
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV.

Kiniečių Mandžūri

— Delei ki- 
susikirtimų

Amerikonų spauda vėl pa
sipuošė Worcesterio lietuvai
tės Albinos Osipavičiutės pa
veikslais ir aprašymais, kad 
ji neapsvaigo savo laimėji-

VĖL RIAUŠĖS MEKSIKOJ
Ciudad Juarez, Meksika. 

— Čia einant rinkimams ats
tovų į kongresų kilo riaušės. 
Riaušėse dalyvavo apie 5,- 
000 žmonių. Buvo pašauk
ta kariuomenė ir tik ginklu 
numalšino riaušininkus.

80 ŽUVO

Landom 
kraščiuos 
vilnis 
“Kuru.

Kartu

Lietuvos pieno produktams į Vokietiją pakeltas muitas. šv< 
dėl muitų pakėlimo nustota visiškai rinkos.

Gal Turės Peržiureti Vers 
Sutartį

Lenkų starastos Įsakymu 
konfiskuotas Vilniaus lietu
vių laikraštis “Vilniaus Ry
tojus”’ už nukreiptus prieš 
lenkus raštus.

Wu Pritaria Lietuva, 
kietija ir Austrija Jį

Kiek iš viso Rusijoj dabar 
lietuvių yra sunku pasakyti. 
Laikraštis “Diena” praneša, 
kad kiek daugiau lietuvių gy
vena Leningrade, Maskvoje, 
Karkove, Palocke ir Minske. 
Minske išeina lietuvių bolše- 
vikų laikraštis “Raudonasis 
Artojas.”

Tame laikrašty nusiskun
džiama, kad niekas nesirūpi
na lietuvių švietimu, kad lie
tuvių jaunuomenė visai ma
žai teprisideda prie bolševi
kiško darbo.

Tas parodo, kad lietuvių 
jaunuomenė Rusijoj yra su
sipratus.
— ’Dėtčr-prie- 
vikų gali tik išgamos ir be
pročiai, nes jų obalsis yra: 
viską sau, nieko kitam.

kur dėl muitų aukštuma 
numatoma galimumą sv 
visiškai įvežti.

Pieno centras ir fin 
ministerija dėl to susirfl 
ir nori daryti žygiui 
muitų pakėlimas Liet 
neliestų. '

Rep- visus suėmė

ŠARKIS APLANKYS 
EUROPĄ

Orengeburg, N. Y. — Čia 
besitreniruojąs Jack Shar
key pareiškė laikraštinin
kams, kad po kumštynių su 
Tom Loughran, rugsėjo 26 d. 
jis turėsiąs iki vasario mėne
sio daug laiko ir tuomi pasi
naudodamas vyksiąs Euro
pon pasivažinėti su savo žmo
na.

Reikia tikėtis, kad jis besi
lankydamas Europon aplan
kys ir savo tėvelių tėvynę 
Lietuva, kurios vardą jis 
taip plačiai ir gražiai išgarsi
no.

mais ir nepasikėlė į puikybę, 
bet parodė savo lietuvišką 
rimtumą ir kuklumą Įstoda
ma kaipo paprasta mergaitė 
Į Pembroke Mergaičių Kole
giją, Providence, R. I.

Ji galėjo tapti profesiona
le ir savo populerumą ir gar
sumą paversti Į pinigus. Bet 
ji matyt nepasidavė pasaulio 
viliojimams ir pasirinko sau 
kietą mokslo kelią. Tuomi ji 
iššaukė daug komplimentų iš 
rimtos amerikonų spaudos.

Pirm įstosiant į mokyklą, 
Albina bandys dar sumažinti 
pasaulinį rekordą 220 jardų 
liuoso styliaus plaukimo, ku
rį ji ir taip jau nesenai suma
žino. Tas bandyrrias Įvyks 
rugsėjo 15 d. Nautical Swim- 
ing Pool, Revere, Mass.
• Rep

žuvo 80
20

AREŠTAVO 148 STREIKIERIUS
Marion, N. C. 

lūšių riaušių ir 
streikerių su policija šerifas 
gavo varentus areštuoti 148 
streikerius. Gavęs varantus

KONGRESMONAS SUDEGĖ 
MIRTINAI

Battle Lake, Minn. — O. 
J. Kvale, Farmerių-Darbo 
partijos vienintelis kongres- 
mohas, 60 metų'amžiaus su-, 
degė savo vasarnamy.

Spėja, kad vasarnamis už
sidegė dėlei ekspliodavusio 
pečiaus arba gazolino lem
pos.

DAR VIENĄ KOMUNISTĄ 
IŠMETĖ IŠ PARTIJOS

Maskva. — John Pepper, 
buvęs per 8 metus Amerikos 
komunistų vadas, liko pra
šalintas iš komunistų parti
jos. Svarbiausias jo prasi
kaltimas buvęs neklausimas 
Internationalo ir prigaudi- 
nėjimas Sovietų Rusijos ko
misarų.

Vokietija, žiūrėdama savo 
šalies ūkininkų interesų, pa
kėlė muitus Įvežamiems pie
no produktams. Šitie ifruitai 
skaudžiai paliečia Lietuvą ir 
kitas Pabaltės valstybes.

Lietuva pernai išvežė 
sviesto iš viso 1,700,000 ki
logramų, kurių 221,800 klg.

eiąmos.
L l ir;

ŪBOS AUDROJE
Suomijos pa- 

įūros. audringos 
nuskandino garlaivį g

jų., laivu 
ąžiuma vaikų 

asmenų išgelbėta.

KAUNAS. — Spauda pra
neša, kad “Mūsų Rytojaus” 
redaktorius Ant. Bružas 
rugsėjo mėnesio pradžioje 
išvažiuoja vienam • mėnesiui 
į Amerikos Jųng. Valst., ap- 
sipažinti su Amerikos lietu
vių gyvenimu, jų spauda ir 
darbuotojais.

“Draugas” rašo, kad jo 
korespondentas praneša, kad 
“Mūsų Rytojus,” kuris da
bartinės vyriausybės buvo 
subsidijuojamas ir valdžios 
žmonių palaikomas, pėrve- 
damas “Vilkų” štabo žinion. 
“Mūsų Rytojaus” sumany
tojams tenka pasitraukti. 
Bet vyriausybė uždedanti 
tokią pat misiją atlikti Ame
rikos lietuvių tarpe, būtent, 
deleguojamas vienas _asmuo 
Amerikon, kad jis ten įkur
tų tariamą nepartinį laikraš
tį, kuris, išsiplatinę^ ir te
nai, Amerikoj, paskui turės 
remti Lietuvos “vilkų” žy
gius.

Iš to išeina, kad tą misi
ją turės atlikti p. A. Bružas.

Tolidii'sakd, kad tam tiki- 
tūi tai asmuo 
sybčš ''gana 
krūvą, apie

'"RklSL AUDRA VILNIAUS. ,
1 KRAŠTE

Lenkų Telegrafo Agentū
ros .* pranešimu, Vilniaus 
krašte siautė baisi audra. 
Perkūnėlis ir lietus pridarė 
daug žalos. Užrrtušta trys 
asmenys, šeši sužeisti.

; Varėnoje perkūnas trenkėjnigų 
į geležinkelio stotį Ir sudp-jmas komunistus -ir jų 

gino. jų” Rusijoj.

Anglijon ir apie 1,50 
kilogramų Vokietijon, 
met, gi padidėjus ben 
sviesto išvežimui, numa 
buvo i Vokietiją išvežti 
2,200,000 kilgr. Iki §k> 
kietija muito ėmė 27'm 
ir 50 pfenigių už 100 1 
sviesto, o dabar muitas 
pačiam kiekiui pakelta 
iki 50 markių. Tokiu 1 
tas muitų pakėlimas I 
vai duos nuostolių apie 
000 vokiečių markių ari 
200,000 litų, tai yra 54 
tai už vieną kilogramą I

^Sviestui muitą žymia

tūkstančių dolerių. Supran
tamas dalykas, kad tas misi- 
jonierius atvažiuos visai kai
po privatus asmuo ir jokių 
vyriausybės Įgaliojimų visai 
nerodys, bet, reikalui esant 
tą gal ir užginčys.

Tautininkų propaganda ne
turės pasisekimo kaip netu
rėjo ligšiol. Jų deleguojami 
asmenys atvykę į Ameriką 
prasiblaivo ir pamato, kad 
Amerikos lietuviai, kurie 
tiek dau^ aukų ir paskolų y- 
ra Lietuvai davę, nėra kokie 
ten molio Motiejai, bet tikri 
lietuviai patri jotai, ir kad jų 
demokartinis nusistatymas 
yra nepakeičiamas.

Gaila tik Lietuvos piliečių 
pinigų, sumokėtų šiais sun
kiais metais.

gaus iš vyriuu- 
didelę pinigų 
penkiasdešimts

Mirties bausme pakeista kalėjimu 
iki gyvos galvos.

KAUNAS?^“ Elta” pra
neša, kad rugpiūčio 26 d. ka- 
To lauko teismas, išnagrinė
jęs Karoso Jono bylą, pa
smerkė jį mirti -

Pasmerktasis padavė malo
nės prašymą p. Lietuvos Res
publikos Prezidentui, kuris 
patenkinęs prašymą mirties 
bausmę pakeitė kalėjimu iki 
gyvos galvos.

KITAS KOMUNISTŲ VADAS
• PASITRAUKĖ

Ryga. — Praneša, kad iš 
Maskvos atvyko Edmundas 
Quint, amerikietis. Metus 
laiko gyvenęs ir dirbęs Mas
kvoje.

Čia atvykęs papasakojo 
šiurpulingų dalykų ir pa
reiškęs, kad jįs daugiau ko
munistų partijoj nebūsiąs.

Quint buvo išvykęs į Ru
siją 1926 jm. ir pabuvęs kurį 
laiką grįžo į Ameriką. Pa
buvęs du metu vėl nuspren
dė pažiūrėti gal darbininkų 
reikalai kiek pagerėjo. Nu
vykęs rado tą patį. Ekono
minės sąlygos btivo nepaken- 

daųg pį-

Šis Seimas tufeš išspręsti keletą svarbių organi
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

- • '

PtrmintnTcaš *Vl. Paulauskas 
Sekretorius A. E. Kneižys 
Iždininkas A. Vaisiauskas

Spaudos žiniomis iš Ven
grijos ten įvyko baisus po- 
t vinis.

Buvo toks'smarkus lietas, 
kad išsiliejęs vanduo iš r upių kėlė taip pat ir Š' 
užliejo miestą Ueskuebl

Apie 1000 šeimų liko be 
pastogės. Netoli 100 žmonių 
žuvo, tarjnjų 5Q jvaikų. To
kio potyinio dąr. nėra buvę 
kaip žmone^ atsimęna,

Potvinis įvyĮ^st^įa,' kad 
nieks nebespėjo apsisaugoti.

Kaunas. — “Dz. Kow.” 
praneša, kad šiomis dieno
mis Vidaus reikalų ministe
rija nutarė leisti pardavinė
ti Lietuvoje bolševikų lai
kraščius — Maskvos dien
raščius “Izvestija” ir “Eko- 
nomičeskaja Žizn.” To lei
dimo priežastis esanti ta, 
kad valdžia pasitikėdama 
savo jėgomis, nebijo komu
nistinio perversmo. Dar 
anksčiau buvo leista parda
vinėti Maskvos komunistų 
laikraštis “Moskauer Rund- 
schau.”

Įdomu, ar mūsų vyriausy
bė pastatė sąlygą, kad,S. S. 
S. R. įsileisti Lietuvos spau
dą.

SSSR norėjo ir į Latviją 
įgabenti savo spaudą, tačiau 
Latvijos vyriausybė parei
kalavo lygių sąlygų, ir S. S. 
S. R. atsisakė tų sąlygų pri
imti.

GAIDYS UŽKAPOJO OPEROS 
ARTISTO VAIKĄ

Kaunas. — Šiomis dieno
mis Panemunėlio valsčiuj o- 
peros artisto p. Byros šei
mai atostogaujant tėviškėje 
ištiko nelaimė. Didelis ir re
to piktumo gaidys sukapojo 
mirtinai p. Bvros apie metų 
amžiaus vaiką. Vaikas mirė. 
Gaidys daugiausia žaizdų 
padaręs vaikui į pakaušį.

• << T X

\ ;-----
S*-“SYTO” ’ ,

- - 
rr Karo komen- 
ministratyviniu 
ismo) nubaudė 
.1 mėn kalėjimo 
11 < “Ryto” re- 
L. Jakubauską 

l; mą komendanto 
r dakcijųms.

... ■ i hvvjį*

N . .

GENEVA, Rugsėjo 11 d. — Kiniečių delegacija Tf 
tų Sąjungos sesijoj grasina pasitraukimu atmetus rezolĮ 
ciją, paduota komitetui, kurią pagamino ir įdavė dr. (V 
Wu, minist.eris Washingtonui ir delegacijos vadas šų 
sesijoje. .Ja

Dr. Wu reikalavo priimti rezoliuciją dėl peržiūrejiĮ 
ir pertaisymo sutarčių, kurios yra n ejjepr i taikomos pi 
šių dienų gyvenimo.

Skyrius 19 lygos sutarties sako, kad suvažiavimui? 
gali pasiūlyti laiks nuo laiko persvarstyti tautų sutl 
tis. Kiniečiui rūpėjo jų pačių sutartis. v.čę

Trys prieš kėturius komiteto narių nubalsavo, ką£~J 
zoliucijos perduoti svarstymui negali, nes iškeltų perda 
svarbų klausimą. ’

Tada kiniečių atstovas pareiškė, kad jeigu koibite! 
neranda išėjimo pakeisti savo nuosprendžio, tai jo delef 
cijai nieko daugiau nelieka kaip tik apleisti sesiją.

Vėliau buvo pranešta, kad Indijos, Prancijos, Run; 
nijos ir Čilės delegatai, kurip irgi balsavo prieš rezoį 
ciją, tik dėlto, kad sutarties 19 skyrius savaimi aiškus 
be rezoliucijos. ........

—- .. . LIETUVĄ PRITARIA KINAMS J

Balsuojant dr. Wu rezoliuciją(už balsavo Lietuva, $ 
kietija ir Austrija.

Šis Įvykis sukėlė daug nerimo: delegatuose, nes da 
kas mano, kad Vokietija ir Centralinės jėgos kada ne 
paduos peticiją Tautų Sąjungos suvažiavime reikalaut 
mi peržiūrėti ir pertaisyti Paryžiaus taikos sutartis pa 
remdamos tuo, kad nebeatatinka šių dienų reikalavimu 

• C' *ir sudaro karo pavojų.
Galimas daiktas, kad Tautui Sąjungos politika paladi 

geron pusėn. Taip ilgai tęstis negi gali. Bet kol tas įvy 
dar daug skandalo bus Tautų Sąjungos posėdžiuose,^ 
net ir sąjungą’palaidos ir pradės vėl viską išnaujoJSĮ 
dvti.

Kauna#., 
dantas j 
būdu (be į 
500 litui 
atsakomi 
daktorių 
už nepiJ 
taisyklių

Kada bus galas bausti 
menvs be (eismo?

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS 
įvyks

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY

RUGSĖJO 25 IR 26 D.D.,1929 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 

WORCESTER, MASS.
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ejtis į normales vėžes, dirb- dar nepaskirtas.

CINKELIO KATA8TR0FA
LENKIJOJE 
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AtJOHA. 1 Biį^ai.? ’Ndujb -miesto įsikū- 
ift&L IŠ (f? runas žymiai atpigino gertls 

>skr. perėjo butus miesto centre.
su perkūnija 7 Pėtnai Biržuose pramones 

‘ įpeniu pasistatė 3, gyvena- 
lų tiamų^— 41, negyvena- 

2į.t} Yra keletas mū
rinių, o kiti mediniai. v 

Šiais metais per įnrrtią 
pUsttietį niiėstp valdyba iš
davė 16 leidimų statyti gy
venamiems namams.

• • i "7 . _ - ?

Šių metų žymesnis m. val
dybos darbas — pastatymas 
skerdyklos sulig šių dienų

O.4
ano Klonelių kai- 

renamas't^fti& 
L; 2) Žadeikiiį

ė pil. Jono Sfhr- 
daržinė su pašarais; 3) 

ėSĮų valse, sudegė Stasio 
sko klojimas, kuriame 

^užmušti du ten gulėję 
ai, ir Leono Len-

raskio tvartas su pašaru.'higienos reikalavimaįs.Sker- 
idegę .trobesiai apdrausti

į 
_ .usna

LEMANb tbKLlį
DIRBTUVĖ

Ukmergėje, PiVonijojej y- 
ra gražiai veikianti p. Be
mano koklių dirbtuvė; 
tiive įsteigta 1884 metais. 
Nuo įsteigimo dienos iki šiol 
gerai pasitarnavo Lietuvos 

visuomenei, teikdama , jai 
geras ir gražiai pagamintus 
koklius.

Pradžioje gana silpnai 
veikusi, tačiau po didžiojo

. _ telio štd- 
,. ėjė dėl blogai į>er- 

^to leško Ausidūre keleivi
ui* tHihkifiys i$U pirkiniu. 
Abiejų traukinių garvežiai 
ir 19 vagonų, sudužo. Keli 
vagonai su ginklais sudegė. 
Per katŪštrofą 8 keleiviai 
bute užmušti vietoje ir 16 
sužeisti. Septyni sužeisti jau 
mirė. •/ . ■ .(

•Bendrai, audra padare 
š daug nuostolių: iš- 

medžius, išnešiojo nU- 
rugius ir apgadino

S TRENKĖ Į 
BAŽNtčIĄ

iktį iš. rugpiūčio 8 į 9 
Ernas . trepkė į Telšių 
tyčios bokštą. Didesnių 

IStdlįų nepadaryta, tik iš- 
ą kęlios dešimtys ply*- 

r

LIS BIRŽŲ MIESTO 

-GYVENIMO.
iržai — Šiaurės Lietu- 

sd&iestas. Jau seniau Bir- 
i atįkščiau stovėjo tvarkos 

huno atžvilgiu už kitus 
iįiyHnkės miestukus; dar la- 

i'2ie< pradėjo, augti ir. di- 
i iš Pasvalio į Biržus: 

apskrities įstaigos.
(Į 1,0,. Biržų miestui aug- 

•buvo gera proga — Biržų 
L išparceliavimas; padarv- 
rper 300 sklypų — piečių 

mg statvti. Tuo būdu~ - • l v

naujuose sklypuose 
si namiis valdininkai, 

tojai ir šiaip beže- 
Tad antroje pusėje 

gĮuonos upės kuriasi nauji 

tniimtMiiMitiiuimtitninitKimiitmii Q t
XŠ

A-.

dykla kaštavo apie 40 tūks
tančių litų.

Biržų m. v-ba rūpinasi ir 
bedarbiais. Praeitų metų 
gruodžio mėn. mieste buvo 
300 šeimų bedarbių, o šių 
metų rugpiūčio m. 1 d. neli
ko nė vieno. Tą sunkų be
darbių klausiihą kiek padė
jo išspręsti iš valstybes gau
ta paskola 50 tūkstančių Ii' 
tų viešiems darbams vykdy
ti. Iš šių pinigų perkama 
medžiaga naujomfe gatvėms 
grįsti bei duobėms lyginti. 
Miesto v-bos daromi darbai 
atiduodami rangovams, ku
riems v-ba iš savo lesti moka 
už 1 kv. mtr. grindimą 70 
ct.

Dabar Biržų miestas turi 
per 5,000 gyventojų.

