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nervavo
tas kitas autobus&H.NAUJA OROLINIJARugpiūčio mėn. 18 d. pasirašytas vokiečių lenku oro susisiekimo susitarimas, kuris sutvarko abiejų šalių oro susisiekimo santykius. Dar neratifikavūs -šao. susitarimo’ bus įkurtos- oro susisiekimo linijos Berlynas—Varšuvą,

GENEVA. Tautų S. jungos posėdy svarstoma* pie sudarymą Stipresnių ek nominių santykių tarp vis tautų.Ekonominė komisija rut šia projektą, kuris bus p* tiektas svarstymui. U

Kaunas.— Prof. Jablonskis grįžo iš Palangos, bet labai silpnai jaučiasi. Iš trau kinio nuvežtas į karo .ligoni nę.

tingą sabotažavimą ir ėjinlą prie nuvertimo dabartinės Sovietų vyriausybės. Sako, kad kaltinamieji per kelis metus padarė $9,000,000.00 nuostolių. ' (

. Vokiečių tautinės organizacijos labai sujudusios dėl vokiečių vyriausybės politikos kaslink karo kaštų. Numberge ir kitose vietose šiomis dienomis įvyko protestų susirinkimai prieš Youngo planą. Tautinitfkų vadai pareiškė,- kad Vokietijos užrubežių reikalų mri- nisferis Strezemanas pardavęs Vokietiją tarptautinėms žydų sąjungoms. Vokiečių tauta negalinti sutikti su tu<5, kad Vokietija viena mo? ketų visas prancūzų ir/angelų skolas Amerikai ir judrai vien vien neštų visas naštas to karo, kurs jau

LENINGRADAS. — Šiomis dienomis devyni inžinieriai ir direktoriai Sovietų laivų statymo trusto arštuo- ti ir kaltinami už sistema-

mas sunaikino daugelį pože* mio ir pirmo aukšto langų.Jau 40 asmenų areštuota ir kaltinami bombardavime reichstago namų. Sako dar ir daugiau bus areštuota atiduota teismui.Kaltinamieji prie kaltes neprisipažįsta. **
TERORISTŲ NUŽUDYTOS 
' STREIKININKĖS LAI

DOTUVĖS
Bėssemer City, N. C. — Rūgs. 17 d. buvo palaidota Mrs. Ella May Wiggins, kuli pereitą sekmadienį teroristų gaujos nužudyta.Komunistinė unija, Natio- nal Textile Workers, buvo paskelbus laidotuvių dienai vienos dienos streiką, bet darbininkai komunistų nepaklausė. Laidotuvės buvo paprastos. Komunistams jo- kity demonstracijų nepavyko daryti..

* faunas. — Stasys Sodeiką operos dainininkas, baritonas, komandiruojamas. į Italiją, Milanan pas p. Butėno dainavimo mokytoją „p. Samarco. Ten išbus apie metus.

Labai dažnai tenka skai-gus. Jis • perstatęs. kelias yti ir mūsų ir lenkų laikra-jgaires per 20 žingsnių N., ščiuose apie gairių perstatinė j imą prie demarkacinės linijos, Tas gaires perkelia tai į N. Lietuvą tai atgal. Šiomis dienomis netoli Be- žiznos kaimo prie to darbo buvo sugautas civilis žmo-

$1,000,000 DARBININ- 
; KAMS l

Neuark, N. J. — L. Bam- berger kompanijos pirmininkas ir įsteigėjas pranešė spaudai, kad 200 darbininkų, kurie išdirbo krautuvėje 15 metų ar daugiau, išdalino vieną milijoną dolerių, kaip bonusus.Po kiek kuris darbininkas gavo neskelbia, bet spėjama, kad buvo tokių, kurie gavo Berlynas—Dancigas ir Ber po $10,000. Graži dovana! lynas—Karaliaučius. BERLYNAS. — Rugsėjo 1 d. įvyko stiprus sprogimas rūmuose. Policija atvykus pradėjo tardymą dėl sprogimo priežasčių.Rasta, kad buvo padėta Sprogstamoji mašina reichstago rūmų požemy. Sprogi-

ART. PILKA GRĮŽTA Į DRAMOS 
TEATRĄ

Kaunas. — Dramos art. S. Pilka, kelis metus išbuvęs A- merikoje kaip praneša, gavęs pakvietimą grįžti į teatrą. Pakvietimą priėmęs ir dabar tariasi su direkcija dėl sutarties. Spėjama, kad sutartį pasirašys ir nuo pradžios sezono vėl dirbs Lietuvos dramoje.

ių gabumų o suteiktojo padangos (tires Red.) tArvo visiškai nudėvėtos, taip kaip ir atsarginė padangaZTodėl vykstant į Trakus padangų trūkinėjimai sugaišino Svečiams daug lflų<o, nes kiekvienos senos padangos taisymas sustabdydavo ‘autobusą, mažiausiai 'valandai. -Grįžtant atgal pr&sidėjo sena istorija. Svečiai baisiai susi- iaiiprie vie-

