MOTINOS ĖVfll 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienK

625 E. 8th St, S. Boston, Mm 
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA

11 Monks St., S. Boston, Mm 
Prot. Rašt, —- Ona SiaurianS, fj;T

443 E. 7th St, S. Boston, Mm 
Telephone South Boston 3422-1L 

Fin. Rait — Bronislava HūniąD^ 
29GouldSt, W. Roxbwry, Mm 

Iždininkė -* Ona StaniuliutĄ
M5W. 6thSt, S. Boston, Mm 

Tvarkdsrt —» Ona Mizgirdien% » 
1512 Columbia Rd., So. Bostfe 

Draugija savo susirinkimas hm 
kas antįi utarninką kiekvkfch 
mėnesio, 7:30 VaL vakare, Mk 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krtfpM' 
tės pas protokolu mlrauMf 
laiika ar telefono.

t > • . * -
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■ f m.riiiftiiii ■■ 
.Wal)er.AdaU ; " _‘ 
Sfąjįey’B Laundfy 
B. Sliuas -

A Caspėr and €o?‘ “
Louis Shindler Į. • n<>U -m 

Centrai Spa* •; ;k7 ra < .-(t -J 
Michael Gricius . . , 
Pranas Žibutis
PrallBros.' "
F|ood Square Pharmacy 
Konstantas Šidlauskas
Thomas McM&hon
Žukas ir Kvedanis 
Daniel Fitzgeral 
Zaldoks Hardware Co.
J, J. Jonuška 
George L. Paget 
Hoyt Co.
B’way Plumbing and heating Co. 
South Boston Hardwąre

Aušra
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Iš Batavijos, svarbiausio

o

&

X.

£ *
kurių dugpe yra,<ia{?g po- 
vandeninių ugniakalnių.

Iš žymesniųjų salų dingi- 
Javos salos miesto, praneša- jmo jūrose atsitikimų, pirmoj 
**8, kad m. liepos 4 vietoj tenka paminėti se-

vi^y- netikėtai• paskendo- • niausią žinią apie t-okį nuo- 
mažHj 278 metrų ilgumo ir1 
8 mžtrų " Aukštumo, salelė 

vardu Anak-Krakatau." To- i

-•c

- ... F
v

SS?#
K. '-
Bįre -s—

£ ja vieta tarp didžiulių Jacos 
; ir Sumatros salų jau iš se 
y į niau yra žinoma, kaip viena 
fcę-

zemės plutos vietų, kur daž- 
Įs nai siaučia milžiniškos po

žeminės jėgos. Juk čia pat 
1883 m. rugpiūčio 27 d., ne--

iš pačių nepastoviausiųjų

“S-'

c

Si**'
7. J.'

tykį, būtent pagarsėjusio  ̂
Atlantidos^Žuvimą. Toji sa
la, arba net ir ištisas žemy
nas, buvusi Atlanto vande-1 F v"
nyne. Pasak senovės grai
kų filosofo Platono, ji buvo 
gyvenama aukštos kultūros 
žmonių. Tačiau kilus didžiu- 
liam žemės drebėjimui toji 
sala, pasak Platono, “išny
kusi iš žmonių akių, nu-

tokia didumo, kaip žmogus; nėja moteris, vaikus ir at- 
jjerparą įkvėptas oras sveri ima iš jų viską, ką tik gali. 
fŲr šeštą dalį žmogaus sun- Kai kuriose geležinkelių sto- 
kuna(L J; Oras spaudžiamas tyse tiesiog'knibždėte knibž- 
darosi skystas. Jei įkvėptu dą ^ždMohiųJ '^ Traukiniui 
6rį suspausti, tai'galima bū- prie tokios stoties-7 prisiarti-

* . ............... ij“us, konduktoriai’ Įspėja ke
lerius, kad užsidarytų lan
gus, nes beždžionės bematant 
atakuoja važiuojančius ir 
vagia viską.
r - « aprr. r i r -pr 4TT---------
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KUR MOTERIMS DAUGIAUSIA 

PROGOS IŠTEKĖTI?