_ KAUNAS. — Piliečių ap
saugos departamento direk
torius p. Staškevičius nuo 
rugpiūčio mėn. 20 d. išėjo iš

saro, Lietuvai atgavus ne- vidaus reikalų ministerijos 
priklausomybę ir gyvenimui tarnybos. Naujas direktorius .*.!,■ . • i — w J* 1. ' " *• i • •' '•[/---------------------
tūvė žymiai išsiplėtė. Dabar 
joje per metus išdirbama 
per 500 komplektų koklių 
pečiams. Dirbtuvėje dirba 
vien lietuviai darbininkai. 
40 darbininkų dirba per is- 
tisūš metus, o vasaros laiku, 
darbams, padidėjus, samdo
ma dar daugiau darbininkų.

Įmonę veda ir darbus pri
žiūri pats savininkas p. Le- 
manas, todėl savo išdirbi
niais Leniano įmonė žinoma 
visoje Lietuvoje. P. Lema- 
no dirbtuvėje išdirbtos kok- 
lės vertinamos aukščiau už 
užsienines. Žymesnieji įmo
nės skėriai vra Kaune, Kė- 
dainiuose, Mariampolėjj Pa
nevėžy, Rokišky, Raseiniuo
se ir kitur.

A Ėrockton 4757

U. VIšINSKAS
L*. Lietuvis Advokatas 

M^Vteoklaa bylas ir padir- 
EUVtsoIius dokumentus viso

kiems reikalams.
OBTH MAIN STREEt 

' Brocktos, Mkss. 
ĮFISO. VALANDOS

1 nuo 9 Iki 8 kasdien

—•4

I

4 bEZERTIRAl KALTINAMŲJŲ 
SUOLE

Kaunas. — Kariuomenes 
teirthaš sprendė dviejų de
zertyrų bylas. 4 pėstininkų’ 
pulko jauni kareiviai Balys 
Kaminskas ir Vilgelmas Ta
mašauskas šį pavasari veng
dami karo tarnybos, nes juos 
skyrė į mokomąją kuopą, o 
iš senų kareivių buvo girdė
ję, kad ten sunku, nutarė 
bėgti. Taip ir padarė. Ku
rį laiką slapstėsi, artinosi 
pasienin, tik gegužės 28 d. 
buvo sulaikyti ir pristatyti į 
pulką. Prieš 3 dienas buvo 
sulaikyti Panemunėlio mies
tely, Rokiškio apskr. save 
pasivadinę darbininkais dar 
du to paties pulko kareiviai 
Silvestras Palevičius ir Ka
zys Šukys. Kariuomenės 
teismas visus pripažino kal
tais ir nubaudė: B. Kamins-

/

KLAIPĖDOS KURORTE 
SVEČIŲ

Per šių metų vasarą Klai
pėdos krašto kurortus (va
sarojimo vietas pajūry) ap
lankė daugiau kaip 5,000 
žmonių. Be to, tiek pat dar 
viešėjo pas savo gimines. 
Klaipėdos krašte išėmėt ne
maža lankėsi ir ekskursijų. 
Tik praėjusią savaitę lankė
si apie 2,000 ekskursantų ši 
Kauno, Karaliaučiaus ir Til
žės. Daug svečių atvažiavo 
ir paskutinėmis dienomis.

DAUG

» »

KUR ĮVESTAS PRIVALOMAS 
PRADŽIOS MOKSLAS

Kaunas. — Nuo 1928 m. 
gegužės 1 d-. įvestas privalo
mas pradžios mokslas Biržų, 
Zarasų, Jonavos, Kretingos, 
Prienų, Kalvarijos, Žagarės, 
Radviliškio, Tauragės ir U- 
tenos miestuose; nuo rugsė
jo 1 d. 1928 m. Kaune, Pa
nevėžy ir Šiauliuose; nuo 
lapkričio 1 d. 1928 m. Ky
bartų, Vilkaviškio, Virbalio, 
Raseinių ir Rokiškio mieste.

Biržrti Kauno, Mariampo- 
lės, Seinų, Šakių, Utenos ir 
Vilkaviškio apskrityse pri
valomas mokslas įvestas vi
suose valsčiuose. Kitose aps
krityse privalomas mokslas 
įvestas tik aki kuriuose vals
čiuose, būtent, Alytaus 8 val
sčiuose, Zarasų'.7,, Kėdainių 
6, Mažeikių 7, .Panevėžio 14, 
Raseinių 2, Šiaulių 11, Tau
ragės 7, Telšių 3, Trakų 4, 
Ukmergės 8, Kretingos 3.

Nuo praeitų metų pra
džios mokslas įvestas 18 
miestų ir 178 valsčiuose. Dar 
apie 100 valsčių laukia pra
džios mokslo įvedant. Kur 
dar neįvestas privalomas 
pradžios mokslas, tuo tarpu 
nuo įvedimo susilaikoma.

KIEK ŠIEMET TURĖSIME
. RUGIŲ

J Visoje Lietuvoje šiemet y-< 
i-a Užsėta rugiais apie 47£\- 
000 ha. Bend/as derliuss nU- 
ihafomaš dpie 12,000,060 
centnerių arba 600,000 tonų, 
t, y. apie 10% daugiau kaip 
pernai.

. .1 • t ■ ______________

SIDABRAVAS, Panevė- 
žio apskr. — Pusantrų metų 
gyvavo Sidabravo bažnyt
kaimy pašto agentūra. Ši į.- 
staiga pati išsilaikyti negali, 
o valsčiaus valdyba nepa
skyrė jai jokios pašalpos. A- 
gentūra būtų turėjusi susi- 
bankrutyti ir užsidaryti. Ne- 
persenai kun. Indrijauskas 
ir mokytojas Janušauskas 
sušaukė parapijos susirinki
mą agentūros likimą aptarti. 
Visli susirinkusių balsais 
buvo nutarta iki Naujųjų 
Metų agentūrą išlaikyti pa
rapijos lėšomis, o toliau rei- 

1 kalauti, kad valsčiaus valdy
ba duotų pašalpą. Mat, žmo
nės kultūrėja ir nenori po 
10 kilometrų eiti į paštą lai
kraščio arba laiško pasiimti. 
Sidabraviečių pavyzdys yra 
sektinas ir kitiems mažiems 
miesteliams, kur nėra pašto 
■įstaigų.

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

“ŪKININKAS”
“ŪKININKAS” vedamas ka.

KAUNAS. — Krašto ap
saugos ministerija nutarė 
nugriauti ir parduoti cepeli
nų angarą Aleksote. Jis bus 
parduotas užsieniams iš var
žytinių.

Lietuvon atvyksta Švedi- 
jos archeologų būrys. Šve
dai susidomėję senovės nor- 
manų liekanomis Lietuvoje. 
Jie darys kasinėjimus Apuo
lės piliakalny, Žemaitijoje.

Apie Apdfaudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas____________

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa
rašė kųn. V. Zajančauskas—_50e t ’ » • M ■ f *

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš 1Amerikoniško gyve 

Lnimo. Išguldė Lapšiaus Vai- 
| kas----- .... ----------------- L__------ 10c.

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

Gamtos Pradžiamokslis — 
ĮDr. A. Vileišis_______ ______ 50o.

Limpamosios Ligoa ir kaip 
Į nuo jų išsisaugoti? Parašv 
|negyvoji gamta: žemė, van- 
| duo, oras. Parašė J. Baronas.-50c.
I Mūsų Laikų Šventoji, šv.
I Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- 
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan- 

| kevičius _________
I Patrimpo Laiškai. 
įKun. A. Miliukas _

Gyvenimas šv. Stanislovo 
IKostikos—Jaunuomenės Užta- 
I rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.
| Meilė (Poema). Parašė M. 
Į Gustaitis__________________ 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
| (Dalis II). Su paveikslais.___75c.
į Vienuolinė Luomą. Vertė 
|Kun. P. Saurusaitis_______ 25c.

Vaikų Knygelė — su pa- 
| veikslais __________________ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
še Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) -----------------------------25c

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė.
A. Rucevičius______________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Marią C. P__ .25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys__50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas---------------  _______________ 40e.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida___ ,-------------------- 50<?.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _________________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai- 

; tis_________________________40c.
Europos Istorija. Vertė J.

Indžiui aitis________________ 50c.
Iš Kelionės po Europą ir 

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
TEATRAI

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das _________________________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas __ :------------------------- 25c.

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

I Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________ 40c

! Esamas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ---------------------  _______30o

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

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

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

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

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

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

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

MALDAKNYGĖS 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)__________ ___  50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)___________________ 50c.
/Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) ___________________$1.00

nes
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

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

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

25c.

~r t

t

H

DĖL NEVIRŠKINIMO IR 
•PRASTO APETITO

______ 50c.
Išleido

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

Mo. 
“Afi 
kari

A.š turėjau daug gaso

i»S Jtuičloua taip gp-

/

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
moti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 

Ątsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ- DIR- 
” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

tisą papasakos.
t “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 

lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
te Moterį} Sąjungos. Joje šalę Straipsnių ak

tualiais moterį} klausimais, šalę žinių iš viso pa- 
o moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 

: Ūkis, 4) Mandagumas, 5)' Literatūros sky- 
ir kiti. .

r‘‘JtfOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
liais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis)

1 toks, kad po meti} galima pasidaryti daili 
gą. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigt® tuojau 

OTĖRŲ DIRVA” prądė^.jįti LĮtoiuvon. 
Avinus siųskite Šiuo adresii; .1 .

MOTERŲ DIRVA’*'
W. 24 Street, Chicagū, tU.

MAČERNIO KELIONĖS 
KLAIPĖDOJ

Šiomis dienomis Klaipė- 
don atvyko pradžios mokyk
lų direktorius p. Mačernis, 
kurs iš direktorijos gavo lei
dimą apžiūrėti Klaipėdos 
mokyklas, kad susipažintų 
su Klaipėdos krašto mokyk
lų sutvarkymu.

Kaunan atvyko garsus vo
kiečių botanikos profesorius 
Dils. Jo keliones tikslas su
sipažinti su Lietuvos augme
nija. ._. ...

REIKALINGAS gvttfc"

VARGONININKAS
ST. CASIMIE’S R. C. CHURCH,
339 Greene St., New Haven, Ct.

K4 TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU’' r v ‘ ;;

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KŲN. PR0F. PR. BUČIS, M. I. C.
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio. M. L C. kelionės į Australiją. Kaina minkš- 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siq< 
kitę sekančiu adreta: - . • J '

“bARBriONKO1’ AOMNIBTRAČIJAL'*
366 West Broadvay, South Boston, Maas.

Prastą virškinimą ir menką apetitą 
ilgainiui seka visokios ligos ir nega
lės, kaip gasai ar išpūtimas pilvo ar 
vidurią. inkstą ar pūslės suerzinimas, 
skausmas muskulą ar sąnariuose, kon- 
stipacija, galvos skaudėjimas, kvaitu
liai, nervą silpnumas, bemiegės nakty
je ar nupuolimas svarumo ar spėkos. 
Bet pradėjus imti Nugn-Tone tuojau* 
pajaudamas būna abelnas-y«’eikatos 
pagerėjimas. Apetitas geresnis, vidu
riai gauna sveikatą stimuliaciją ir 
maistas', lieka -tinkamai suvirškintas, 
nuo-, ko pasididina spėka ir Jėga visą 
ėrfcaną..

P-as P>rę<ett Smith, Gallatin. 
turėjo vidurią pajrimą. Jis sako: 
turėjau taip prastą virškinimą, 
kiekvienas valgis man telkė didelię 
nesmagumo. /" * ___
viduriuose ir mane labai vargino kon- 
stipacija. Dabar, aš jauėlous taip ge
rai. kaip nesljauėiau per daugeli mė
nesių. Mano viršysimas yra 
vMuriai veikla ir nervai A»re 
visa tu i <lęlfl N uga-Tone." «ug;

•pnStėBtfTn!' sventaųrT^lpėl 
dayojantys -vaistai, kuri%, 
nd 1 tonams Šmonią Jgytf gęj 
katą ir jeigu Jus keu« 
išjtfršmlnėt* Ugų negalią, btrtfnnl 
fšbandykTte N'iiga-Tone.' Jie pardavi
nėjami visur, kur pardavinėjama vais
tus. arba Jūsų vertelga guli gauti dėl 
Jąa iš urmo sandėlio.

u p—

“Darbininko” Katalogas
’ 1 ’ i . .ir I > t * t ' ■

ĮVAIRIOS KNYGOS _ I

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
irivalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para- 
5S Kun. Jėzuitas F. CozeI—30c. I

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas mpteriios jų asmeni
niame, šęiinynįniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ------__15c. I

Beįi-Rttt’—istorijos apysaka 
iš Jozavs Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila   ___ $1.50

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

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

Trumpi Skaitymėliai- labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo • atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas   _____45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L.___ 15cJ

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

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

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

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

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas_ 25c.
Vaikų Darbymečiui?|— Rin

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

vaikelio. Vertė S, Rakauskas 15c.

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

žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _____________________ 50c.

Laimė — (počma). Parašė 
Vaitkus__________ —------------50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas
Jeronimas Pečkaitis

Lietuvos ženklai.
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _____________ __________ 40c.

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

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

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

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

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pic Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ------------------50c.

‘ žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučyš _________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio-------------- 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis _________________ 10c.

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

aldos Galybė.
IV-to šipL^ 

bės. Lietuvių
P. B. -------4 25c.

H
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“DARBININKAS
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Dr. H. Kairiūkštyte-Jacynienė

Pagražinkime Pažaislį

buvo nuplėštas varinis vie
nuolyno bažnyčios kupolo 
štogąs, pakeičiu

greit gendančiu toliu-;
Išganytojas paklaustas Fa- vą, o nemyli savo artimo, tas 

rizėjų, koks yra didžiausias 
įsakymas Įstatyme, be jokio 
abejojimo atsakė: “Mylėsi 

‘ Viešpatį Dievą riša savo.šir
dimi, visa siela, visomis pa
jėgomis, o savo artnnį kai
po patsai savę. Ant tų dvie
jų įsakymų remiasi visas Į- 
statvmas ir Pranašai.” 
Reiškia, visų dešimties įsa
kymų tikslas yra Dievo ir 
artimo meilė. Ištiesų, jei 
žmogus turėtų Dievo meilę, 
tai nereikėtų jam įsakinėti: 
neturėk svetinių dievų, ne
imk Vardo Viešpaties dova
nai, atmįk šventą dieną 
švęsti, nes jis, mylėdamas 
Dievą, jau pats tą darytų be 
jokio įsakymo. Taip pat jei 
žmogus mylėtų artimą, ne
reikėtų jam įsakinėti: gerbk 
savo tėvą ir motiną, neuž
mušk, ne paleistuvauk, ne- 
vogk, nekalbėk neteisiai 
prieš savo artimą, negeisk 
savo artimo moteries, nepa
geidauk jokio daikto, kurs 
tavo artimui priklauso, nes 
mylėdamas savo artimą, 
žmogus nedarytų jam jokios 
skriaudos ir visi įsakymai' 
būtų bereikalingi.

Deja, žmogus iš prigim
ties artimo nemyli ir kiek į- 
manydamas jį skriaudžia, ir 
užtai Dievas duodamas įsa
kymus, turėjo smulkmeniš
kai išskaitliuoti, ko žmogus

• • • KfpL* • . ii-

yra melagis1#* teisybės jame 
nėra. Nes kaip gali mylėt 
Dievą, kurio nematai, jei ne
myli artimo, kurį matai?” 
Palšai Išganytojas, mylėda
mas savo Tėvą visomis die
vystės ir žmogystės pajėgo
mis, visa širdimi mylėjo ir 

e
žmones, ir tai ne tik savo 
vientaučius žydus, bet ir vi
są žmoniją, už kurios atpir
kimą paaukojo savo gyvastį. 
Jis aiškiai mokino, kad arti
mo meilė turi paliesti visas 
tautas ir visokios rūšies žmo
nes, nežiūrint, ar jie geri, ar 
negeri, teisingi, aų< nusidėjė
liai. Kaip tik priešingai,1

Kristus daugiausia rūpinosi 
vargšais ir nusidėjėliais, su 
jais draugaudavo, ir jei kas 
Jam prikaišiodavo, kad 
draugauja su nusidėjėliais, 
Jis atsakydavo, kad atėjp 
ieškoti paklydėlių ir kad 
sveikieji nereikąlingi gydy
tojo, tik ligoniai. Pagalios 
Kristus yra pasakęs, kad 
teismo dienoje žmogus bus 
teisiamas už darbus, kuriuos 
savo artimui padarė: gaus 
užmokesnį už artimų šelpi
mą ^ir biis smerkiamas už 
skriaudas jiems padarytas. 
“Ištiesų sakau jums, ką 
jiems padarėte, man padarė
te.’ ’

Taigi nėra mums kitokios 
išeities, kaip tik mylėt savo 
artimą, o jį mylėdami žino
sime, kad mylime ir Dievą.

Pažaislio vienuolynas yra kalingas remontas. Tačiau 
gyvenančioms jame vienuo
lėms trūksta lėšų labiau jį 
pagražinti.

Užsieny, ypač Italijoj, pa
našūs meno paminklai, nė

vienas iš gražiausiųjų ir įdo
miausiųjų Lietuvos meno 
paminklų. Apžiūrėti vienuo
lyną dabar, esant šiltesniam 
orui, vežiojamos beveik vi
sos lietuvių, o ypač svetini- paisant jų gausumo, yra rū- 
šalių, ekskursijos; aplanko 
jį amerikiečiai, latviai, vo
kiečiai. Užsienio reikalų mi
nisterijos auto dažnai atve
ža į vienuolyną įvairaus ran
go užsienio svečių. Vienuce 
lyno lankytojų knygoj pali
ko savo parašą ir Tautų Są
jungos gener. sekretoriaus 
pavaduotojas p. Sugimura, 
pasirašo joje ir įvairūs už
sienio mokslininkai, profeso
riai, rašytojai, žurnalistai ir
t. t. ,

I)ėja, ne vienam svetimša
liui kelias dešimtis metų ne- 
remontuotas vienuolynas da
ro apleistos ir užmirštos vie- 

Kas sako mylis Die-Įtos įspūdį. Vienuolynui rei-
i

1

I 
neprivalo savo artimui clary- 
ti, kad jo nenuskriaudus. Y- 
ra žmonių, kurie mano, kad 
galima mvlėti Dievą ir 
skriausti savo artimą. Tai 
yra didelė klaida, kurią iš
porinto šv. Jonas sakyda
mas: “

v •
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Deja, iš ,viso vienuolyno 
puikumo, lhikui bėgant, be
paliko tik jo šešėli 1832 

"t . -J " * * ' '' * \

metais, numalšinus sukilimą;, 
Pažaislio vienuolynas buvo 
rusų valdžios uždarytas ir 
paverstas rusų stačiatikų 
vienuolynu. Rusų vienuoliai, 
užėmę, vienuolyną, paliko 
sau, beveik visą jo turtą. Da
lis bažnytinių indų, nereika
lingų stačiatikių ritualui, 
katalikiškųjų šventųjų re
likvijos ir t. tJ buvo atiduo
tos aplinkinių Kulvos,'Rum
šiškių, Karmėlavos miestelių 
bažnyčioms. Į mūsų Kauno 
baziliką pateko Pažaislio 
vienuolyno didokas juodo 
marmuro dubuo su rausvo 
marmuro -papėde švęstam 

/

vandeniui. Šitas dubuo te
bestovi šioj bažnyčioj ir da
bar.

Rusų vienuoliai, norėdami 
bent kiek suteikti vienuoly
no bažnyčiai stačiatikių cer
kvės išvaizdą, pertaisė ir re
montavo ją tam tikru būdu. 
Jie sulaužė septynis iš me
džio piaustytus su paauksuo
tais pagražinimais altoriaus, 
įstatydarni iš naujo tiktai du 
iš padirbto marmuro. Jie 
įtaisė įprastą stačiatikių cer
kvėse ikonoštasą, užtepė ke
letą didelių freskų arba vėl 
kai kuriuose iš jų perdažė 
katalikų kryžius į stačiati
kiu formos krvžius, baltus 
nupieštųjų kamaįdulų vie
nuolių apsiaustus į juoduo
sius ir t. t. Rusi} vienuoliai 
užmūrijo keturkampiuose 
kiemuose iš abiejų bažnyčios 
pusių 30 atidarą arkadų su 
kolonomis, paversdami jas 
languotais koridoriais, išplė
šė piaustytus ąžuolinius me
džio klojimus, kurie puošė 
vadin. vienuolių chorą ir vie
nuolyno refektoriumą (val
gyklą). Jie nuplėšė iš visų 
vienuolyno pastatų varinį

Puošė vienuolyną, o ypač jo 
bažnyčią, freskaiš, t y. ant 
mūro pieštais, paveikslais, 
taip pat italų mokyklos ta
pytojai Delbene (išpuošęs 
freskai s ir Vilniaus kate
dros šv-. Kazimiero koply
čią), Michel Angelo Palloni, 
gal būt FerdiųandO della 
Croce ir kiti. Vienuolyno 
bažnyčios lubas išgražino , 
puikiomis gipsatūromis, tur 
būt, iš Lombardijos atvykęs 
menininkas Giovanni Merli 
su savo padėjėjais. Bažny
čios vidus yra išklotas rau
donu ir juodu marmuru, ku- 
.rio kiekvieną gabalą ilgu ir 
vargingu keliu reikėjo ga
benti iš Krokuvos apylinkių 
(Dembniko, Czernos, Siel- 
eų) kasyklų. Ištisus mėne
sius plaukė marmuro trans
portai Vislos ir Nemuno u- 
pėmis, kol jie pasiekdavo 
vienoulyną, kaip apie tą liu
dija Bielanų Kamaįdulų 
vienuolyno ties Krokuva ar
chyve išsilikę dokumentai. 
Todėl bažnyčios ir viso vie
nuolyno statyba užsitraukė 
kelias dešimts metų. Duos- 
nus steigėjas, kuriam tačiau 
visai išbaigto vienuolyno ne
lemta buvo matyti, gausiai 
aprūpino jį dar žeme, pini
gais, varpais, daugybe gra
žių šventųjų paveikslų, ne
paprastai puikiais ir bran
giais bažnytinėmis reikmeni
mis.

Meno istorijos atžvilgiu 
barokinis Pažaislio vienuo
lynas, statytas griežtų, mo
numentalių architektūros 
formų stiliuje, matyti, vie
nos Venecijos-bažnyčios Įta
koj, yra labai įdomus meno 
istorikui savo kai kuriais 
retai architektūroj tepasi
taikančiais motyvais. Pir
miausia jis pasižymi visų sa
vo pastatų 'simetrišku, gra
žiai sukomponuotu sutvar
kymu. ‘Savo įlenktu bažny
čios fasadu,- kuris yra pir
masis šio šiaurės Europoj, 

dr savo įdomiai sukomponuo
ta, reta, šešiakampiu pa
grindu bažnyčios forma, bei 
tokiu pat retu šešiašoniu ku
polu, kuris yra apskritai 
vienintelis dabartinės Lietu
vos barokinių bažnyčių ar
chitektūroj. Pagaliau jis y- 
ra puikus savo plastiškomis 
gipsatūromis ir freskais.Vie
nuolyno bažnyčios freskai y- 
ra, be abejo, gražiausieji vi
soj Lietuvoj, įskaitant ir o- 
ku puotą Lietuvą su Vil
nium.

tU,;
pačioj bažnyęiftp^^įcoply* 
čių, ■ prezbiteri j^$bir. i£ 4 bol- 
konų balustradų buvo išpieš
ti ir sulaužyti 102 variu ap
mušti stulpeliai. Vokiečių^ 
kareiviai atgripvė bažnyčios ri

* f * *■»

rūsį, kuriant buvo pąĮąido- į,;li Suvirf 22 Mete 
tas vienuolyno, steigėjas įy i i; - JŲpEAS. P. ŠARKIUNAS
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VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm 
slanL Jokio komiso nereikia 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio gnrsųs V O S B 
player ir uprlgbt pianai. Nauji 
vartoti Orthophonic VICTROLA 
pulkus MAJESTIC radip.

Reifcatattfc AatoZopo
Vose & Sons Piano Co, y-

160 BOYLSTON ST._____ BOSTOJ

LENGVOS IŠLYGOS
, 1 t

jo šeima, tikėdamies surasti 
tenai brangenybių ir 1.1..

Palikdami vienuolyną 1919 
m., vokiečiai išsivežė į Vo
kietiją daug vienuolynui 
priklausančių daiktų: bal
dų, patiesalų, kai * kuriuos 
šventųjų paveikslus, jų tar
pe taip pat laikomą stebūk- 
lingu Marijos Aplankymo 
paveikslą ir padarė daug ki
tų nuostolių. 1920 m. api
plėštas ir apleistas vienuoly
nas buvo atiduotas atvyku
sioms iš Chicago šv. Kazi
miero kongregacijos vienuo
lėms lietuvėms. Tuojau bu
vo pradėtas remontas. Val
džios lėšomis buvo visų pir
ma apklotas skarda bažny
čios stogos, nes vokiečių dė
tas tolis prakiuro, bažnyčioj 
atsirado drėgnumas, dėl ko 
ėmė trupėti ir gesti puikios 
lubų gipsatūros, nykti sienų 
freskai. Viskas vienuolyne 
ir dabar dar laukia remon
to. Jau privažiuojant vie
nuolyną nemaloniai krinta į 
akis senoji jo tvora su‘ ap
naikintomis ir 'aplaužytomis 
lentomis ir stulpais ir aptru-

prastos, medinės grini 
vietoj buvusiųjų pi 
mairiiorinii}. Kadaise grą-r 
žiai išgludintas marmo 
dėl drėgmės apšepo iš
bluko. ■

Taisytinos yra taip pat 
vietomis aptrupėjusios ąi 
visai sunaikintos lubų gip 
tūros. Griežtai prisilaikaūfr*'*3 
bažnyčios stiliaus, reikėtų!^ 
atstatyti vėl sulaužyti baž- 
nyčios altoriai, toki kaip bu-1 
vo, mediniai ir piaušiytiS: 
bent dviejose dabai* tuščiose į ; 
koplyčiose. Buvusiame vie-y^l 
nuolyno eremitoriume 
bažnyčios reikėti} atremfcifcril| 
tuoti bokštas ties stačiu 
muno šlaitu, bokštas, iš 1 
rio dar neseniai vienuolv

pestingai valdžios atnaujina
mi ir remontuojami. Mūsų 
vienuolyną lankančioji vi
suomenė turėti} taip pat 
bent kiek pati prisidėti sa
vo, kad ir kukliausiomis au
komis.

Šia proga noriu patiekti 
bent žiupsnelį žinių apie tą 
vietą, kurią daugelis lanko 
ir kurią mes svetimšaliams 

-rodome.
I

Pažaislio, “Montis Paeis” 
. (Taikos Kalno) vienuolynas 
buvo įsteigtas kamaįdulų or- 
deno vienuoliams — atsisky
rėliams 1664 m. didžiojo Lie
tuvos kunigaikštijos kancle
rio Kristupo Zigmanto Pa
co ir jo žmonos. Savo laiku 
šis vienuolynas buvo vienas 
iš gražiausiųjų, jei ne pats 
gražiausias iš visų senosios 
Lietuvos ir su ja sujungtos 
Lenkijos vienuolynų. Pasak 
legendų, kurių daug išsiliko 
liaudyj iki mūsų dienų, vie
nuolynas kaštavęs savo stei
gėjams begales pinigų: tam 
buvę išleisti 2 — kitais dari
niais net 8 milionai lenk, 
auksinų arba tiek pat stati
niu aukso. Jam statvti stei-* •/

gėjo buvo pakviesti iš Ita
lijos (matyti iš Venecijos 
ir iš Romos) architektai.

pejusi, dėmėta ir nublukusi 
bažnyčios išorė. (Taip ją nu-
dažė 19 amž. rusų vienutį; lankytojai (kaip ’ pirmum^ 
Ii ai, kad ji daugiau panėšėtų kamaldulai) galėjo gėrėtį?,^ 
į dažnai tokiomis pat spal
vomis dažytas stačiatikių 
cerkves). Bažnyčia reikėtų 
išbaltinti, tvora pataisyti. Į- 
ėjęs į bažnyčios vidų, tuojau 
pastebi, kad ir čia viskas 
laukte laukia^emonto: ir čia

puikiu upės ir aplinkiniųįpįj 
miškų ir laukų reginiu. DąįįJ 
bar šitasai bokštas dėl jo 
bepatikimų ^enų laiptų, stč^ 
vi uždarytas (ir niekam rtėr. 
beprieinamas, laukdamas 
monto.

Ta proga teleista man 
taip pat paminėti, kad n 
trankus ir duobėtas kelias'ą^ 
vienuolyną. O juk keliui j 
taisyti ir išlyginti daug 
nereikia! . “Lietuvos AideKLAIPĖDA
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Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

X

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

DIENAS ANT OKEANO^W1

Į KLAIPĖDA IR ATGAL
PATARIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 

NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

* ‘ ESTONIA ” 7..............................^Rugsejo-September 17
“UTUANIA”................................................... October-Spalių 5
“POLONIA” ...................... ............._..........Spalią-October 12
“ESTONIA” ...................................................Spalią-October 26

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

* • * x

KELIAUK Į LIETUVA PER

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai į Klaipėdą bet ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

I — —

Dėl visu informacijų kreipkitės j vietos agentą
Z

Į ar ba iš 
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais 

BREMEK irEURCRA 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

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

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
Uoyd Laivais 

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
klauskite vietos agentų arba 

kortu oerman

stogą, palikdami jį tik ant J krinta į akis paprasta, iš ne- 
| dažytų lentų sukalta sakyk
la, sudaranti tokį šiurkštų 
kontrastą su tauriais sienų 
marmoro klojimais ir gip
suotomis lubomis; netinka 
bažnyčiai ir tokios pat pa-

bažnyčios kupolo, pavertė 
vieną vienuolyno namą cer
kve, pastatydami ant jo cha
rakteringą stačiatikių cerk
vių svogūno toroms kupolą 
(sugriautą 1926 m.) ir t. t.

1833—1843 m. laikotarpy 
“vienuolynui atnaujinti ir 
aprūpinti reikalingais baž
nytiniais reikmenimis” rusų 
valdžios buvo asignuoti 128r 
557 rubliai. Vėliau vienuo
lyno remontas buvo daromas 
rusų vienuolių kas kelinti 
metai. Didžiajam karui pra
sidėjus, 1915 m. stačiatikių 
vienuoliai, bėgdami į Rusi
ją, turėjo palikti vienuoly
ną. Jie pasiėmė su savim vis
ką, kas jame buvo vertin
gesnio: bažnytinius aukso ir 
sidabro indus, stebuklingą 
Šv. Marijos paveikslą, pasak 
legendos, 1661 m. padovano
tą vienuolyno steigėjui po
piežiaus Aleksandro VII.

Užėmus vokiečių kariuo 
menei Kauną, vienuolyne 
buvo įrengta karo ligoninė. 
Tačiau naujųjų šeimininkų 
nebuvo pagerbtas šis gražu
sis žmonijos kultūros ir kū- 
lybos paminklas. “A la 
guerre comme a la guerre.” 
Praslinkus kokiam laikui 
vokiečių valdžios

\ Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to-.. 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

| grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- / 
1 litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- . 

si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi j o-l 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- •• 
tus visą mėnesį, už 15! litų 3'mėn., už 25 liti— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus1 Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
' Aš tik teisybe rašau,

ii • , *»

~ Aš esu Vienintelis Lietuvos katei 
tis “RYTAS?’ ’Mahi ‘redaguoja prof. dr. Lio
nas B i s t r a s» ‘ į

- f. , V" rt'



Nuo Romos?”

v •

F. L. I. S.

ė

T Ligšiol gal dar tikėjosi sa- kreditus pataisyti social-
I ■ /

i *..>-i
* I • I • • J

f J- Jung. Valst protestantų davatkos negali pamiršti smūgio, kurį uždavė buvęs New Yorko gubernatorius “Al” Smith pereitais rinkimais.;< Protestantų pryčeris dr. Barrett “Forum” žurnale bandė įrodyti, kad Amerikos katalikai eina prie atsiskyrimo nuo Romos.. Jis sako, kad Amerikoniz- me yra kas tokio, kuris yra neprietelingas Romos Kata- likizmui. . %Pryčerio mintį karštai už- • v *
/''•y

Moterys, vaikščiokite kil- / numo takais nusižeminimo kojomis.—Šv. 'Augustinas.

A

Taip pat pažymi, kumet Šv. Tėvas paskelbė 1925 metų jubiliejų, tai apie šimtas tūkstančių Amerikos katalikų priėmė pakvietimą ir aplankė Romą tais jubiliejaus metais.Tą patį galima pasakyti ir apie šių metų Šv. Tėvo 50 metų kunigavimo jubiliejų.Jeigu katalikai nebūtų lojalūs Šv. Tėvui, tai ar jie va

Dikas pamažu nuleido galvą lyg būtų norėjęs giliau įsidėmėti tuos žodžius.■ ■ — Bet-gi, drauguži, — skubiai įsikišę ponas Slokumas, — jūs juk suprantat, kad jūs dar esat perjaunas, kad galėtum pats savo noru aik- voti pinigus. Pinigais dėl jūsų turime mes pasirūpinti.—• Jūs norite pasakyti, kad be jūsų sutikimo aš ir centu negaliu pasinaudoti?— Nei vienu centu, — atkirto p. Kroketas.Dikas susimąstęs linkterėjo galvą ir pramurmėjo:— Taip, aš supratau.— Žinoma, savaime suprantama, — teisingumas reikalauja duoti jums kiek kišenpinigių nuosaviam aikvojimui, — tarė p. Devidsonas. — Na, sakysim, dolerį ar du į savaitę, o kai jūs būsit vyresnis, vis didinsim, — tokiu būdu, kai jūs turėsit dvidešimt vienerius metus, galėsit savu nuožiūra naudotis savais pinigais, žinoma, neniekinant mūsii patarimų.— O iki tol, kol neturiu dvidešimt vienų metų aš, nežiūrint į visus savo dvidešimt milijonų, negaliu nusipirkti ir šimto dolerių, kad galėčiau sunaudoti juos saviškai, — paklausė labai nuolankiai Dikas.Ponas Devidsonas norėjo švelniai atsakyti, bet Dikas neleido jam išsižioti kalbėdamas toliau : ■ - -į— Kiek aš supratau, tai aš" neturiu teisės išleisti cento jūsų nepasiklausęs?
- Visi trys globėjai linkterėjo galyųmįs.— Reiškia, ką tnes keturiese nutarsim, taip ir turės būti? • ■Globėjai vėl linkterėjo galvomis.
,. — Taigi va, aš tuojau dabar norėčiau gauti 
šimtą dolerių, — pareiškė Dikas.

- ' ' y . Z* *■.▼*--

-M, i (TT
ii ,y ■Sdv. Valstijiį Agrikultūros Departamento Agrikultūros Ekonomijos Biuras

eporte, birželio 30 d., pažv- , kad šių metų antrame 
■bertainy Lenkijos ekonomine padėtis nepagerėjo. Žiūrint kreditų pusės finansinis Mfetovis nepergeriausias.

jį* j kalba Lenkijos vv- 
JJtlaUsybes finansinis patarė-

iai baigia smukti.

Kai jie išsikalbėjo, Dikas paprašė sau žodžio. ’— Tą viską aš jau apsvarsčiau, — pareiškė jis, — ir pirmučiausia aš važiuoju keliauti.— Viskas ateis su laiku, drauguži, — maloniai paaiškino ponas Slokumas. — Kai jūs, na, sakysim, būsit prisirengęs į universitetą, tuomet kokius metus pavažinėti po užsienius būtų labai ir labai ne iš kelio.— Suprantama, — įsikišę ir ponas Devidsonas, kuris pastebėjo bernaičio akyse nepasitenkinimo liepsnelę, ir kaip jis nenoroms sučiaupė savo lūpas, — žinoma ir prieš tai jūs galėsit po truputį liuoslaikiu pavažinėti. Aš manau, kad ir mano draiigai atitiks, kad tokios ekskursijos gali būti labai naudingos, žinoma, po tinkama priežiūra.— Kiek jūs sakot aš tutįs pinigų? — paklausė gana netikėtai Dikas.— Dvidešimt milijonų,—visų mažiausia skaitant, t. y. apie tiek, — greitai atsakė ponas Kroketas.— Kaip būtų, jei aš tuojau pasakyčiau, kad esu reikalingas Šimto dolerių ?—paklausė Dikas.— Tai yra kaipgi, — taip, hm... — stiriko ponas Slokumas ir pasižiūrėjo į draugus ieškodamas pagalbos.— Sies turėtume paklausti, kuriam tikslui tie pinigai jttmd reikalingi, — atsakė ponas Kroketas.— O kas būtij, — labai iš lėto pratarė Dikas, žiūrėdamas popui .kroketui tiesiai į akis,— jei aš įjųms atsakyčiau, — kąd aš nbnptiu jums pasakyti, kam man tie pinigai reikalingi ?— Tokiam atvėjy jūs tų pinigų negautumėt, —atsakė taip skubiai, tartum iššovė, pohas Kroketas.
4 -j ’ -
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demokratų plečkaitininkų pažadais, bet dabar ir Plečkaitis su savo sėbrais atsidūrė kalėjime ir pažadų nebegalės ištesėti.Gal dėlto ir diktatorius Pilsudskis taip nervuojasi.Premieras Switalski šaukia konferenciją rugsėjo 16 d., kad apkalbėti finansinius ir politinius reikalus. Sako, kad joje ir diktatorius Pilsudskis dalyvausiąs. Bet tuoj po paskelbimo Tautininkų Demokratų partija pareiškė, kad konferencijoje nedalyvausią. Taigi ne tik finansi-- z '—r K ‘ rinė, bet ir politinė lenkų būk- le!bidga.'Turi būti Lenkija už saFo judošiškus darbus jau priėjo liepto galąi
t -- 
•\ ž

į Lenkija Baigia Smukti
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žiuotųį Romą, ar jie taip 
duosniai-aukotų. -; Tai faktai, kurie ir tamsiausiam bedięyėliui įrodo, kad Amerikos katalikai bu- 

'I ' ’ /vo, yra ir bus lojalūs Romai.Brooklynp “V-be” tuos faktus gerai žino, tik slepia nuo savo skaitytojų, nes juos, matyt, laiko nesusipratusiais ir aklais savo pasekėjais.Bet ir jie, gal kada susipras ir mes skaitę mulkintojų nezaliežninkii organą* . Tada ir “V-bė” supras, kad melu toli negalima eiti.