Vienam tūkstančiui vyrų 
tenka moterų: Rusijoj —
I, 229, Prancūzijoj — 1,095, 
Anglijoj —1,093, Vokietijoj 
— 1,073, Vengrijoj — 1,062, 
Japonijoj — 996, Amerikos
J. V. — 980, Argentinoj —•

tų juo pripildyti 13 litrinių, 
bonkų. : * - r

— Oro spauditoas labai 
didelis, kiekvieno kvadrati- 

. rųio sah tiznet^o j^virši ui ten

ka 50 kilogramų. Spaudi
mas nesutriuškina tik dėl 
to, "kad jis iš visų pusių vie
nodas ; net ir mūsų kūne yra 
oro.

i

LEDŲ KALNAI EUROPOS 
PAKRANTĖSE

Nesenai Norvegijos pa-
—..paprastai galingam ugnia- grimzdama į jūrų gelmes.” kraneių Atlanto vandenyse 

kalniui išsiveržus, išlėkė o- 
tan didesnioji 830 metrų 
aukštumo Krakatau salos 
dalis, o įkaitusios lavos ma
sės buvo išmestos lig 50 ki
lometrų į viršų. Išsiveržimo 
griausmas buvo girdėti per 
3600 kilometrų. Nors pati 
Krakatau sala buvo negyve
nama, bet dėl įvykusio ryšy 
su išsiveržimu žemės drebė
jimo ir sukelto dėlto jūrų 
potvynio bangose žuvo dau
giau kaip 30,000 žmonių. Tai 
yra viena iš didžiausių ža. 
mės drebėjimo katastrofų vi- 
soj žmonijos istorijoj.

Toks atsiradimas ir dingi- 
Įnias salų jūrose yra jau ne-

J kartą mokslininkų pastebė
jas ne tik dabartiniais lai- 

' kais, bet ir gilioj senovėj. 
Ypač dažnai tokių gamtos 
prajovu įvyksta Ramiajame 
ir Indijos vandenynuose,

i '

£/ >
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Tel. So. Boston 3520

Ą. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universiteto 
CORNELL UNTVERSITY su A B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
'*‘Darbininko” Name

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostor

Rezidencija
806 Rarvard St^ Cambridge, Mass. 

TeL Unlverslty 1463—J.

Apie Atlantidos žuvimą yra 
likę daug- gražių pasakoji
mų ir legendų, bet kiek jos 
yra tikros, to dabar jau nie
kas negali pasakyti.

Geriau patikrinti istoriniu 
atžvilgiu yra Europos salų 
užliejimai. Taip antai 12 
amžiuj buvo jūrų užlieta 
Vinetos sala Odero upės žio
tyse. Prieš porą šimtų metų 
netoli Islandijos dingo Bušo 
salą, kurią buvo atradęs 
1578 m. kapitonas Newtonas. 
Daug žemės yra prarijusi ir 
Vokiečių, ari^a Šiaurės, jūra. 
Olandijos ir Vokietijos tos 
jūros pakraščiai yra pilni 
mažų salelių, kurios kadaise 
sudarė vieną didžiulę salą. 
Taip pat spėjama, kad ir 
pati toji jūra yra tik van
dens užlieta Europos žemy
no dalis.

Iš to matyt, kad žemės pa
viršius nėra kažkoks pasto
vus daiktas. Jis nuolat kin
ta, ir todėl į žemėlapius rei
kia žiūrėti tik kaip į laikino 
pobūdžio žemės paviršiaus 
atvaizdus. “Tr.^

AB ŽINAI, KAD
— Žmogus per parą įkve

pia tiek oro, kad juo galima 
būtų pripildyti 140 pūslių

pasirodė didžiuliai ledų kal
nai. Jų suskaityta bent 20. 
Tie kalnai ilgumo turi apie 
60—80 metrų, platumo 30— 
40 metrų ir kyšą iš vandens 
7—10 metrų. Kadangi ledas 
už vandenį mažai kuo leng
vesnis, tai tik 1/8 dalis van
denyje. Dėl to ir tii ledinių 
kalnų storumas esąs 80 met
rų. Šiuo gamtos prajovu 
mokslininkai yra be galo nu
stebę, nes niekas niekuomet 
rytiniame Atlanto vandeny
ne, prie Europos krantų nė
ra matęs ledų. Nei seni raš
tai, nei žmonių padavimai 
tokių atsitikimų nemini. 
Mat, Europos krantus šildo 
šilta, iš Meksikos įlankos 
plaukianti jūros srovė, kuri 
neleidžia visai per visą žie
mą jūrai užšalti. Mokslinin
kai tiarai mano, ^ad tie le
do kalnai nėra iš Grenlandi
jos atplaukę. Manoma, kad 
jie bus atplaukę iš šiaurės 
Špicbergeao, Prano Juozo 
ar Naujosios žemės salos. 
Bet kodėl jie tik šiemet at
plaukė, kurios jų atplauki
mo priežastys, ar juos smar
kūs vėjai atvarė, ar gal jie 
turi kokius santykius su 
visus klausimus dabar nor- 
praėjusia šalta žiema? Tuos 
vegų mokslininkai aiškina.