Laimingasis Ričardas numirė kaip tik tą mėnesi, kai jaunasis Dikas pabaigė žemesniąją mokyklą. Dikas tuomet buvo trylikos metų. Jis turėjo dvidešimt milijonų dolerių ir nei vieno visame pasauly giminaičio, iš kurių jis būtų galėjęs laukti kokių-nors nesmagumų. Jis buvo viso palociaus savininku, daugybės tarnų, motorinio laivelio, arklių ir vasamamio-palociaus Kalifornijos pietuose. Vienas tebuvo dalykas, su kuriuo jam teko susidurti, tai globėjai. Pirmąsyk jis įėjo savo tėvo didžiulin darbo kambarin, ąu jais pasitarti. Buvo puiki vasaros diena. Globėjų buvo trys; visi jau pagyvenę žmonės, savistovūs, turėję biznio reikalų su jo tėvu. Klausydamasis jų paaiškinimų Dikas nutarė, kad jie trokšta jam gera, bet nieko bendra jis su jais neturįs. Jis tuojau priėjo išvados, kad jie jam perseni. Be to, jam buvo aišku, kad jo paties, to bernaičio, kurio likimu globėjai taip susirūpinę, jie visai nesupranta. Pagaliau jis nutarė, kad jis pats geriau galįs žinoti, ko jam reikia. Ponas Kroketas pasakė ilgą kalbą, kurios Dikas mandagiai ir atydžiai išklausė, kiekvieną kartą linkterėdamas galva, kai kalbantis kreipdavosi betarpiškai į jį. Ponas Devidsonas ir ponas Slokumas taipgi pasakė kiekvienas po kalbą. Dikas jų kalbų pasiklausė ne mažiau domiai ir mandagiai.7 Taiį kitko Dika^ Sužinojo, koks doras ir išmintingas žmogus yra buvęs jo tėvas ir susipažino su programa, kurią tie trys įdžentlemenai sustatė, kad ateity iš Diko išeitų 'toksai pat doras ir apsukrus žmogus.
■ • v ■ '. .
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366 West Bro&dsvay South Boston, Mass.
& r ; -■■■ - - Tdephone South Boston 0620
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DAR TIK 40-TIES METŲ 

|HR JAU persenas —Kį; Žmogaus gyvenimas neil- J gaš/bet vis gi iki 50 metų 
Ėdat jo veiklumas nepašibai- Ir protas pilnai išsivys- ir energijos dar nestin- 
Bga, ir kas svarbiausia, per 
K tiek metų jis įsigyja prity- „rimo, kurs gyvenimo klausi- Kūmuose vaidina labai svarbų 
K vaidmenį. Yra tokių, kurie tvirtina, kad 40-50 metų lai- kotarpis yra laimingiausias 
K visame gyvenime. Bent taip £ buvo iki šiol. Bet šiais sku- įį botumo ir nervingumo lai- kais toji nusistovėjusi nuo-> mohė persikeitė ir . ypač katštlingoje kapitalizmo E- datbuoteje matoma nusista- gf' tymo pašalinti viską, kas tik senesnioj rimtesnio.
KS* • f i'E'į Vienas mokytas žmogus, Bpažįstąs septynias kalbas, Bebaigęs keletą komercijos ir & industrijos mokyklų, turįs ^ilgoko prityrimo pramones g srity, padavė aplikaciją tap- vienos firmoj menažeriu 
jb Paliudymus turėjo kuoge- 
k gausius. Firmos savininkas 
E. šu pamėgimu perbėgo aki- | mis aplikanto popieras, bet 
r staiga susiraukė. “Čia pa-

''v®sakyta, kad tamsta turi 47 fcmetus. Mums esi persenas. 
k Gal to nepastebėjai, bet ant &mūsų firmos durų yra iška- 
EMla, kad žmogus sulaukęs 40 eities, nebent-tik darbininkų Iminėtų, negali pas mus dirbti, solidarume ir susipratime. K" Labai gaila, bet mes tams-gi1--.

LIETUVI NEUŽMIRŠK 
VILNIAUS

“Darbininko” num. 66 ra- * leme kiek Lenkija turi vi- 
Huir* V| daus ir užsienių skolų. Aišku, kad Lenkija už skolas yra už- įrirtačius ir mūsų sostinę Vil-
Kp. Lenkijos vyriausybės fi- ' ^ansinis -patarėjas, Charles pewey, savo l>ertaininiame porte, birželio 30 d., pažv- i, kad šių metų antrame

t<|s negalime priimti dėl per- seno amžiaus. ' Senesnieji žmonės gal ir rimtesni ir kiek prityrę, bet jie neišlaiko kompeticijos su jaunesniais darbo greitume. Mums reikia kuodaugiausia skubotumo ii- produkcijos.”Tai tokia kapitalizmo sistema. Jiems reikia kuodaugiausia mašinų ir kuoma- žiausia darbininkų, o tie, ktr- rie prie mašinų būtinai jau reikalingi,, privalo galvotrūkčiais skubinti, kad tik daugiau padarius ir mažiausia lėšų išaikvojus. Darbininkai gi, ypač senesnieji, sali sau ieškoti darbo ki- tur, o jei neras, tai gali ir badu mirti, tiek kapitalistams tegalvoj. ,Kuomet apie tai rimčiau pasvarstome, tenka gerokai susirūpinti. Kas -toliau bus? Žmonių skaičius auga, darbas mažėja. Ilgainiui manoma viską mašinomis nuveikti. Bedarbių armija didėja. ir jie suraukę skruostus ir katkas žiūri į kapitalistų gobšumą, o kapitalas, žiaurus, beširdis, kvailas, nenori matyti žmonijos nepasitenkinimo ir stumia viską į kažkokią tragišką bedugnę.Ištiesų, nejauku... Ir kas aršiausia, nesimato jokios iš-

gyrė lietuvių atsiskyrėlių-ne- zaliežninkų organas Brook- lyno “Vienybė.” Nesistebė- . me, nes “V-bė” labai uoliai . dirba, kad suklaidinti lietuvius ir jups pavesti šiaučiams mulkinti. . •
■< • t“Forum” žurnalas patalpino pryčerio Barrett straipsnį, patalpino ir James J. Walsh, M. D. atsakymą į Barretto “faktus.” Bet “V-bė” James J. Walsh’o atsakymą paslėpė nuo savo skaityojų.Kodėl ? Aišku, nes dr. J. Walsh sumuša Barrett ’o “faktus” ir aiškiai įrodo, kad Amerikos katalikai ne tik, kad neina prie atsiskyrimo nuo Romos, bet kaskart katalikų lojališkumas Šv. Tėvui Jung. Valst. didėja, ir tą jis įrodo nesugriaunamais faktais.-Dr. Walsh įrodo, kad katalikų bažnyčiose petrapini- gių kasmet daugiau ir daugiau surenkama, kad pasirašius konkordatą su Italija visi Amerikos katalikai džiaugėsi tuo įvykiu ir ėmė interesuotis religija ir uoliau atlikinėti savo religines pareigas.
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igė rinkimą ūkių gyventojų M cenzo. Matome, kad sausio 1 d., 1929 m., buvo 27,511,000 į žinomų kuomet 1909 m. buvo 32,000,000.Matyt sumažėjimas ūkių gyventojų, kad nors žemdirbiškas padėjimas daug geresnis sti įvedimu visokių naujų pagerinimų, ir nepaisant permainytų gyvėnimo sąlygų industrijose.1928 m. 1,960,000 žmonių apleido ūkius ir 1,362,000 persikėlė iš miestų į ūkius.' 1927 m. 1,978,000 žmonių apleido ūkius ir 1926 m., 2,155,- 000 žmonių. Judėjimas iš miestų į ūkius buvo 1,362,000 žmonių pereitais metais, 1,- 374,000 — 1927 m. ir 1926 m. 1,135,000.Ūkių gimimo rata yla 23 gimimai kiekvienam 1,000 žmonių ir mirties rata yra 8 kiekvienam 1,000 žmonių.Biuro skaitlynės rodo, kad Naujos Anglijos valstijose 65,000 žmonių vyko į ūkius; Atlantiko valstijose '119,000 žmonių vyko iš ūkių į mies-. tus ir 93,000 iŠ miestų į ū- kius; ryt-šiaurių centralėse valstijose 299,000 iŠ ūkių- ir 218,000 į ūkius ; vakarų-šiau-' rių centralėse 372,000 iš ūkių ir 232,000 į ūkius; pietinėse Atlantiko valstijose 266,000 iš ūkių ir 190,000 į ūkius, it 1.1.

* J . 4.praneša, kad ūkių gyvento- j jų skaičius yra mažesnis šiais. > metais negu kada nors buvo per pereitus dvidešimts metų. Tas Biuras ką tik užbai-sigyti. Vilniaus Lietuvių Labdarių Draugijos Komitetas savo lėšomis užlaiko Didžiojo L. K. Vytauto gimnaziją, keletą pradžios mokyklų ir amatų mokyklų su keliolika prieglaudų karo našlaičiams. Tos visos įstaigos užlaikyti reikalauja daug šlaidų, kurias neturtingiems vilniečiams labai sunku pakelti, todėl visi geros valios lietuviai Almėdami Vilniaus užgrobimo sukaktuves prašomi, tų sukaktuvių minėjimo pajamas skirti Vilniaus Labdarių Draugijos Komitetui aukščiaus minėtoms kultūrinėms įstaigoms užlaikyti. ’ ! ;Tiktai tautiniai susipratę vilniečiai lietuviai galės atkovoti Lietuvos pavergtąjį Vilnių, tiktai mūsų padedami vilniečiai greičiau apsi- švies ir tautiniai atbus. Gi kuomet jie bus tautiniai tvirtai susipratę, kuomet jų dvasia bus nepergalima, tuomet tiktai mūsij padedami jie ’ m lrvirv ril ttlfr, 4 ■» t VI

Už mėnesio laiko spalių 9 gančioms kartoms šį biaurų dieną, minėsime liūdnas me- polakių plėšrumo ir begėdys^ tėsžygį.
• • į> ' ■ ? ?Amerikos lietuviai kaip praeity taip ir šiemet, kur tiktai randasi didesnis būrelis lietuvių, šias liūdnas sukaktuves privalo tinkamai paminėti. Kur galima'bažnyčioj e tinkamas pamaldas už žuvusius Lietuvos karžygius. Salėse prakalbas, tai dienai pritaikintus koncertus, lošimus ir tt. vienokiu ar kitokiu būdu sulig vietos aplinkybių, bet visi privalo šias' sukaktuves paminėti ir garbingai žuvusių už lietu- nusikratys polską jungą, vių laisvę Lietuvos karžygių,tiktai padėkime jiems apsirinkamai pagerbti.Nėžiūriht mūs visų dedamų pastangų Vilniaus mes neatgaUsim be pačių į vilniečių pagalbos, gi vilniečiai y- ra gana dikčiai sulenkinti, tautiniai dar nedaug susipratę ir prieg tam materiale jų padėtis labai bloga. Jie savo lėšomis labai mažai kas gali leisti savo vaikus aukš- tesnėn mokyklon — gimna- zijon, jiems būtinai reikalinga mūsų pagalba, nors moks-

tinės sukaktuves, kuomet “bracia polaci” viliugingu būdu 'užgrobė mūšų senąją sostinę Lietuvos širdį Vilnių. Spalių 9 dieną, kiekvienas tikras lietuvis daro tvirtą pasiryžimą kovoti taip ilgai, pakol Vilnius ir vėl bus grąžintas lietuviams.Vargu bau istorijoje rasime analogingą atsitikimą, kur taip begėdiškai būtų paniekinta sutartis ir duotasai žodis, nes vos dvi dieni po Suvalkų sutarties pasirašymo kuriaja einant Vilnius, Gardinas ir kitos grynai lietuviškos žemės pripažintos Lietuvai, bet rašalas dar ne- sudžiūvęs buvo, kaip paties lenkų galvos ir vado Pilsudskio įsakymu, generolas Želigovskis su galicijonų gauja pasivadinusių “tutei- ši” apgaulingu būdu iš už- pakabo puolė lietuvius ir spalių 9 dieną 1920 m. užgrobė ViĮnių. - «Viso pasaulio lietuviai nežiūrint kur jie gyventų šias Vilniaus užgrobimo sukaktuves mini ir primena au-. lo įrankiams — knygoms į-
Dž. London

Iš “Mažoji Didžiųjų Namų 
Šeimininkė”

šviesti, padėkime j u jaunuomenei pasiekti, bent pradžios ir vidurinės mokyklos mokslo, tuomet Vilniaus išvadavimas bus užtikrintas.Spalių 9-ta diena, Vilniaus gedulo diena, visi ją minėkime, gi tos dienos pajamas skirkime Vilniaus lietuvių švietimui. O Vilnius bus mūsų!
K. J. Krušinskas, Fed. Sekret.180 Hale Avenue, Brooklyn, N. Y.



nuo kalno apžėlusiais Uolėte ta'

kapuose ir Žalia

LDS. SEIMO DELEGATAMS 
PRANEŠIMAS

ir senobiniuose

jungos ir iš. atskiriu Vokieti*^ 
jos mažumų ųrganįžacijj&į 
kaip leiikt], vendų, fryzų, dar 
nų ir kilų. Po programos 
buvo šokami lietuviški So* 
kiai. Šventės nuotaika tųCT 
puikiausia, visos kalbos gk 
liai patriotiškos ir gyvbs. UM 
nuotaikos, iš kalbų ir iš sŪSĮp** 
rinkusių gausumo galinį’” 
spręsti, kad susivienimU ak*' 
tingumas yra intensyvi^- 
Šventė nusitęsė iki anksty? 
vaus ryto, Be to, buvo atsį? ?

nęs saugoti, nes juk aš tame dar nieko neišma 
nau.

(Bliu daugiau)

gaus šimtų penkiasdešimt do- 
v. tūkstantį aštuonis šimtus į 

atsakė ponas Kroketą^ 
Išmesti pinigai, — ; 1

i o. su pilnu užlaikymu.
— Dėkui jums už gerą širdį, — tarė Dikas 

kreipdamasis į visus tris globėjus. — Tikiuos, 
mes galėsim sugyventi. Suprantama, tie dvi
dešimt milijonų mano ir jūs turite juos dėl mn-

ataiduso Dikąsp —. Be
• I

Degtinė protą apsvaigina, 
Kiekvieną žmogų susargina, 
Paskui be laiko numarina. 
Degtinės gerti mums nereikia, 
Ji žmogui piktą tik suteikia 
Ir geriantį dažnai prakeikia. 
Degtinė nieko neduod’ gera. 
Mus blogesniais kas-kartą daro, 
Be laiko į kapus nuvaro. 
Jei pats savęs nesuvaldysi, 
Save degtinėje skandvsi. 
Tai prapultį iš jos įgysi. 
Degtinė atveda į gėdą, 
Turtingą elgeta parėdo, 
Sveikatą, turtą mus suėda. 
Jeigu blaivybė pražydėtų, 
Lengviau alsuotų mūs krūtinės, 
Nejaustume vargo tėvynės. 
Jeigu blaivybė pražydėtų 
Degtinės niekas nenorėtų. 
Visi geriaus gyvent galėtų. 
Pakiltų mokslas ir dorybė, 
Paliktų meilė ir teisybė, 
Paliktų ir tautos galybė. 
Todėl blaivybę mes pažinę, 
Varykime jau lauk degtinę. 
Tegu blaivybė nesustoja 
Plačiausiai augti lietuvyje! 
Tegu visi blaivais pastoja.

Dikas.
kalbant, kad dabar nebe tie laikai ir kad nebega
lima taip rizikuoti, kaip seniau.

Kai kas iš tų žodžių gali imti spręsti, kad 
Diko būta niekingo ir gobšo žmogaus, ištik rujų 
gi, tą. valandėlę jo mintys ir užmanymai buvo 
taip pat toli nuo tų dvidešimt milijonų, kaip 
mintys įkaušusio jūrininko, papuolusio į krantu 
su trijų metų alga kišeniuje.

— Aš juk tik dar bernaitis, — kalbėjo Di
kas. — Bet jūs manęs dar gerai nepažinote. 
Laikui bėgant, mes geriau susipažinsim, gi kol 
kas dar kartą dėkui...
' Jis nutilo ir linkterėjo galvą, tuo duodamas 

suprasti, kad pasikalbėjimas baigtas. Globėjai 
išėjo susigėdę ir nustebę. Devidsonas~ir Sloku- 
mas, lipdami laiptais į prieangį, kur prie durų 
lauke jų vežikas, buvo beveik supykę, bet ponas 
Kroketas smarkiausias iš visų, murmėjo nudžiu
gęs: “Tai jo sūnus! Jo sūnelis!”

Jie nuvažiavo į garsų klubų Pacifik-Union, 
kur prasėdėjo visą valandą, rimtai apsvarstyda
rni jaunojo Diko Forresto ateitį, ir dar kartą 
pasižadėjo ištikimai eiti uždėtas jiems globėjų 
pareigas.

Tuo tarpu Dikas Forpostas ėjo skubėdamas 
nuo kalno apžėlusiais Uolėte takeliais, kurie buvo 
persianri, kad būtų butę. galimai joti. Tik išsi
baigė pajocių ir puikių sodų dalis, tuojau prasi
dėjo ilga eilė vargingų medinių namelių.’ San 
Frhnciskc 1887 metuose

ninkas ir mus pamokino ir 
šiame dalyke šiais žodžiais: 
Aš girdžiu daug ablavos apie 
girtuoklystes ir kitus prasi
žengimus. Rėkia: O kad tai 
nebūtų gėrimų! Kas per klai
da ! Kokia kvailybė! Kuomet'--i 
žmonės nusideda jūs kaltina
te Dievo dovanas! Tai pa
siutimas! Argi tai vynas 
daro apsirijimą? Žinoma, 
kad ne! Tai vyno persigėri- 
mas! Jie rėkia: “O kad tai 
nebūtų vyno, o kad nebūtų 
geležies nes pasipiauna, o 
kad nebūtii nakties, nes va
gia. ’ ’ Šv. Krizostomas sako: 
O susimildami neargumen
tuokime taip. Tai yra šėto
niška! Nekaltinkime vyno, 
tik apsirijimą.

Dievas pagerbė mus duo
damas vyną, nekaltinkime 
todėl jo, netinkamai jo dova
ną suvartodami. Patys kal
ti už nemokėjimą vyno var
toti. v

Dar yra begalės išsitarimų 
Šventame Rašte rr gerų kata
likų dvasiškių ir pasaulinių, 
bet jau matome kad yra ne-

simirė tavo seniokas,
— Užtai dabar matai

Dikas 
kalu.

— Palauk, štai baigsiu nesti savo seniokui 
atsake Timas, tėmydamas prityrusia a-

Lietuvos ir iš Klai 
krašto.

Europos miestuose, gražūs nūnai ir vargingos 
lūšnelės stovėjo greta kits kito.

Dikas sustojo prie kampo, kame buvo dar- 
žovininko krautuvė. Antrame tų namų aukšte 
gyveno Motiejus Chegenas vyresnysis, taniau-, 
jantis policmonu ir imdamas šimtą dolerių mė
nesinės algos jis negalėjo puikiau gyventi už sa
vo draugus, kurie imdami keturiasdešimt-pen- 
kiasdešimt dolerių mėnesinės algos, turėjo išmi- 
tinti savo šeimynas. Bet veltui Dikas švilpavo 
pro atdarus lankus. Motiejaus Chegerro jauno
jo nebuvo namie. Dikas apsvarstė galvoje visas 
vietas kaimynystėje, kame tuo metu būtų galė
jęs būti jo draugas, tik štai iš už kampo pasi
rodė pats Motiejus, atsargiai benešąs taukinę 
skūTdinel^ sklidiną putojančio alaus. Jis kaž
ką sumurmėjo sau po nosim, kas turėjo reikšti 
p'asisvėikinimą. Dikas jam lygiai tokiu pat 
būdu atsakė, rodos, ten ne jis prieš valandėlę 
buvo kalbėjęsis su trimis turtingiausiais mies
to tūzais. Tai, kad jis yra dvidešimt milijonų 
savininkas, kurie be paliovos auga, nei kiek ne
sigirdėjo iš jo balso, nei kiek nesušvelnino jo 
pasisveikinimo.

'— Nematyt buvo tavęs nuo to laiko, kai pa- 
pa^tebėjo Timas.

šiurkščiai atkilto 
Klausyk, Timai, aš pas tave su rei-

— Mūsų rankose milijonai dvigubai užaugs, 
drauguži, mes juos įdėsim į patikimas akcijas, 
— užtikrino jį ponas Slokumas .

— Tik žiūrėkit, be spekuliacijų, — prisakė 
Tėvui pasisekė, — bet aš gitdėjau jr

alų.
kim putojantį alų, — jis riša gerkle pradės rė
kauti, jei paduosiu jam be putelės

—^Vatyliitękupk ir bus tau. puta.—patarėjam 
iii kas? — Aš tik valandėlei tave sutrukdysiu. 
AŠ šiąnakt manau pabėgti, nori su manim kar
tu?

vonia,
Dikas

— Kaip tiktai.
— Kiek gi jūs, —^kiek gi aš tai poniai moku 

už jos man patarnavimus ? — paklausė Dikas.
Ponas Kroketas užsikosėjo, pirm nei atsa

kyti.
— Juk aš gi jai moku iš tų pačių dvidešimt 

milijonų, ar ne tiesa?—neatsileidoDikas.
— Tėvas, kaip nulietas, — pastebėjo ponas 

Slokumas.
— Ponia Somerstonienė, arba kaip jūs ją va

dinat “ta iionia. 
lerių į menesį, t 
metus

— Kuriam tikslui ? — paklausė ponas Kro
ketas.

— Tą aš jums galiu pasakyti, — tvirtai at
sakė bernaitis. — Aš noriu keliauti.

— Jūs keliausit šiandien pusiau devintos va
kare į lovą, — aštriai atrėžė ponas Kroketas, — 
ir jokių šimto dolerių jūs nematysit.

— Ponia, apie kurią mes jau jums minėjom, 
atvažiuos čionai šeštą valandą. Jūs jau žinot, 
kad būsit jos nuolatinėje globoje. Pusė septin
tos jūs, kaip paprastai, pietausi!, ir ji valgys 
kartu ir prižiūrės, kad jūs paskirtu laiku’ ei
tumėt gulti. Mes jau minėjom, kad ji jums at
stos motiną: — ji žiūrės, kad jūsų ailsys ir kak
las būtų švarūs. ,

— Ir kad subatvakary man būtų prirengta 
perdėtu nuolankumu užbaigė jo kalbą

Mūsų laikinojoje sostinėje 
iš viso yra 20 katalikų baž
nyčių. Įžymiausios katalikų 
bažnyčios yra šios: 1) Met
ropolijos bazilika, pastatyta 
Vytauto Didžiojo 1425 me
tais ir atstatyta 1894 metais; 
2) Šv. Trejybės bažnyčia, 
statyta 1634 m.; 3) Vytauto 
bažnyčia,; pastatyta 15-me 
šimtmety Vytauto Didžiojo 
ir atstatyta 1920 metais; 4) 
Šv. Kryžiaus — Karmelitų 
bažnyčia, statyta 1510 m.; 
5) Įgulos bažnyiča (buvęs 
soboras), statyta . prieš 40 kalny. Baptistai ir metodis- 
metų. r % tai turi po vieną koplyčią

Parapijų baline yra pen- Šančiuose. Mahometonai ta
kios: 1) Senamiesčio Šv. ri vieną mečetę prie kapų. 
Trejybės bažnyčia su 15,000 “JI. R.”

parapųiečių; 2) Žaliaklmo 
su 6,000 parapijiečių; 3) 
Karmelitų su 15,000 parapi
jiečių; 4) Šančių su 12,000 
parapijiečių ir 5) Aleksoto 
su 3,000 parapijiečių. Iš viso 
visose penkiose Kauno ka
talikų parapijose yra per 50 
tūkstančių parapijiečių, ne
skaitant kariuomenės.

Po katalikų daugiausia 
Kauneyra izraelitų. Jie vi
same mieste turi 29 sinago
gas ir maldyklas* daugiausia 
Senamiesty ir Slabadoj.

Evangelikai-liuteronai te
turi vieną bažnyčią Sena
miesty. 'Stačiatikiai turi dvi 
cerkves

Ką tik išėjo iŠ špaudoil£
Artisto i -r 

STASIO PILKOS r 
Nauja Knyga v.

“JAUNA KŪRYBA” > 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasL 
Skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų.
Verta kiekvienam turėti na* 
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit UŽ 
3c. pašto ženklelį.

“DARBUUNK^-ft”
336 B’way, So. Boston, Mas*

Šiais metais LDS. Seimas įvyks Rugsėjo 25 it- || 
26 dienose, Aušros Vartų parapijos salėje, Worces- B 
ter, Mass. LDS. 108 kp. pryšakyje su savo klebo- • j 
nu kun. K. A. Vašiu darbuojasi iš visli pajėgų., kad -B 
tik tinkamiausiai surengti šios mūsų išeivijai svar- ,;tt 
bios organizacijos Seimą. Yra susidariusios įvai- a • 
rios komisijos, kurios rūpinasi Seimo reikalus tin- B 
kainai sutvarkyti. Šiuo kariu komisijos LDS. Sei-. B 
mo delegatams štai ką turi pranešti: f..W

1. Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis B
Rugsėjo 25 dieną, 9:00 valandą ryte, Aušros Vartų 
Bažnyčioje. . .B,

2. LDS. Seimo delegatų pagerbimui ir abelnai - «:-
LDS. organizacijos garbei bei jos reikalų agitacL B' 
jai yra rengiama Rugsėjo 25 dieną, 8:00 valandą & 
vakarę, didelis koncertas su prakalbomis. Gi Rug- B 
sėjo 26 dieną, 8:00 valandą vakare, įvyks nepapraš- B 
ias pokylis. Viskas tas įvyks toje pat Aušors Var- S 
tų parapijos salėje. B

3. Atvykstantiems delegatams daug yra pa
rengta nakvynių pas privačius asmenis, kur kiek
vienas delegatas bus širdingai priimtas ir ras sau 
tinkamą poilsio vietą. Kas iš delegatų norės apsi
stoti pas privačias šeimynas privalo kreiptis prie • 
Juozo Glavicko 237 Millbury St., Worcester, Mass. 
Jis nurodys apsistojimo vietas ir patarnaus visuose 
delegatams reikaluose. Labai yra prašomi delega
tai, kurie norės pasinaudoti lietuvių svetingumu, 
laiškeliu pranešti p. Glavickui, kad išanksto rezer
vuoti] kiekvienam delegatui vietą.

4. Delegatai, kurie norės apsistoti viešbUČltLO- (
se, patariame Worcester Hotel, tiesiog prie gele
žinkelio stotį, švarus vidutinės kainos viešbutis, ir 
pirmos rūšies viešbutis Bancroft Hotel, visai arti ; 
prie City Hali. |

5. Delegatams ir svečiams privažiuoti prie po
sėdžių ir vakarų salės patartina geriausiai imti i 
Taxi Cab ir važiuoti į Highfield Rd. kur randasi 
bažnyčia. Woreestervje Taxi Cab važiuoti yra la
bai pigu, tik 35 centai ligi bažnyčios. Gatvekariais 
kainuoja 10 centų, bet reikia eiti nuo stoties į kai
rią ligi trečios gatves, nuo ten važiuoti arba Upsala ; 
arba Millbury St. karais ir pirmosios gatvės karais 
išlipti prie West Upsala, o antrosios prie Fifth 
Avė. ir vėl eiti ligi bažnyčios. Važiuojantieji paB 
p. Juozą Glayieką gatvekariais Millbury St. turi iš
lipti prierkampo Seymour St, ten ant pat kampo ' 
randasi jo valgomųjų daiktų krautuvė. . 1

Svečių Priėmimo Komisija j

Perdėjimas dalyko vaitoji- 
nie nepanaikiha teisę jį iin- 
kąknAl varioti. ' f ,'

■ Katalikų Bažnyčia yra se
niausia doros mokytoja pa
saulyje. Nėra dyvų, kad jos 
priešai skaitosi su jos nusi
statymu, nors kartais tą pa
daro veidmainingai- dėl sa
viškų išrokavirrių.

Težino . Katalikų Bažny
čios mylėtojai ii- neapkentė- 
jai, kad ji nuo pat savo pra
džios žmoniją blaivina. Šv. 
Paulius rašo efeziečiams: 
“nebūkite girti.” Ir visi 
Bažnyčios popiežiai, vysku
pai ir kunigai blaivina pa
saulį, mokydami jį blaivybės 
dorybės. Čia ir tinka tas mū
sų principas “abusus non 
tollit usum,” the ūse of a 
thing does not destroy its 
lavvful ūse.” Jis pasako kad 
vartojimas dalyko yra vie
nas daiktas, o bemieris ar be
protiškas jo vartojimas yra 
kitas. Ir miltelių ant vei
do perdaug vartojimas nėra 
gerai. Vynas, alus, savyje 
neturi blogo. Jie gali būti 
išmintingai vartojami net ir 
ant naudos. Atminkime tik 
žodį išmintingai. Be to žo
džio nė gatve negalima eiti.

Katalikams lengva , su
prasti kad vyne nėra pra
keikimo, kaip kurie užsispy
rėliai sako, nes pasaulio Iš- 
nytojas vyno ir duonos pa- 
vydaluose mėgo pasislėpti 
Šv. Komunijoje. Išganytojas 
negalėjo vartoti blogų daik
tų šv. mišiose. Tai tebūnie 
aišku kad savyje vynas ar 
alus neturi blogo. Blogas 
paeina iš perdaug jų var
tojimo.

katalikiška pritarti privers
tinai prohibicijai, bet labai 
šventa ir gera ir katalikiška 
dorinti žmones laipsniška 
blaivybe ir prisiturėjimu.

• t*-*9r'*-'-—“i -*~

pL 1 g11I Užpuolikai nėya. storazie- 
viai ar pilgrimai, kurte* 
ištolo bijo xyno ir veidmai
niškai stątp kilpas net po
piežiui. . Vienas prohibicijos 
vadas nurašė popiežiui pa- 

į kvietimą eiti sii juom jš vie
nų prohibicijos darban ir ra- 

‘ gino šv. Tėvą darbuotis pro
hibicijos labui as
meniškai ir per savo vysku
pus ir kunigus, čia popie
žiaus ir Bažnyčios įžeidimas. 
Ji darbuojasi šyentai dorin
dama žmones per 2000 metų* 
O prohibicijos garbintdjai 
mano dangų žmonijai į me
tus sutverę, kad perleido per 
šalies balsus “nebegerti.” '

Blaivininkas sako galiu 
gerti, bet blaivybės ir apsi
marinimo dorybę mylėdamas 
negersiu. Prohibicija sako 
negersi todėl, kad nubalsuo
ta. Toks elgesys yra neiš
mintingas, toks žmogaus va
lios varžymas nedaleistinas, 
toks pačių gėrimų kaltini
mas vra nesveikas ir toks 
užsipuldinėjimas ant žmo
nių, kurie nepritaria prohi
bicijai yra kriminališkas. 
priešingas Šv. Raštui ir 
Bažnyčiai.

Ir Londono Kardinolas 
sako prohibicija ištikrijjų 
nėra auklėjimas nei lavini
masis tobulume, nėra blai
vybė visai!

Prohibicija tai yra prie
varta. 0 pasaulis šaukia 
norįs būti laisvu! Mokslu ir 
dorumu te pasaulis prieina 
prie moderacijos svaigalų 
vartojime arba pilnos blai
vybės. Ir dat prohibicijos 
agentai kaTfirla' ka4alikus už 
negarbinimą prohibicijos. 
Prohibicija yra nekatalikiš
ka. blaivybe liuosnori, kaip 
ir kiekvienas savęs išsižadė
jimas ir apsimarinimas, yra 
katalikiška ir Šventa ir 
aukšta dorybe.

Šv. Krizostomas, tasai visų 
laikų auksaburnis pamoksli-

Miss Josephine ^riviutė

Kardinolas O’ConneHj.tūi- 
šviesdamas visokių ipfl^įų 
kratinį apie prohibiciją pa-: 
Šakė:

“Dabar nuolat manęs pra
šo padaryti pareiškimą kas- 
link priverstino abelno ne
vartojimo svaiginančių gėri
mų. Iki šiol aš mėgau ty
lėti apie tai, bet blogoj ’ švie
soj* perstatynėjimas katali
kų visur — ypač Amerikoj, 
verčia mane prie aiškinimo.

Skaičiau aš apie tai ir raš
tų visokių, net protestonų 
parašytų. Ir viskas man 
duoda suprasti kaip tas pro
hibicijos dalykas yra įdomus 
ir svarbus ir kiek daug jis 
turi prietelių ir priešų.

Jei šitas taip svarbus pro- 
hibiejos klausimas būtų tik 
koksai asmeninis manymas 
arba skonis, tai galėtume 
laukti kol visi turėtų tame 
vienodumą manyme. Bet 
kadangi toks didelis tame 
dalyke yra katalikų mokslo 
iškreipimas, tai aš esu pri
veistas ' pasakyti katalikų 
mintį.

Katalikų opinija apie pro- 
hibiciįą vra tinkamiausiai »» *. *-
parašyta London Tablete, 
vas. 23 d.. 1926. Tai galima 
priimti už katalikišką tame 
dalyke mokslą ir aš., pijųjąUr , 
šiai su tuo aprašymu sutin
ku.

Svarbiausia tame aprašy
me mintis yra ta, kad ne- i 
tinkamas dalykų vartojimas 
neparodo kad patsai dalykas 
yra nevartotinas. Lotynai 
sako “abusus non tollit 
usum.” Angliškai reikia: 
abuse does not destroy a ūse. i

d' i" r*

TILŽV.—Rugpiūčio mėn. 
11 d., Tilžėje Vokietijos iįe-. 
tuvių susivienijimas šventė 
10 metų savo pokarinio tei
kimo sukaktuves. Susivieni
jimas iš tikrųjų yra įsteigiąs, 
1901 metais, tačiau po karo 
persiorganizavo. Iškilmės į- 
vyko naujai gražiai įrengtoje 
jaukioj lietuvių salėj, kuri 
yra miesto centre ir kurioj 
telpa apie 400 žmonių. Sale 
buvo pilna publikos. Šven
tės programą atliko: 1) pa
čioj pradžioj lietuvių choras 
sudainavo “Visi į ęilę stoki
me,” Vydūno kompozicija, •
2) tas pats lietuvių choras 
padainavo lietuviškų dainų,
3) miesto orkestras išpildė 
keletą dalykėlių, 4) vietinės 
lietuvaitės solistės padainavo 
keletą dainelių, 5) buvo su
vaidinta Vydūno komedija 
“Numanė,” 6) p. p. Vydūno, 
Jagomasto, Mačiulaičio ir 1 
Lapino prakalbos. Susivie
nijimas gavo daug sveikini
mų telegramomis ir raštu iš 
Didžiosios Lietuvos, iš Klai- 
]>ėdos krašto, taip pat iš tau
tinių mažumų Vokietijos są-



>

Referatas skaitytas-A.
R. K. N. A. Fed. Apskričio 
suvažiavime 11 d. rugpiūčio, 
1929, Nonvood, Mass.

S. Bugnaitis

galėtume pradėt su jointa 
kovoti ir bandyti ^įąs prašą-

Pi
* >

g* Federacija, kaip aš, ijytac nekąipo tie medėjai. Mes ta- 
e l.-i i_________ _ ĮŽillė^orr,£i iai —vriuncn +oi Vi-

mus

y būt, mes visi suprantame, 
• yra mūsų į 
rių katalikų V

f ; kovoti ir bandyti -jas prašą- 
gyveįįmo.jhiti 

;uJtad jj galima vi-'' ’ "ept^nka vi^tik pat, 

šokių štukų išmokinti ir yra 
labiaus žmonių mylimas.

K

Mes, gerbiamieji, esame

LIŪTAS ATVAnėra; jūs esate apgauti.’ 
Daugelis •♦ę^adeda abejoti 
paklauso šift milžino ir nu
stoja tofiąufėiti. Šio antro
jo vardas—beviltis. Jo ver
gais tampa tie žmonės, kurie 
bando ką nors veikti, bet jei- 
gu -ttaoj nemato isHvo darbo 
pasekmių, arba -• 'jeigu- dar 

,—patiria vieną kitą nepasiseki
mų, tai tuoj netenka vilties 
ir daugiau nieko nebando.

Kiti žengia toliau ir su
tinka trečių milžiną, kuris 
pradeda juos visaip kolioti. 
dergti. Nekurie netekę kan
trybės pradeda pykti ir nu
stoja toliau žengti. Šio mil
žino vardas — pyktis. Jam 
priklauso tie žmonės, kurie 
veikia toliai, koliai juos visi _ _• *»f * Tff t • 
giria. Bet, kaip tik kas ką' 
negero apie juos pasako, tai 
tuoj supyksta ir daugiau jų 
nebemavtsi.

Kiti eina dar toliau. Čia 
jau pats vidurys girios. Gi
ria pasidaro tamsi, neperma
toma. Juos pasitinka ketvir
tas milžinas, kuris stato 

apries juos visokias baidykles. 
Grasina, kad toliau neitų nė 
žingsnio, o girdi žus visi jū
sų pasiryžimai, žūsite, ir jūs 
patys. Šio vardas — baimė. 
Yra daug žmonių, kurie pa
siduoda šio milžino vergijom 
Jie nevažiuoja Lietuvon, 
nors ir norėtų, nes bijo, kad

Yra žinių, kad p. Jonas 
Liūtas iš Kauno atvažiuos f 
Ameriką ir sutvarkįs ekskur
sijas į Lietuva taip, kad atei- , 
nantį mėtų lietuviai galės . 
Lietuvų pasiekti greitai ir b0 
vargo. Beveik padaryta f 
t§rtis su Vokietija, kad kį'į 
leivius paims nuo laivo 
taikiniais tiesiai nuveš 'f 7 
Kauną. Tai linksma naujie- ^ 
na. Ateinantį metų bus Lie- 
tuvoj didelės iškilmės ir pa
gerbimas Didžiojo Kuni--^ 
gaikščio Vytauto. Yra nu- y 
matoma, kad ateinantį metę 7 
tūkstančiai lietuvių važiuos f 
Lietuvų aplankyti gimines ir 
dalyvauti iškilmėse. Petras, .. 
Bartkevičius iš - Montello/ 
Mass. irgi nemiega, bet pa-$ 
kvietė p. Liūtą pas save ir ? 
nori sutvarkyti ekskursijos 
reikalus iš anksto. Kiti agen
tai irgi žada kviesti p. Liū
tų kad ir jiem prigelbėtų eks
kursijos reikale. Nors agen
tai už laivakortės pardavimų 
gauna mažų atlyginimų iš 
kompanijos vos tik $6.00, bet 
jie dirba energingai ir patar
nauja nuoširdžiai. Sugrįžę 
iš Lietuvos žmonės džiaugia
si, kad šį metų Lietuvoj bu
vusi graži vasara ir Lietuva 
juos gražiai priėmusi o ant 
laivo George Washington va
žiuoti tai tikras dangus.
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šalinti priežastis, kurios ken-
* * * * • v

kia mūsų vienybei; reikta 
taipgi sudaryt ir tinkamas 
sąlygas,“ be kurių vienybe 
negali tinkamai augti > ir bu* 
joti. Jog Nevienas <ūJtinin- 
kas neberia grūdų, ant plikos

Šiais laikais iš mūsų kolonijos 
ęęsįmato “Darbininke” jokių ži
nių, tur būt nėra kas rašo. Turiu 
primint, kad Nashua’oj kaip ir 
kitur visko yra. Vasaros sezonas 
beveik užsibaigė. LDS. kuopa tu
rėjo išvažiavimų dar pradžioje va
saros. Išvažiavimas pilnai pavyko. 
Norėta surengti antrą išvažiavimą, 
bet nepavyko, nes kitos draugijos 
rengė panašius išvažiavimus tai. 
turėjome užleisk Dar vienas išva
žiavimas - piknikas yra rengiamas 
S. L. R. K. A. 228 kuopos sekma
dieny, rugsėjo 15 d. Raudonio ū- 
ky. Šis išvažiavimas, šios 228 kuo
pos bus pirmutinis ir .gal, paskuti-, 
nis, nes jau vasara baigiasi. Tad 
kviečiame vietinius ir, iš apylinkių 
dalyvauti. Užtikrinam, kad vi
siems bus malonu, nes visko pa
kaktinai turėsime, kaip tai: minkš
tų gėrimėlių ir skanių užkandžių 
ir kitokių dalykėlių. Tad visi se
ni, jauni ir maži marš j paskutinį 
pikniką.