“Tr."

888...

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

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

GYVENIMO VIETA 
37 Gorham Avenue, Brookllne. 

Telephone Beacon 5578

i

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMBA8 BROADIVAY IR E ST. 

SO. BOSTON. MASS.
yAptiekoriaus 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 Erchange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St. Dorchester 

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

BEŽDŽIONĖS BANDITAI
Pietinės Indijos kaimu gy

ventojai dažnai užpuolami 
beždžionių. Jos vagia smul
kius daiktus ir suėda maisto 
produktus, taip pat užpuldi-

XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

M

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
✓

**KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- 
! 'Ūii, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena-

'rri'e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- 
tinęs pabiros.”

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
MoksldValdį/bd.^" *

Adresas: Europa—Litbuania, Karmas, Nepriklauso
mybes aikšti “KARYS.” - -, ’T--

i

TIESIOGINIS PASAŽIERIAM 
PATARNAVIMAS NUO 

KLAIPĖDOS IKI 
NEW YORK

Dėl ypatingo parankumo lietu
viams iš Amerikos, kurie dabar 
svečiuojasi Lietuvoj, BALTIC 
AMERICAN LINIJA siuntė laivą, 
S. S. Lituania, kad pargabentų 
tuos lietuviškus pasažierius, kurie 
nori sugrįžt- į Su v. Valstijas. Gar
laivis apleido Klaipėdą rupiūčio 
13-tą d. antrą vai. po pietų. Tame 
uoste į laivą sėdo 35 lietuviai va
žiuojanti į Suv. Valstijas.

Baltic American Linija šiemet 
daugiausia lietuvių vežė į ir iš Lie
tuvos. Tas parodo kad lietuviai į- 
vertina netik tiesioginį pasažie- 
riam patarnavimą kurį suteikia 
laivai šios kompanijos važiuojant 
į ir iš Klaipėdos, bet taipogi įver
tina ir tą organizaciją. Ant tų lai
vų randasi tie kurie susikalba lie
tuviškai. Valgia parengtas taip 
kad patiktų lietuviam ir vienu žo
džiu yra graži demokratiška dva
sia tuose laivuose, nekalbant apie 
puikų patarnavimą ir apsiėjimą 
per kelionę.

f

ŠIS TAS IŠ KEISTŲJŲ 
GYVULIŲ GYVENIMO

Snapuotasis ežys, Austra
lijoj gyvenąs gyvulys žin
duolis, deda kiaušinius, ku
rių kiautas išrodo kaip odi
nis. Šituos kiaušinius jis 
snapu sudeda į .papilvėje e- 
santį perimąjį maišiuką. Čia 
išsirita jaunikliai ir maiti
nasi ežio pienu, kol visai su
auga.

“Aukščiausias” žemės gy
vis yra šiltuose kraštuose 
gyvenanti žirafa. Pats gy
vulys nedidelis, kiek aukš
tesnė už arklį, tačiau savo 
ilgu kaklu pasiekia aukštų 

'medžių lapus, kuriais ji min
ta. Aukštumo ji būna iki 6 
metrų.

Hipopotamas, arba upės 
4- "

arklys, - gyvenąs Afrikoje, 
dieną būna vandeny, o nak
tį sausumoje. Tai labai ne
gražus gyvulys, užaugąs iki 
pusantro metro aukščio ir 
keturių su puse metro ilgio; 
vidutiniškai sveria iki 2,500 
kilogramų. Galva viena — 
200 kilogramų (kaip trys 
vidutiniško sunkumo žmo
nės). Įdomiausia tai, kad 

, hipopotamai poruojasi z ir 
vaikus veda vandeny, ku
riuos vėliau motina ant nu
garos nešioja. Berlyno žvė
ryne pastebėta, kad mažo
sios veislės hipopotamai vai
kus veda sausumoje ir tik 
paskiau jau neša į vandenį.