Laike atostogų pas mus viešėjo, 
arba geriau sakant darbavosi gerb. 
kun. Pius Liutkus. Jis ir vargo
ninkas mokė vaikus ir vedė kitus 
reikalus. Turėjom progos atlikti 
dvasinius reikalus. Bažnyčioje ku
nigas Liutkus pasakė gražius pa
mokslėlius. Gerb. kun. Pius Liut
kus nashuaiečiams labai patiko sa
vo darbais ir tikra lietuviška kal
ba. Patiko ir svetimtaučiams. Jie 
ne vienam sakė, kad lietuviai turi 
iškalbingų kunigų. Laike jo veiki
mo vyčiai pakilo, pradėjo veikti. 
Tik gaila, kad jis pas mus mažai 
beviešėjo. Surengė parapijos išva
žiavimą, kuris labai nusisekė ir 18 
d. rugpiūčio išvažiavo linkėdamas 
visiems labo. Tuo tarpu pas 
mus kaip ir viskas aprimo. Lau
kia permainų. Vargonihinką turi
me labŠi gėrąj 'Vienas šlapelis iš
važiavo, dabar turime kitą Šlapelį.

Šv. Kazimiero dr-ja, kuri gyvuo
ja jau 30 metų, šiemet, 3 d. spalių, 
sueina lygiai 30 metų nuo jos eg
zistavimo. Tad prie šios progos 
rengia ką nors nepaprasto. Spa
lių 5 d., šeštadienio vakare, ren
gia 30-ties metų sukaktuvių šokius 
O’Donnell svetainėj, rytojaus die
ną, tai yra sekmadieny, spauių 6, 
po pietų, išilmingą vakarienę, vien 
tik dėl narių. Įžangos nebus. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti sukak
tuvių iškilmėse.

Tuo tarpu tiek.

Lietuviai susirūpino išplatinimu 
spaudos. Jau ir žmogus atsirado 
labai rimtas ir veiklus .

Norima išplatinti ‘(Draugą,” 
“Darbįnįnką” ir “Garsą.”-

Yra vilties, kad šimtas naUjų 
“Darbininko” skaitytojų atsiras.

Tai gražus ir sektinas sumany
mas.

nėjame tai^vienon, tai ki- 
t kolonijon; darome sei-- I

I reiškėją. Kad tų . vienybę 
-■ tarp savęs palaikius, mes 

rengiame suvažiavimus, kon- 
č grę^us; kalbam vpatiškai; 

'rašome spaudoje apie tos 
t vienybes reikalingumų, jos
* naudingumų. Berods tai gra-
t žus obalsis ir kilni idėja. Bet 
r ’ prisižiūrėjus arčiaus j gyve- B* • > • -
• vienybė pas mus kaip reikia
■u . . •

į nesiklijuoja ir kad ta graži 
idėja tarytum mumyse ne- 
prfgija. Kodėl taip vra?

Gerbiamieji: būkime lo
giški ir protaukime nuosek
liai. Juk rodos niekas nie
kados nematė ir negirdėjo, 
kad kuris nors medėjas, ei
damas girion medžiot vestu-' 
si su savim avinų, ar ožį, 
kad tie surastų jam, kur gu
li pasislėpęs kiškis ? Jis ži
no, kad nei avinas, nei ožys 
to darbo atlikt negali. Jis 
vedas su savim šunį, nes šuo 
turi tų ypatybę, kad gali su-

. r'
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|j_lmus; ieškome tarp savęs vįe- sausos akmeninės uolos, nes
•nvbės, o toji vienybė lig 
koks kiškelis nuo mūsų vis 
sprunka tolyn ir mes jos jo
kiu būdu negalime pasigauti 
Tad kokios priemonės mums 
yra reikalingos, kad sura
dus, kur tas vienybės kiške
lis paspruko, kokios priežas
tys ji nuo mūs nubaidė?

mes matome, kad toji4- Aišku, "čia reikalinga nie-

r t.pasislėpęs kiškis, jį išbaidyti 
ir atvarvt tiesiog medėjui 
glėbin. Avinas ir ožys, kaip 
mes žinome, yra paprasti gy- 
vuliai. Skirtumas tarp jų 

& dviejų yra tik tas, kad avi- 
nas yra perdaug lėtame ožys 
pilnas pasipūtimo ir per- 

fe daug didelis užsispyrėlis.
Jiem abiem stoka draugiš- 
kūmo, linksmumo, ambicijos. 

B- ir todėl juos negalima jokių 
Ir šauki), arba kaip kiti sako 
Į| “triksų” išmokinti. Todėl 

apie juos ir patarlės yta su
sidariusios: “Lėtas, kaip a- 
vinas.” “Užsispyręs, kaip 
ožys.” Žinoma jie nėra kal
ti, kad jie tokiais yra. nes 

į patsai gamtos Tvėrėjas juos 
tokiais padarė. Gi šuo nėra 

Į nei perdaug lėtas, nei užsi- 
t spyrėlis. Pas šunį nėra jo- 
: kios fanaberijos. Jis drau

giškas, pilnas linksmumo ir

kas kitas, kaip tik protus. 
Protas Tai ir yra geriausia 
priemonė ir Įrankis, su ku
rio pagalba mes galime pa* 
matyti tas priežastis, kurios 
mūsų vienybei, kenkia ir jų 
nuo mūs nubaido. Bet jeigu, 
mūsų protas yra taip lėtas ir 
nerangus, kad mes neįsten
giame savo klaidų pažinti, 
arba jeigu ir pažįstame, tai 
užsispyrę lig kokie ožiai jų 
laikomės, nenorime tų klai
dų atsikratyti, tai čia jau nė-, 
ra kaltas nei Dievulis, nei 
kas kitas, kaip tik mes pa
tys. Tad važiuodami medžiot

nesitiki, kad ant sauso ak
mens Užaugtų kviestai, ka
dangi ten nėra reikalingi) są
lygų grūdui augti.

Kad tamistom nebūti) nuo
bodu klausyti ir būtų leng
viau suprasti mano mintis, 
aš bandysiu tų viską persta
tyti tam tyčia pritaikintų 
pavyzdžiu trumpos apysa
kaitės formoje.

Sykį pasklido gandas po* 
visą pasaulį, kad vietioje ša
lyje randas begalo turtinga 
ir nepaprastai graži karaĮ 
laite, kuri sutinka su bile 
kuom susižieduot, gyvent, ir 
leisti naudotis jos turtais, 
nežiūrint ar jis būtų senas, 
jaunas, gražus, ar negražus. 
Tačiaus niekas nepasako ko
kioj šaly jos ieškoti. Turi 
patsai ją susirasti. Viskas 
ką apie ją pasako, tai yra 
tas, kad norint tą karalaitę 
surast reiks pereit per dide- 
le giria, kurioje slepias sep- Jie bijo pri-

/.

Rap.

į uosti pėdas, surasti kur guli įr ieškot tos vienybės, nesi- 
vežkim su savim nei avinus, 
nei ožius; juos palikim na
mie. Jeigu tikrai norime su
rast ta vienybę ir sužinot 
kas jai kenkia, tai vežkimės 
su savim šunis. Aš tuomi 
norėjau pasakyt, kad mūsų 
kiekvieno protas turėtų ne
lyginant būti lig kokis šune
lis, kuris mokėtų ir s uosti, 
ir pamatyt kas kur dedas, ar 
paloti reikalui esant, ir 
linksmumo turėt, ir ambici
jos nestokuoti. Tai yra y- 
patybės, kurios kiekvienam 
darbuotojui būtinai reika
linga turėt, ir aš į tamistaįs, 
gerbiamieji, kalbu, kaipo, į 
kolonijų darbuotojus. į

Alės dažnai susivažiayę
I 

seimuosna paaimanuojante, 
pasiskundžiame vieni ki
tiems, kad nieko negalime 
nuveikti, bet kad sužinoti 
priežastis to negalėjimo ir 
su jomis kovoti, tai tas 
mum. kaip ir nerūpi. Tad 
nors šiandien bandvkim tas 
priežastis sužinoti. Nors 
priežasčių, kurios trukdo 
mūsų vienybei ir kasdien re
tina mūsų darbuotoji) eiles 
yra gana daug, bet aš šian
dien bandysiu nurodyt tik 
kelias, kurios man atrodo 
pačios svarbiausios, kad jas

v*

tyni milžinai, kurie visaip 
trukdys jos ieškojimų, ta
čiau ju nereikia bijot? nes 
jie, tie milžinai, niekam jėgą 
negali nieko padaryt. Jie 
tiktai visokiais viliojimais 
bandys tuos ieškotojus- prie 
savęs , privilioti ir padaryti, 
juos savo vergais, kad jie 
negalėtų tos karalaitės su
rasti. Vardas tos karalaitės. 
— “Laimė.”

Štai ir pasipila būrių bū
riai tos laimės ieškoti. Bet 
nei kiek toli jiem nenužen-k 
gus, ' 
mas milžinas. Jis į“juos kal
ba: 
nat ?! Sėskitės pasilsėkite, 
o pasilsėję lengviaus nueięU 
te kur norite.” To.milžino 
vardas-Letorgas. Jam pri-į^ Jie vis "atidi-
klauso tie žmonės, kurie ban- * 
do ka nors ieškoti, ką nors 
veikti, bet greitai pavargs-' 
ta ir juos tuoj apima snau
dulys, arba dvasinis miegas, 
kuri mes paprastai vadina
me — letargu.

Kiti eina toliau ir sutinka 
antrą milžiną, kuris jiem 
kalba: “Nei jūs eikite to
liau, nei jūs nieko rasite,

sidėti prie Įietuvvstės palai
kymo čionai Amerikoje, nes 
girdi vistiek lietuviai zusių. 
Jie bijo paaukoti kelių cen- Į- J * ' * *

ytų kultūros,,reikalams, kad 
Įkas jų eentų. nepavogtų, žo
džiu jie gyvena nuolatinėje 

Į baimėje ir visko bijo. Užtad 
iš jų tautai ir visuomenei 
nėra jokios naudos.

Likusieji ^Įna toliau ir su
rinka penktą milžinų, kuris 
liepia nesiskubinti, nes gir
inį vakaras, tai yra gyvenimo 

įlas dar toli; paspesite (jar 
ivo tikslo atsiekti. Šio var

das — atidėliojimas. Šis mil- 
“Kur. jūs taip skubi-turi nemažą skaičių 

vergi). Yra daug žmonių, 
kurių negalima pritraukti 
prisidėt prie kokio nors nau-

tuoj juos pasitinka pir-§V
* 1 v_* T * * ~ 1 1 '■ z/r’*

TORONTO ONT., GANADA
Padėka. C

Toronto L. R. Katalikų vardu 
tariu širdingą padėką J, M. Šimo
niui, Detroite už suteild^ katali
kišką literatūrą ir pasižadėjimą to- 

. liau mus paremti. Taip pat gerb. 
J. Tumsai už atgabenimą literatū
ros į Torontą. Tai buvo labai ma
lonus asmeniškas susitikimas su 
gerb. J. Tumša. Tik apgailėtina, 
kad jis dėl ,stokos laiko negalėjo 
ilgiau pabūti ir plačiau pasidalyti 
lietuvių gyvenimo bėgiy. Labai 
malonu buvo noTs trumpai pasi
kalbėti su savo tautiečiu kataliku 
darbuotoju.

Pageidautina, kad broliai ir se
sės amerikiečiai mus dažniau lan
kytų. Turėkime artimesnius sąty- 
kius ir vieni kitiems paduokime iš
eivijos brolišką ranką, tiek pata
rimais tiek parama.

Gerb. J. Tumsai, J. M. Šimoniui, 
C. Samsonui ir kitiems už gražius 
ir širdingus linkėjimus suteiktus 
per J. Tumsą mes tariame širdin
gą ačiū.

Šv. J. Dr. sekretorius J. K.

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. 6UBLYS
(BOBBLIS)

LOWELL, MASS.
Piknikų sezonas užsibaigė. Pas

kutinis šį mętą pĮ^nįkąjsbuvo^rug- 
sėjo 1 d. ^Parapijos naudai buvo 
surengta 5 piknikai ir pelno pada
rė apie $1,500.00.

Dabar visos pajėgos nukreiptos 
į rengimą karnivalo.

Kleb. kun. F. Strakausko ragi
nami parapijoms turėjo susirinki
mą ir apkalbėjo karnivalo reika
lus. Susirinkimą vedė pats klebo
nas ir plačiai paaiškino kaip ir kas 
bus daroma.

KarnivaTas įvyks rūgsėj 19, 20 
ir 21 d. d. Įžangos nebus. Bus or
kestrą, choras ir kitokių margumy
nų.

Ūkininkai jau pažadėjo atvežti 
30 gyvų paukščių.
Tretininkų ir Apaštalavimo drau

gijos turės savo stalus.
Išrinko apie 30 darbininkų (kių). 

Daugiausia iš jaunimo. Manoma 
padaryti apie porą tūkstančių do
lerių pelno.

Piknikų rengime daugiausia dar
bavosi J. Šaukimas, K. Banevičius, 
A. Krenčiūnas, B. Sinderevičius ir 
A. Dzedulionis.

LDS. 97 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 15 d. tuojau po sumos. 
Tuo pačiu laiku įvyks ir Šv. Var
do draugijos susirinkimas. Būtų 
gerai, kad visi dalyvautų ir atsi
vestų savo draugus prirašyti.

Rugsėjo 8 d. kun. F. Strakaus- 
kas surįšo moterystės rįšiu p-lę 
Gudeliuniutę su jaunikiu iš New 
Yorko, kurio pavardės neteko su
žinoti.

Vestuvių pokily dalyvavo daug 
vietinių ir svečių iš So. Bostono ir 
kitur.

Jaunai porelei linkiu sukurti 
gražią lietuvišką šeimynėlę.

Korespondentas

Worcester, Mass.
Nainį} tel: Cedar 1768-M

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
iSrendavojam automobilius vestu-] 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-i 
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 49531
Ofisas: 212 Millbury St, Worces-' 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

«*

Zuikis

►

t

I

r

LAIVAKORTĖS I
Keliaujantiems Lietuvon

w
.$1.75
$1.25
$1.75
$1.00

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., MeVarlt, M. 
įgaliotas generalinio agentas

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
Namai — 101 Sterling Street 

Maple 4964

Tai graluB reSkinys parapijos 
naudai. Tas nuopelnas priklauso 
tiems, kurie pasišventusiai dirbo 
šiokį ar tokį darbą prie to prisidė
dami ir naudą suteikdami.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
Sirgimo, su

Pepsinfc Seltzer
Jake Ji. M. Strout, Sednorth, He.

SAMPEUS DYKAI
Pepsinic Seltzer Co. 

WoKester, Mass.

viršeliais 
viršeliais. 
viršeliais. 
viršeliais.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVEDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais

~ MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras
tais viršeliais —’----------------------------------------- .50

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
. “DARBININKO” ADMINISTRACUA
866 West Broadway 8outh Boston, Mass.

JUOZAS A. SGOįKOOS
Vienintfflfa SegirtHHtaa 

LIETUVIS APTIEKORIU8 
Iipiidza gydytojo receptą* U *Į- 

laikaa visą eile
VMtNON bRUfc OOMSAMY 

B«0 lOnraty ''
VoroMter, K$*$.

< • ■ •

į
t j

Kį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJ|J 
MALDAKNYGIŲ

202
yra
užrašinėti laikraštį Ku
rie norite užsirašyti laikrtitį ar
ba atnaujinti prenumeratą,'mel
džiame kreiptis virŠ|nin$tu adre
su.
Tel. Market 0609

“D-R6” Adm.

Troja. Jūs dirbkit, jūs vei- 
kit ir kaip mes matysim, kad 
jūms gerai sekasi, tai ir mes,. 
prisidėsime. Bet jie to ne
pajėgia suprasti, kad jų ati
dėliojimas, kaip tik ir truk
do pasekmingam darbo atli
kimui ir ardo vienybę.

Dar toliaus einantieji pa
sitinka šeštų milžiną. Šis la
bai simpatiškas, meilus ir 
lipšnus ir kviečia/visus sve- 
čiuosna į savo užeigų. “Jūs 
visi esat pavargę, alkani, iš
troškę; tad užeikit pas ma
nę. Aš jums duosiu skysti
mėlio, kurio paragavę pa
miršite nuovargį, alkį ir 
troškulį nžgesyslk Mano už
eigoje rasite linksmų drau
giją ir taip pasidrūtinę ga
lėsite kelmuti toliau.” Šio 
milžino vardas — alkoholis. 
Ir kurgi čia neužeisi pas to
kį gerų dėdę pasisvečiuoti. 
Vžtad ir-traukia būriais jo 
užeigon. Bet pradėję sve
čiuotis, pamiršta savo tikslą 
ir pareigas ir lieka amžinais 
alkoholio vergais.

(Bus daugiau)

WESTVILLE, ILL.
Rugsėjo 1 d. pas mus įvyko ka

pinių 25 metų jubiliejinės sukak
tuvės. Tą sekmadienį mišias-sumą 
laikė su asista ir gražų pamokslą 
sakė svečias kun. V. Mikaitis. Mi
šių laike gražiai solo giedojo p. S. 
Karpis. Sekmadienio pavakary, 
prieš septynias, žmonės skaitlingai 
pradėjo rinktis į parapijos salę. 
Jaunimas, seni ir maži, visi tik ir 
traukė į salę nūn linksmi eidami 
šnekučiuojasi, tai juokauja, nes ri
si žino, kad tą vakarą astuoniose 
prasidės skani vakarienė su kal
bomis ir kitokiais margumynais. Ir 
tur būt visi neapsivylė, nes vaka
rienė buvo taip skaitlinga, taip ir 
vaišinga. Buvo miesto majoras p. 
Glatkauskas, svečias-kun. V. Mi
kaitis ir nemažai svečių iš Chiea- 
gos ir kitur. Vakarienės laike ži
noma neapseita' ir be kalbų. O dar
bininkės ir prie stalų jaunos davė
jos, darbavosi, sukėsi sukaitusios. 
Dėlto ir kapinių sukaktuvių minė
jimo proga vis buvo patenkinti ir( 
nemaaži iš to liko parapijos nau-t 
dai. Kaip teko sužinot, turime nuo 
vakarienės' pelno $275 su kaupu.

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintelis lietuvis laisninotas e- 
lektriiinas. Turtu 8 metus prity
rimo. Taisome tr {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Tkipgt taiso
me Ir parduodame radio*.

Į

8TOCK ROOM

10 Bnenrorth 81, Voreestar
Tel Park M62. Tel. Cedar 7»4

ar iš Lietuvos 
Pampinama vist reikalingi doku

mentai: pasai, vizos, sugrfiimui 
_ leidimai. afldelvitaL . _ . —
Daroma legaliAkt dokumentai: pa

vedimai, ]galiojtmai. ir tt . 
Teikiama teisingos informacijos vi

suose Imigracijos bet pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
60 SterHng St, Worcester, Mass
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VIETINES ŽINIOSĮ
PASKUTINIS PIKNIKAS .

Paskutinis šią vasarą piknikas į- 
•ks, nedėldieny, rugsėjo 15 d. 
unchback’s darže prie Beech 
., Roslindale. Šį pikniką ruošia 
ostono Lietuvių Draugijų Sąry- 
s. Kadangi šis piknikas bus pas- 
itinis pasilinksminimas ant tyro 
•o šią vasarą, tai reikia tikėtis dr- 
■lės minios žmonių, netik iš Bos- 
>no bet ir iš apylinkės kolonijų 
patingai iš Hyde Park, Nonvood
Cambridge.

Pikniko rengėjai smarkiai ruo- 
asi visus į pikniką atvyksiančius 
nkamai ir gražiai sutikti ir vis- 
uo aprūpinti ir patenkinti. Tuo 
kslu komisija, trečiadienio vaka- 
•, turėjo susirinkimą ir pasiskirs- 
i darbais. Gaspadorium liko V. 
amoliūnas, pagelbininku V. Va- 
tka. Vyriausia gaspadinė O. 
iauricnė, pagclbininkė F. Zalets- 
ienė iš Cambridge. P-lė Kilmo- 
iutė pasižadėjo gauti gardžių lic- 
iviskų sūrių ir visus jais pavai- 
nti. Niauroriis, Medohis ir Savic- 
as pasižadėjo surasti gerų lietu- 
iskų muzikantų su koncertinko- 
ik ir kitais instrumentais.. Kiti, 
kuriuos visus būtų perdaug išvar- 
inti) pasižadėjo visiems atsilan- 
iusiems gyvenimą pasaldinti lie- 
iviškaiš Birutės saldainiais. O ki- 
pasižadėjo visokius kitokius pa- 

imavimus suteikti. Taip* kad iš

&
.f~

• e*

visko rodosi, kad šis paskutinis 
piknikas bus vienas puikiausių, ir 
linksmiausių piknikų šią vasarą. 
Todėl nei vienas nelikite į jį neat
vykęs. '■ ■ - ■ ■ ~ -. •

Kvieslys

KOKIŲ ŽAISLŲ IR LENKTYNIŲ 
BUS;--------—

Teko sužinoti iš žaislų komisijos, 
kad Bostono Lietuvių Draugijų Są- 
rišio piknike, rugsėjo 15 d. bus be 
niuzikos ir paprastų lietuviškų 
žaislų dar ir šios lenktynės-kon- 
testai: Virvės traukimas Žemaičių 
su Dzūkais; bėgimo lenktynės: 
storų, liesų, didelių, mažų, vyrų ir 
moterų; čeverykų išsirinkimo 
lenktynės, lenktynės ‘vežimėliais,’ 
atbulų lenktynės, pajaus valgymo 
kontestas vaikams; bulvių rinki
mas moterims; “aklųjų” gabumai j 
ir kitokių. Visiems laimėjusiems 
bus duodama dovanos.

Žmonių buvo labai daug ir ddlig 
automobiliais lydėjo į kapines. '

A. a. Burokas atvyko į šią šalį 
13 metų atgal. Paeina iš Deltuvos 
parapijos, Dainavos'kaimo. Paliko 
dideliame nuliūdime1 moteli Apo- 
lioniją sii kuria apie Ii metų gra
žiai sugyveno ir 3 sūnus: Bronių 
10 m., Alfonsą 8 m. ir Praną 5 m. 
Taipgi tikrą brolį Justiną Buroką 
ir Lietuvoje brolį Benediktą ir se
serį Juozapiną.

A. a. Ignacas buvo linksmo bū
do žmogus. Prigulėjo prie šv. Juo-

-* ,

V’į steigė- Lietuvių Literatūros h , 
Rėti ėjų Rateliu To ratelio sekfe-’ 
tori u'yra Jonas S. Mėšlis, Ph. D. 
Kas-yra kiti valdybos nariai ne
skelbia. Spėju ar tik ne p. j. Rb-- 
magas pirmininku. i -

• ' - Aap.
K- •

MANSFIĖLD vs. OURLEY
Šį rudenį įvyks Bostono miesto 

viršininkų rinkimai. Demokratai 
majoru pastatė James Curiey, bu
vusį keletą metų atgal, ir , neblo
gai šeitnninkavUsį. ;f .

‘os nariai ne
i —1 ■■ .Z

ŠVENTO ČfctRO m POVILO 
DR-JOS VALDYBA

“ zapo ir Šv. Stepono dr-jų, L; R. K. Repltblikonai pastatė Fre^rick 
S. Amerikoje ir LDS. organizaci- Mansfiėld, N'assachūšetts” Bar 
jos. Buvo geros širdies ir darbš- Association prezidentą.: 
tus žmogus. Visur mielai darba
vosi, kas tik ir kur jį pakvietė.

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

Vlee-Pirinlnlnkai-^IuoMis JackevtClut.
92 Sawyer Av&» Dorchester, Mass. , 

Prot Ražtlnlūkaš — Albinas Nevtera,
948E. Broadvay, So. JBestęu, Masą 

Fin. Raitininkas — Juozas Gusevlčlua
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

Iždininkes — Vincas Kallšlus, 
T gtreet, Bouth Boston, Masa.
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

49£ Seyenth St, So..Boston, Msm 

mą~ nedOdlėnJ kiekvieno mėnesio J 
vau po pietų, parapijos salė], 495 
d Seventh St. So. Boston, Masė.

iDiangijos _8usirinklmal būna kąs plr,
Politikai sako, kad Ourley lai

mės rinkimus ir bus “next mayor
Liūdi ne tik jo moteris ir arti- of Boston.’’

mi giminės, bet ir visas Cam- 
bridge’ius. Amžiną atilsį suteik 
jam Viešpatie.

t

žinąs

A. t A.
: Rugsėjo 1 d. 7 -.10 vai. ryto mirė 

Ignacas Burokas, 34 metų amžiaus. 
Sirgo apie 4 ir pusę menesius skil
vio liga. Tapo palaidotas rugsėjo 
4 d., šv. Mykolo kapinėse. Laido
tuvės buvo labai gražios. Rugsėjo 
4 d. N. P. Marijos bažnyčioje, Cam- 
bridgc, Mass. už velionies vėlę bu
vo atlaikytos trėjos šv. apžios.

Draugas

NUOŠIRDUS AČIŪ
Visiems dalyvavusiems mylimo 

mano vyro laidotuvėse, giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, o ypač 
velionio broliui Justinui ir jo mo- 
terei Marijonai, kurie daugiausia 
gelbėjo kaip ligoje taip ir laidotu
vėse ir graboriui A. Ząlieckui už 
gražij ir malonų patarnavimą ta
ria nuoširdų ačiū

Apolionija Būrokienė

: >Vt ' <7

f-a.Lietuviški
Geri Metuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsiu- 
gos mūsų tautietį nuo ligų..v

t. SKILANDŽIAI ........ ..................................... . .  .pb 39c. svaras
CHOP SUEY................   ;... 3 svarai už 25c.

.5 t . s, Ir pagardinimui Chop Suey, t t. / ;
CHINA BOY SOY SAUCE .................... ................. .. .25c. fconka

Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas: 
J. SnrigAuų

> BLUE RIBB0N MARKET
357 West Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129 

---i— Taipgi skilandžius galima gauti pas _____ .
- B. ir A. GRICIAUS MARKET, 17 Lincoln St., Brighton, Mašs.

i . . /'•'

.» -V

av; KAZIMIERO R. K. D-JOE D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS
x ; 1- - - -- » • U T • .5 / •VALDYB0 ŠANTRASAi

. ' . • - - .-.-t ».
Pirmininkas — Mot VerstacaaA ;

694 E. Fifth BL', So. Boston, Maat ’ 
Vice-Plrmininkas — Povilas Buka,

125 Bowen Št, South Boston, MasA 
Prot. Raštininkas — Ant Macejmnaą

450 E. 7t h S t, So^ Boston, Masa 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis

109 Bowen St, South Boston, Masa, 
Iždininkas — Ahdrius Zalleckas, :

150 H Street, South Boston, Masa 
Tvarkdaris — Kazys Mlkationls,..,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass, 
Draugija laiko savo Buairinktmus kas 

antrų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

VALDYBOS ANTRASAI
Pirmininkas —' J.. Grublnskae, 

24 Prescott Reądvllle, Mą*.
Vicepirmininkas — J. Markelionl* 

140 Boyven St, So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — P. MlUus, 

447 E: Seventh St, So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — M. Šelkls, 

364 W. Broadway, So. Boston, Mass 
Iždininkas — V. Balutis

36 MerCei“ St, So. Boston, Mase. 
Maršalka — J. Zaikis,
- 7 Winfield St; So. Boston, Mass 
Draugija laiJKo susirinkimus kas ant

rų nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
Balėj, 7th St, South Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA DOVANA
• f ____

Neužmirškite užsakyti savo my 
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiaiisią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te? daug pasakėlių, įvairių paai- 
skaifymėliiį ir pačių vaikų kūri
nėlių; “Žvaigždutė”' išeina kas 
iriėnho.ir metams tewaštuoja tik 
3 iit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai. 
.Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

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

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

427 Ė.'Seventh St, Šo. Bostob, Mas. 
Vicepirmininkas — A. Naudžluna%

885 Broądway, So. Boston, Mass. 
'rot Raštininkas — V. Tamoliunas

40 Marine Rd., So. Boston, Mass 
Tln. Rąštfrilnkas — J. Kazlauskas, 

144 Glendale St, Dorchester, Masa 
Kasierlus — P. Kteponis,

-266 Bolton S t, Šo. Boston, Mas& 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

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

| rą -

K0VA DĖL APDRAUDOS 
KAINŲ ’

Massachusetts valstijoje jau nuo 
1927 m., autombbilii; savininkai į- 
statjdnu verčiami turi apdrausti 
žmonių gyvybes nuo sužeidimų ir 
užmušimų automobiliais.

Apdraudos kompanijos be vals-; 
t i jos komisijonieriaus sutikimo nė, 
gali pakelti kainų.

Bet kompanijos taip įrodo, kad 
komisijbnieriūs beveik visuntet Su
tinka su koihpanijij nustatytomis1 
kainomis. ; > : . .•

Šį metą vėl pūtiko pakeiti kainas, 
i’- pergrupuoti, vietas, bet susilau
kė iš visuomenės protestų, ypač 
iš Chelsea, Revere . ir Bostono.

Šibmis dienomis Statei House į- 
vyko visuomenės protjesJfj, išklau
symas. ; .

Gūb. Allen irgi tuo klausimu su- 
sidomėjb ir pasišaukikorilišijonfee-' 
rių įaaiškiiiii delkd -'ta i|i6š- jfekeį 
liambs. ..f < .'.r.-,.vT’į. »i .

Spėjamą, kad kjtų nujtyj l^aino^ 
bus patvirtintos ir paskelbtos tik 
apie:pabaigą šio mėhėsio.

■ . , —---—•» ■ -- ■ Ž ■ ...........

j

rą panedSll kiekvieno mėnesio 7:3l 
> įvai-f vakare, pobažnytinėj svetainė

Flffii St, So, Bostoų,, Mass.
'' 

* >

>

ŠV. JONO EV. BL. PAŠAU?
DR-JOS VALDYBA

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

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

Prot Raštininkas — Jonas GHneckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Matas šeikls, 
364 Broadvay, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaifcls, 
JVlnfield St, Sd. Boston, Mass.

Draugija. laiko sūsirinkimus kai 
trečią nedeldienį kiekvieno mfr 
nėšio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St.. So. Boston. Mass.

' z ■ zv

; JV>'

'■
LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
‘ tO GLOBA MOTINOS ŠVA

; VALDYBA
Pirujininkė — Jieva Marksienė,

,625 fe. Btb St., S: Boston/ Maši 
Vice-Pirmininkė—Ona Židonienę

11 Monks St» S. Boston, Masa. 
Prot. Rdšt. — Oną Šiąhriehė, 
., ,443 - Ė.f7th Št.7 S<* Boston,' 'Masa 
' Telephone, South; Boston 3422-B 
Fin. Rast. — Bronislava Ciūnient 

29GoulčFSt., W.’ ttdsbury, Mašs 
Iždininkė — Ona. Staniuliut^

105 W. 6th St.,. S. Boston, Masa 
TvarkdarS — Ona itizgirdienė,

1512 Columbia Rd., So. Boston. 
Draugija savo susirinkimus laika

kas antrą utarnihką kiekvieno 
mėnesio, 7 :30; vai. -vakare, po 

’ bažnytinėj svetainėj. .
Visafe draugijos rėikalaiš kreipki

tės pas protokolų raštininkf 
! teišku ar telefonu.

A. A. ŠEJEFKOS LAIDOTUVĖS 
» Šeštadieny, rugsėjo 14 d. įvyks 
a. a. Adomo Šejefkos laido.tuyčs. 
Jo kūnas namuose bus pašvęstas 
8.15 vai. ry te ir po to iš namų bus 
nuneštas į Sv..,Petro lietuvių baž
nyčią, kur bus laikomės trejos šv. 
mišios ir giedama egzekvijos už ve- 
ionies vėlę. Mišios bus 9 vai. ryte, 
’o gedulingų pamaldų bažnyčioje 
velionies kūnas bus lydimas į Kal
varijos kapines. Girdėjau, kad ir 
ant kapinių dalyvaus keletą kuni
gų. Buvo kviestas ir kun. Šatkus 
iš Albany, N. Y., bet dėl svarbių 
priežasčių negali atvykti.

A. a. Šejefka prigulėjo prie ke
čia draugijų, kurių nariai su ženk- 
ai prisisegę irgi dalyvaus laidotu

vėse.
Spėjama, kad laidotuvėse daly

vaus keletą kunigų ir daug žmo
nių, nes velionis buvo visų myli
mas žmogus.

I

Rap

VĖLIAVOS IR ORGANIZA (I

ni

Prie Columbia Rd., So. Bostone
3-jų šeimyną ntskirai budavotas na
mas po 5-5-5 kambarius, su visais mo
derniškais įtaisymais. Rendų neša $73 
mėnesj. Parsiduoda iiž $6500. įnešti

ir 3 
kur

34mI ųiaž^ig. Matykite IVAŠKĄ-

I-jų šeimynų tvirtai budavotas IR kanP ® šeimynos ir 3 krautuvės
tariu namas su visais moderniškais? į- 
talsymals. Rendų neša $105. Į mėnųnį. 
Parduos nž $9300. Įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKĄ.

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

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

Dorchester
Prie Pleasaint gatvės 3 šeimynų po G 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZAT.ETSKĄ.

PlEMUTlNfe IR SENIAUSIA AGENTŪRA
' ■ " - l ■’ r-" * • , -■ -i

Tel. 0606-1837

LAIKRAŠTIS”

pGeras investmentas, pilną! randavotas, 
LmėneMndSų J40t, parsiduoda 
Tba mnlayty jiut mažesnio.
I Yt'RGBLUN.

PARSIDUODA
3-jų šeimynų. nhmdA’iri-S’-j’iį karų 

garadžhis. Didelis plbtdk- ■ žemės. 
Priežastis pardavimo- -rr, išvažiuot 
ja. Šaukite Parkway 2562—J.

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Katalikų. Veikimo ’dentro lei
džiamą savaitraštį

hū '

PARSIDUODA
ROSLINDaLe—3 šeimynų namas 
karų caradžius. Yni plotas žemės 
galima naujų namą pastatyt. 11 Pine-
dale Rd. (buvo Perkins St) Tel. Park- 
way 2562—J. (R.-24)

i

545 East Broadway, - South Boston’e 
ir kiti skyriai

BROCKTON OFFIGE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

l

RUDENS BARO ANAIDabartinis iaikas yra geriftusias^ pirkti namus. Užeikite >ažiūrėti mūsų bargenu.
Puiki proga—namas ir krautuvė
»ėl šeimyninio reikalų žmogus yra pri- 
erstas parduoti gerai išdirbtą groser- 
ės ir saldąmynų biznj su namu už la- 
ai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų 
dmynų su improvementais. Krautuvė- 
• biznio daro $300—$400 j savaitę. Na- 
ią ir krautuvę parduos už $7600. Čia 
uiki proga bile kam. Matykite tuoj A. 
VAŠKĄ.

Farma
akrai labai, geros žemės prie puikaus 

lenkelio, sodnas apie 20 {vairių vafs- 
iedžių, vištininkas ir garadžius. l’rie 
idelės Uf>ės ir netoli miesto. Labai gt-- 
a vieta dėl gasoline station krautuvės 
r daržovių auginimo arba dėl pauk- 
čių. 13 priežasties sudegimo namų par- 
kluoda kibai pigiai. Kreipkitės prie 
IAILIAUS.
_______ C------------------------------------ - 

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

fėsos ir grocerių krautuvė, jau seniai 
šdirbtas biznis, tirštai apgyventoj len- 
.ų ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
treeto South Bostone. Biznio apyvar- 
« dabar $1000 iki $1300 j savaitę; ren
ta $50 j mėnesj, daug tavoro Ir geri j-, 
lisymai. Dėl nekuriu priežasčių savi- 

■inkas yra priverstas prasisalinti Iš 
•lznfa> todėl parduoda už $3,000. Klausk 
iiis STEFAN.

City Point
1 šeimynų. 15 kambarių namas, gražioj 
•tetoj su visais įtaisymais parsiduoda 
iž $9.800. I metus neša rendų $1236. 
Matykite TUINYLĄ.

Dorchester, netoli Columbia
Station

Dorchester
Savin Hill Avenue, 3 šeimyhų, 18 kam
barių namas, su visais Įtaisymais, at
skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
tik už $10.000. Matykite Feliksą ZA- 
LETSKl.

South Boston
2 šeimynų 9 kambarių namas ir krau
tuvė, namai parsiduoda už $4,500. Biz
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oct) mėnesio. Ma
tykite K. NA.TARIAN.

78 akerių farma
1S mailių nuo Bostono, 9 kambarių na
mas. su visais įtaisymais, 4 karvės. 2 
arkliai, 250 vištų, visokį ūko įrankiai, 
didejis sodnas. Parsiduoda už $JMK>0 ar
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite 
J. BAI.UŠAITIS,

šešių šeimynų, mūrinis namas
Po 5 kambarius su visoms vigadoms. ir 
visuomet gerai išrendavotas po $30.00 
šeimynai, niekad nebūna tuščias, nes 
vieta labai paranki. Arti Carson Bea- 
chių South Bostone. Prekė ant greito 
pardavimo tik $16,000 ir dar su leng
voms išlygoms. Matykite J. B. GAILIŲ.