Mokslininkas, Mithell Ted- 
ges, Karibų jūrose sugavo 
piūklinę žuvį, kuri buvo 9 
metrų ilgumo ir svėrė 2,500 
kilogramų. Tas pats moks
lininkas, visą savo gyvenimą 
didžuves tyręs pasakoja a- 
pie milžinišką banginį, ku
ris 1922 m. buvo netoli Pa
namos kanalo (Vidurinėje 
Amerikoje) paklydęs ir į pa
tį kanalą įplaukęs. Kadan
gi jis trukdė laivams plau
kioti, tai buvo nušautas. 
Bandymas banginio lavoną 
150 centnerių pakeliančiu 
keltuvu ištraukti nepasisekė. 
Gyvulys buvo 30 metrų ilgu
mo ir galėjo sverti apie 100,- 
000 kg., arba 2,000 centne
rių. Tokiam gyvūnui at
sverti reikti), po 80. kilogr. 
sveriančių 1250 žmonių.

Amerikos vienos rupūžės 
rūšies patinas patelės pade

---------- .--T-vr . .--y------------ -----  --------------- ■.---------- : 
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Turkai—vis.-dėlto gan suj 

mani tauta. 
jie ^ra surinkę da ' ‘ 
nijos ir prityrimo, "kuriuos 

išreiškia griežtai pasaky-
* ‘S

žodžiais, dažnai ypatin- 
s gražiais vaizdais yra su- 

i vertingas ‘išmintingas pitarles. Tu patarlių pa-1 

duosiu čia !*bęnt keletą pa- 
Ų®džiu:

Žmogaus tobulumas vidu
je, o gyvulio iš viršaus,

Kurs, stovėdamas tarp 
dviejų bažnyčių, svarsto ku-‘ 
rion eiti melstis, tas grįžta 
namon nesimeldęs.

Širdis lyg kūdikis: ką ji 
mato, to ir nori.

Velnias gundo žmogų, be4 
tinginys gundo velnią.

Į du daiktu nieks tvirtai 
nežiūri: į saulę ir mirtį.

Mirtis — tai gaidys, kuris 
pragysta netikru laiku.

Akys — tai svarstyklės, 
jų svarsčiai — širdis.

TURKI
. c-. f iv*m v •- »

Į |\ I
įsjtV.y j.?.* jr.. .

. . ..
■J , ■

is— v<ųr»s, irklą! 
augybė* ži- tys, o- teisybė — uostas,

s Nenuarsi tiesios vagos be 
tiesios akies. - • J

» ta - V ’

: Išmintingasis palieka? pa* 
šaulį pirmiau, negu^į .paj- 
šaulis. jp? - y-*~
l Lil i* '

Kurs. /Supykę^, keliasi, eina
'r r ■ . * ’ ~ <

-

tus kiaušinukus sudeda jai 
ant nugaros, kur yra tam 
tikras įdubimas, kuriame jie 
toliau vystosi. Augant jau
nikliams, odos įdubimas ple
čiasi ir pasidaro net uždan
ga. Jaunikliai apleidžia mo
tinos nugarą jau mažais ru- 
pūžiūkais. . “TV.”

ISPANIJOS DIKTATORIUS 
GENEROLAS

Primo de Rivera savo rūbų 
kairiojoj kišenėj visada'ne
šioja dvi nevirtas bulves. 
Generolas sirgo reumatizmu, 
o ispanų prietarą sekant, 
dvi nevirtos bulvės kairiojoj 
kišenėj esančios geras vais
tas prieš reumatizmo skaus
mus.

gusi su nuostoliu.
“Kabus’o knygose,” ku

rias Dilomo karalius Kjok- 
jovas yra parašęs savo sū
nui, skaitome:

Geri pobūdžiai, 
minties vaizdai.

Tylėjimas — tai antroji 
sveikata. .

Jaunystėje žmonės negėrę 
girti. x ,

- Kas ieško draugo be ydų, 
pasilieka be draugų. ■’

; Vienam geriau, negu ne^ 
tikusioje draugijoje.

• Žmogus — labdarybės tar
nas.