PARSIDUODA
Namas ir 4 lotai žemės arba 16 lo
tų. Yrą gražus sodas su vaisiniais 
medžiais. Kreipkitės Mrs. Mary Ši
lelis, 93 Cass St, W. Roibnry, 
Mass (R.-13)

«sl nustojai daug malonių valan
dų.

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

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

“Mūsų laikraštis’' metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai. ' *1 ’'

Latvijoj, Estijoj < ir Vokietijoj 
kaina ta piti, O visur kjtiir užsie
ny j (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adres&S: Lietuva, katinas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūšą Laikraš
tis.”'

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSŪRANCE)

239 Broadway, So. Boston
Apdraudžiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir Išrendavo- 
Jame kambarius.

- - - ,
■■ ij ■■ i i. ■ ■■■■

BRONISKDNTRIM
, C0NSTABLE
Real Estate and Insūrance 

Jnstice oi The Peace
Suteikia gerą patarnavimą
. visiems

598 E. Broadway, So. Boston
Tel. S. B. 1761.

Pirk anglius rudens laiku tai gausi genis ir pigiau negu žiemos laiktL Mūsą’kompanijos kainos yra žemesnes negu kitu ir angliai labai ger i. ’ . ’ U •Visuose reikaluose kreipkitės pine ngentij arba mūsų ofisan. -
LITHDANIAN AGENCT'’

545 Ewt Broadviy South Boston, Mass.
A. tVAS ff Č. R. YURUilttjN, Savininkai

f

z*- •» «-»- • »l- a • A-».«L • v

BRANGŪS TAUTIEČIAI
: 5 < > - U- • :

Kas ugOjrtų. Broflal-Užjuri^

laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo lfealfnno ngtųt.'

—Tlai dsr prieš DUMI Ba» pW 
Bai Afobmas Ir vi«ų mylimas, ffidelfia 
paveitalųotas, ^d^žus aąrvaltfažUą 
“šaltini s’ ’ ’ JM nori tarnau
ti visai 
tetoj) Hs Stalte 26 
pių, tr 
a litus, 
“ŠRitinl.-r 
kuris jungtų 
savo ta

Jai dar

■- -•* • -■- *»*■ - -OvaSiŪlŲ Mitu,

dąl Horitrittil.
P. O. Box 91, Lawrence, M&ss,

DANIEL J.FITZGERALD
- PLUMBING IR HEATLNG

FtJRNACE IR UECltrS ..
TAISOME. s

. . • (3i;i
Kalbame Ir LietuviJkal

382 Broadwsy, South Boston
‘fe.” South Uoeton 2870

lUIMo" AdmMetraci*

& frU

g"?1—R1 i V ■■ /'•■’i 
MES REKOMENDUOJAME DĖL 

INVE8TMENT0
7 NU08. PRlfERED SĖRUŠ

ju .
Etollirton Ti
DM platMlių.

biii

, ; \ Tel. Liberty 9T68
GyvMlmo Tfl. S. B. 1706-M."

trina

rM» ,Ą.^WPlonM7 į

Atminkime Vilnių!Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, „ turim e keli<TS_ OTganizaeijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtu vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo ;ų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos. , į“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą. i“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito Visit ūkininkai, Į darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, mdksleiviai ir visi kiti.
“MŪSŲ V^ŲNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 

darbidiiį daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- 
Ųe gerai pažįsta Vilniaus kuąfcf^ įr.įo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį ‘ gražiomis knygelėmis, pūikiąi ir gausiai iliustruotas. • • -
“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 

doleris, už vieną dolerį turėsite gale metą puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” 

y ipįUž vieną dolerįrfft&site-dar ir daug priedą

iii lj“MCSU VI1MI3HJS” adresas: Kaunas, Lais
vės AI. 61 Lithuania.* *
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WATERBURY, CONN
Rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietį} į- 

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

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

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

sekmadieny, rugsėjo 15 d. š. m. 
Svarbu, kad j šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 27 d.,

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

mas įvyks spalių 6 d., tuoj po

L.
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 15, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei-, 
kalo. Valdyba

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

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

Valdyba

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Nesenai sugrįžo iš Vlenna Ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

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 
So. Emerald Avė., Chicago, III.

Ex. V. D.

L

■, <

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

mas įvyks trečiadienį, spalių 3 
d., 7 yąl. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

| _ TeL S. B. 2865—B. |

Įlietu vis
OPTOMETRISTAS

E. V. WARABOW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAL8AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nornood, Mass. 
TeL Norwood 1508

MONTELLO OFFICE
104 Ame* Street 

Telephone Brockton 1644-J

■ 111 , L"1 1 1 1 MUL ‘

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po plet Ir 
nuo 6 Iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

' antrų mišių pobažnytinėj . svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

si v esti prigyti.
----- *?----- rr

<- easton, paP<v-
LDS. 40 kuopos susirinkimas į-

■vyks spalių 6 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti

M Songaila

’ į Uegzaminuoju aki*, priskirtu aki- | 
įį'nlUH, kreiva* akis atltieslnu ir H 
į amblljonlškoee (aklose) akyse w- į i 
Į! grąžinu Šviesą tinkamu laiku.
! J. L. Pašakarnis, O. D. B 
< 447 Broadway, 8o. Boston. į?

4

Penktadienis, rugsėjo 18 d.,

J84 7 ife

PLANETOS?
viena mūsų žemė atsiraito tokiose patogiose sąlygose,» Kai žmogus žvaigždėtą va- kad joj galėjo atsirasti gy- karą pažiūri į dangų ir pa- vybė. Tų mokslininkų nuo- _ Į mone, kitose planetose jo- zvaijgždžįų, a-kios gyvybės nėra. Tačiau Jdti laikosi kitokios pažiūros. •l^ūnąį^Agąna-ie mano, kad ir kitose planetose yra galima gyvybė ir net protinga gyvybė. Tik- *tai dėl savotiškų tose pla<- netosą-gyvenimo aplinkybių gali būti taip, kad nei mes jų, nei jie mūsų niekad pastebėti negalės. Jėi, sakysim, Marso, Veneros gyventojai turėtų tokį organizmą, kad jo tų tik į ultrafioletinius spindulius, kurių nemato mūsų akis, tai jie, pajutę mus, la
bai gailėtųsi, kad mes, esam 
amžinai pasmerkti, nelygi
nant kuriniai, klaidžioti tam
sybėse. Žinoma, tokios pat 
nuomonės būtume, iš savo 
pusės, ir mes apie gerbiamus 
marsiečius. Dar kiti moks
lininkai galvoja, .kad kiek
vienoj planetoj gali būti gy
vybė, bet ji esanti visiškai 
nepanaši į kitos planetos gy
vybę ri todėl negali būti jo
kio palyginimo. Tik, rodos, 
dėl vieno mėnulio visi moks
lininkai yra vienodos nuo
monės: mėnuliui jokios gy
vybės nepripažįstama...

“Tr.”

Y. mato nesuskaitomas daugy-’ tes saulių-^
■ ■«kuria*tauisū^, į‘~~' is į mūsų žemę, kai jis pato dideles žėrinčias ne- Ųiirkčiojamax šviesa žvaigž- planetas — baltą Ve- &rą ir raudonąjį Marsą, - musų žemės artimiausius Kaimynus saulės sistemoj, — jam nenorint veržiasi galvon ^ntis: ar ten, jose, irgi gy- šus i žemės žmones?

.4 , ____  •

Klausimas, ar yra kur 
nors nepabaigamam žvaigž
džių pasauly protingos būty
bės, be mūsų saulės sistemos, 
greičiausiai amžinai paliks 
neišspręstas, nes net per že
mės galingiausius žiūronus 
negalima pastebėti, kad apie 
žvaigždes suktųsi tamsūs 
dangaus kūnai. Bet kad 
kiekviena žvaigždė, panašiai 
kaip mūšų saulė, gali turėti 
savo planetų sistemas, daly
kas yra labai galimas. Kiek 
lengviau atsakyti į klausimą, 
ar mūsų saulės sistemoj, be 
žemės, dar kitoj kurioj pla
netoj, sakysim, artimiaušio- 
Se7 Veneroj ir Marse, yra 
gyvybė ir, kas ypač svarbu, 
dr yra protinga gi’vvbė ?
1-Mokslininkai yra linkę į- 
vairiai į tą klausima atsaki- 
nėti. Vieni mano,- kad vi
sam begaliniam pasauly tik

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

-■■ * * D,-a r btol u k o’- N & m a
< (antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi 

Rezidencija
BOS Harvard St., Cambridge, Mass. 

TeL University 1463—J.

Llberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A M. iki 5:3O P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue. Brookline. 

Telephone Beacon 5578

XI METAI

sos, nes anais metais, statant Lenino manzolėjų, buvo už-’ tikti, ’ “ '.......................   *Todėl (fabar sovietų vyriausybę ir ryžosi tą dalyką ištirti.Seni maskviečiai pasakoja, remdamiesi padavimai^ padeda organizmui atsispir- kad po Kremliaus rūmais ir įi įvairiausioms ligoms arba cerkvėmis esą .slaptas, už-į visai pasveikti? Nes baltieji keiktas miestas, kūriame yra begalės aukso, < brangių paveikslų ir taip pat garsi caro Jono Žiaurio-^ jo biblioteka. Niekas ligšiol nebuvo tų slaptų padėjimų radęs, išskyrus Petrą Didįjį, kurs tačiau niekam tos paslapties neišdavęs. Rusų istorikas prbf. Zebelinas, ištyręs senus dokumentus, tvir-

požeminiai koridoriai. Jai
jamas įtrinant prie reumatizmo ir kai kurių nervų ligų. Kai kurios aliejaus dalelės įtrinant kvėpuojant ar geriant patenka į kraujų ir padaugina jo baltųjų kūnelių skaičių, o tai jau-žymiai
kūneliai greit sustabdo ligos 

deimantų, iššaukėjų, be galo mažų bak- 
s terijų, veisimąsi ir kenks
mingą veikimą. . į

Terpentinas stabdo puvi
mą. Todėl jo garais kvėpuo
ja sergant įvairomis plaučių 
ir gerklės ligomis. Kaimie
čiai dažnai gydosi nuo kosu
lio terpentino aliejumi iš- 
t

. „ LAWRENE, MAJSS.
LDS. 70 kp* susirinkimas įvyks 

rugsėjo 15 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius 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, R. L
L. D. S. I} | kuopos mėnesinis 

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

s susirin
kimas įvyks spalių 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti^mėne
sines Mokestis ir.naujųk narių

PASLAPTINGAS POŽEMINIS 
MIESTAS PO MASKVA

Rusų archeologijos profe
sorius Steleckis gavo sovietų 
vyriausybės' leidimą patyri
nėti kiek yra teisybės senuo
se padavimuose, kad po 
Kremlių, — Maskvos miesto 
viduriu, kurs seniau buvo 
rusų carų sostinė*— esąs pa
slaptingas požeminis mies
tas, kur rusi} carai slėpdavo 
savo brangenybes priešinin
kams puolant. Tie padavi
mai atrodė turį šiek tiek tie-

carai įsakę po. Kremlium į- 
taisyti slaptus brangenybių 
sandėlius. Toj vietoj, kur 
dabar yra Kremlis, 1157 m. 
buvusi pastatyta pilis, kurią 
caras Jonas III 1475 m. ap
vedęs milžiniška mūro siena. 
Kadangi tais laikais buvo 
nuolatinis totorių puolimų 
pavojus, tai Jono III įsaky
mu buvo taip pat padarytas 
po žeme Slaptas sandėlis 
brangenybėms. Kad to san
dėlio paslapties niekas nesu
žinotų, caras liepęs, atlikus 
darbą, apakinti italą archi
tektą Fioraventį, o kitus 
dirbusius prie to darbo dar
bininkus nužudyti. Tuo slap
tu sandėliu naudojosi ir kiti 
carai, kaip antai, Jonas 
Žiaurusis, kurs ten paslėpęs 
savo knygyną.

Štai, to garsaus knygyno, 
o ne aukso ir deimantų, ir 

» I . J ,

norįs dabar ieškoti archeolo
gas Steleckis. Pasak užsili
kusių žinių, tame knygyne 
buvę romėnų rašytojų Cice
rono, Tacito, Tito Livijaus 
visų kūrinių nuorašas. Jei 
tas būtų teisybė ir toji bib
lioteka pasisektų rasti, tai 
mokslo atžvilgiu tas būtų ne
apsakoma brangenybė. “T.”

į plaučius ir čia jau tiesiog 
veikia. Bet reikia pastebėti, 
kad tik mažas garų kiekis 
gydo. Stiprūs garai ilgiau 
kvėpuojant gali net pakenk
ti. Užtenka vieną naktį mie
goti naujai dažytame kam- 
bary, kaip įsimet galvos 
skaudėjimas, svaigulys, alpi
mas ir greitas susierzinimas.

“Ūk-kas”

Kazimiero Stamuno namuose, po 
num. 12 Wąter St. , Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
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 atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 1 dieną, šv. Roko svętainė- 
je. Visi nariai prašomi ateiti j šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba
-- ---------- J

W0RCEBTER, MASS.
LDS., 108 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių 2 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti

Jeigu nenori, kad Tamstos vafli 
pamirštų gimtąją lietuviu kali 

tai išrašydink jiems <
- GRAŽIAUSI VAIKŲ

■ &

<5
M.- 

Daugybė paveikslų! Pasakos, a 
sakymėliai, eilėraščiai juoki 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės 
gimtojo krašto ir plataus paša 
tio. Įvairumėliai. Uždaviniai- 
pramogėlės. Patarlės, priežodfii 
iaįslės. Darbeliai iš popieriau 
molio ir kitokį Laikraščio kt 
pa: metams 2 dol., pusei metų- 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnei 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS 
kiti dailininkai. Leidžia “PASi 
KOS” B-vė. Redaktorius A GI® 
raiti*. . '

Vienas Nr. susipažinti siutai 
mas veltui

Adresas: “Saulutės** Admioi 
(racija Jurbarke.

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

TeL So. Boston 9828----------------—
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASEARAVICIUS) / 

511 Brodaway, So. Boston
Oftio valandaa: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2 &) 11d B 
ir nuo 6 Iki 8 vaL vakare. Ofisą* 
uždaryta* subato* vakarai* ir ne* 
dSldienials, taip-gl seredoml* nuo 

f 12-tos dieną uždaryta* 
Taipgi nuimu ir X-Ray

NAUJAS KULKOSVAIDIS
Amerikoj išrastas naujas 

kulkosvgidis šaudantis cen- 
tripų jėga. Jis išleidžiąs 11, 
000 kulkų per 5 minutes, tuo 
tarpu kaįp paskutiniųjų sis
temų kulkosvaidžiai išleidžia 
tik 600 kulkų per minutę.

L. V.
! _

VISKĄ IŠNAUDOJA
Pietiųej Amerikoj vienas 

inžinierius išrado, kad gerą 
medžiagą namų statymui 
galima padaryti iš liekanų 
apdirbant vatą. Tas lieka
nas supresuoja į kietas ply
tas ir stato namus. Tokia 
medžiaga nepraleidžia šal
čio ir nebijo jokių oro per
mainų. Ir pigu ir medžiaga 
išsinaudoja. L. V-skas

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 
m ėnesį 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

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
•* * ' % . /

Gydytojas iš Rusijos
374 DORCHESTER STRBET

SO. BOSTON, MAĘSL-

e ■'

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P, IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ADWAY IR E ST. 

80. BOSTON, MASS.
VAptitkoriaus 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 Eichange Bldg. 
Res.: 33 Roeemont St. Dorchester 

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

XI METAI

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. “KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena- m e “KARIO” nr. yra linksmas skyriusKup
rines pabiros.”Šiemet “KAIRYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo
Mokslo Valdyba. > *

Adresas: Europar—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS/’

SPYGLIUOTŲ MEDŽIŲ SAKAI, 
KAIP VAISTAS

Malonus eglių ir pušų kva
pas tikrai gydančiai veikia 
į kvėpavimo organus, jų už
degimą ir katarą. Veikimo 
vaisai jautami tuojau. To
dėl ir peršalęs žmogus miš
ke gali kvėpuoti laisvai ir 
lengviau.

Eglių sakai yra sukietėję 
syvai. Norėdami juos sunau
doti, tyčia sugraižo ir suka
poja medį, kaip pavasarį su
graižo beržus sulai tekinti. 
Gautus skystus syvus varto
ja mosčiai ir gatvių grendi
mui sutvirtinti., Iš jų dar 
gauna terpentiną ir kalifo- 
ninją.

Terpentiną valant, gauna
mas, švarus terpentino alie
jus, kurs medicinoje seniau 
buvo labai vertinamas, kaip 
dabar už tai jis liaudyje dar 
yra labai branginamas. Jis 
vartojamas voniose vietoj 
pušų šakelių arba jaunų au
galų uovirų. Sumaišytas ter
pentino aliejus su eterišku 
aliejum įtrinant į odą, iššau
kia gyvesnį kraujo judėjimą 
ir peT tai malonią šilumą. 
Terpentino aliejus sumaišy
tas su alyvų aliejum varto-

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

greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus specialistas nervų 
ir kroDlškų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

' OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos:

Dienomis nuo 9 iŠ ryto iki 7 vakare, 
šventadieniais: nuo 10 Iki 1 dieną.

I
DR. LANDAU

Specialistas Veneriškų Ligų. 
Pasekmingai gydo Įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų. Taipgi o- 
dos Ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 Iki 8, nedėllomls 9 iki 2. 32

Cha m bers St, Boston. Tel. Hay- 
market 1438.Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D
, (REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 6v c^ieną, Kazimiero
parapijoj salėj, Ynoj po sūriai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį stMfinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estate Ir Publlc 
Notaras

' 254 W. Broadway 
South Boston, Mass. .

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

IJUįll 1.1 III

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižlurgji- 
mui, visuomet 
būna patenkinti 
Ir rataupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mas*.
Resldence: 313 W. Third St

Telefonas: South Boeton 0304-W.

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugsėjo 22 d., tuoj po sumos 

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

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamnotojas 
877 Ir 448 Oambrldgv Street 

Oambridga, Masa.
Telephone Uriverrfty 8881-W.

P. J. AKUNEVIČIUS
____ » *. . 1 V- • , 4L

—................. ■■■ ■
Lietuvis Grab orius

Boston
r V
408

Mirų* kelmyno* nariui. Ukuidem* 
nailaičiaiM. arba *VnWiini ntni- gal retkalInttj5npykltalio/-Al 
laMotuvaa aprūpinu gerai ir ne*

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medlka- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patient Staff Loweilio li
goninės. Ihiktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Medikai iškas egzaminuo
toj as dėl Metropolitan Life Ina; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimai dykai.

TeL So. Boston 0506-W.

Telefonai: So. Boston 1662—1373 

; A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort* 

' gičią, Laivakorčlą tr Pinigą 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MAIKLAS

“ OfiATlMeru nno 9 ryto ttt * 
9 vakaro.

Norintieji telatngianalo patarnavi
mo Ir geriausią pirkiotą, krelpMMs | 

pa* raus.
882 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON, MA88.

Lietuvya Dantistas

A. t. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

. t