Kitoje vietoje randame 
šituos gražius žodžius:

Tėvynės meilė — tai įsa
kymas.

Vyras be draugo — tai de
šinė ranka be kairės.

Doram; pažadėjimas svar
biau, negu, skolininkui sko
lą. X V •: v ; • , .

Prie ‘ doros stalo nuolan
kumas — druska^

Šitų »patarlių mintis ir 
dvasia 
bos. 
i

tai at

tikrai verta pagar-

* - , r V v

M -
< “M, L?’’

Rezidencijos Tel,.: 0779-R. K.
" Ofiso Telefonas: B. B. 0779-W. ..

S. B ARUSEV1ČIUS
Lfetuvis Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
’ Dorchester,‘Mass.

t! Išegzamlnuoju akla, priskirtu aki- j j 
! > nlus, kreivas akis a tl tiesinu _lr j Į 
c 5 amblljoniškose (aklose) akyse so- ū 
f! grąžinu šviesą tinkamu laiku. s 
0 J. L. Pašakarnis, 0. D.
< 447 Broadway, So. Boston. | Į

-  Z ■ -

| TeL S. B. 2805—EL
Ilietuvis^

OPTOMETRISTAS ?

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui. visuomet 
būna patenkinti 
ir antauplna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems Ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Thlrd St

Telefonas: South Boston 0304-W.

t 

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

greičiausius rezultatus. 
Suvirš 25 metus specialistas nervą 
ir kronišką ligą.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandoj.*

Dienomis duo 9 iš ryto iki 7 vakare. 
Šventadieniais: nuo 10 iki 1 dieną.

TlandT
Specialistas Venerišką Ligų. 
Pasekmingai gydo Įsisenėjusias 
ligas vyrą ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliotu is 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston, TeL Hay- 
market 1436.

Tel. Porter 3780

JOHN REPSHIS, M.D
Lietuvis Gydytoja*

Ofiso Valandoj: 2—4 Ir 7—0

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridg®, Mass.

E. V. WARABOW
(Wrublianska8) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMŪOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvood 1508

x MONTELLO OFFICH
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J
I

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ŽALUSIAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 Oambrldga Btraet 

Oambridga, Mm.
Tdephon* Unfrendty 8881-W

J 
t : r-

Daugybe paveikslų! Pasakos, ap*' 
sakym£liąir, eilėraščiai, juokai. 
Piesos' vkikų teatrui: Žinutes iŠ 

"to jay-plataus paaaur 
iliaui«Išdaviniai ir 

pramogėles. Patarlės, priežodžiai, 
mįsles. Darbeliai iš popieriaus, 
molio 5 Kloki'. '" Laikraščio' kai
na: metams 2 dol., pusei xmetų^4 
1 dol. Eina'2 kartus per mėnesį.’ 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai Leidžia “PAŠA-. 
KOS” B-vB. Redaktorius A Gied
raiti*. •

Vienas Nr. susipažinti siunčia, 
mąs veltui •' 7^

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke. / ?
- --------------------------------------------- :------ , ‘ —

pmtojovta 
io. Įvafru

TeL So. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS / 

DR.M. V. CASPER 
(KASEARAVIOIUS) '

511 Brodaway, So. Boston
O f šio valandų:

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 2:80 1H B 
tr nno 8 "lkt 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir no- 
dėldlenlais, taip-gl seredomls nno 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. A.COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Nesenai sugrjžo 15 Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak.

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

■■■ —- * Y ' • ' • . - ., ■■. .„i r-■ dl

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAŪSKAS)

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

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 Iki 9 vakare, šventę dieną 

pagal susitarimą

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 

įJl dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vaL ryto. Tel. Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr,Giady,327JzX.
Valandos-. Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

TeL So. Boston 0506-W.
Lletuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS i
251 Broadvay, South Boston i 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 | 
vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
vaL dienų. Subatomis nuo 9 | 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 ] 
iki 12 (pagal sutartį).

*

>. * . v ;.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
SeouUmijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentflra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS

Oftea* atdara* nno 9 ryto 1M
9 vakaro. -----

Norintieji telslndanalo pataraąri- 
mo tr geriausią pirkiotą, kretpkitts 

pas mua 
332 W. BROADWAT 

8O!JTO BOSTON, MASS.