Šiais metais Ii. D. S. Seimas atsibus Aušros Vartų parapijos ribose Worcester, Mass. Tos svarbios organizacijos seimo dėlei surengta yra du iškilmingu vakaru: Rugsėjo 25 d. vakare, S :00 valandą, svarbus koncertas su prakalbomis, ir Rugsėjo 26 d. vakare, 8:00 valandą, pokylis- vakarienė. Abejos iškilmės atsibus Aušros Vartų Bažnyčios salėje. Pelnas yra skiriamas naujosios bažnyčios reikalams.Šiuoma tai kviečiu visus L. D. S. prietelius, mano prietelius ir mano vedamosios parapijos prietelius atsilankyti į minėtąsias vakarines iškilmes. Savo atsilankymu priduosite daugiau energijos L. D. S. organizacijai ir paremsite mano parapijinį darbą; savo keliu patys labai maloniai pasilinksminsite. Tikiuosi kad visi Worcester’io ir apylinkių lietuviai mano Šį pakvietimą maloniai priims ir dalyvaus ar tai vie- kitame, ar abiejuose iškilmių vakaruo- aš būsiu linksmas ir dėkingas.

prieš dešimtį metų pasiba gū.Vokiečių tautinės organ žacijos dabar yra labai juc rios ir nori Hagos konfereL cijos susitarimą panaudoti kovai prieš dabartinę vok’ Čių vyriausybę, kuri, pas tautininkų, per daug tanu janti tarptautiniams iša dotojams. '/ |

VILNIUS.4-“Slowo” rašo, kad šiom© dienomis į Vilnių buvo atVykusi iš Pie- Itų Vokietijos įl žurnalistų J ekskursija Vilniaus kraštui apžiūrėti. Svečiai'turėjo taip pat apžiūrėti’ Trakų pilį. Vilniaus turizmo klubas su- au-
PAVO JINGA KELIAUTI 

SIONANŠv. Tėvas perspėja visus norinčius vykti Šventojori Žemėn — Palestinon pilgri- mus (maldininkus), kad jie palauktų ramesnių laikų.

i. . -—_ras. j .' Pilnieji trys buvų.nųtpis-: trfttarč4ai, bet bausmę :buYp 'pakeista kalėjimu iki gyvos galvos.’Kiti liaudininkų šulai, buvo it/
-'•^id :4uvoafpąsmerktLįĮ92^W8ąwroksrlĄ prmyyriaų* sybę. ^t.. >

VENTURA, Kalifornija, rugsėjo 18. — Šioje apylinkėje gaisras nudegino 25,000 akerių miško. Nuostolių padarė tarp $3,000,000 ir $3,- 500,000 ir vienas žmogus žuvo iš tos priežasties. Dar ir dabar arti Santa Paula tebedega. Keturi šimtai žmonių dirba dieną ir naktį,' kad užgesinti ugnį. Daugiausia nuostolių padarė aliejaus laukuose. Taipgi daug na-jaunu kelniYdaug automobilių sulaužyta. Dtf šimtai penkiasdešimts žmonių liko be pastogės. Vienuolika aliejaus kompanijų turėjo didelius nuostolius.

BOLŠEVIKŲ VADAS SKELBIA 
KARĄ

Berlynas. — Žiniomis iš Maskvos, kalbėdamas vienoj karo mokykloj apie tarptautinę Sovietų Rusijos padėtį Rvkovas tarp kita ko pasa- ‘ kė, esą, visam pasauliui reikalingas karas ir. šis naujas pasaulio karas prasidės tarp Rusijos ir Kinijos. Jis toliau pareiškė viltį, kad nauji raudonosios armijos karininkai, kurie vakar išleisti iš
■ nęįšvaauo-lys viską, kad patobulintų 1 raudonosios-armijos kadrus.
p t U: y;->■

DlDf'FOTViNAI INDIJOJSpaudos pranešimu, Indi-, joj didžiausi potviniai. Patvinusi upe Indas užliejo daugelį kaimų. Pasėliai sunaikinti; tūkstančiai gvvu- ių nuskendo. Yra žinių, nik nuskendusių žmonių skaičiuje siekia 300. Keliai tarp Bshavaro, Ravalpindi ir kitų esančių Indo srity reichstago vietų neišbrendami. Vandens apsemti arba žemių Užgriauti. Busabo vietos valdžia patarė Sindo gyventojams ruoštis prie didžiausių tvanu.

I,an3se, išYpatingai kviečiu dalyvauti tose iškilmėse visus Gerbiamuosius Lietuvius Kunigus; visiems bus vietdš trtvisi būsite širdingai priimti.
KUN. K. A. VASYS, 

Aušros Vartų Parapijos Klebonas.

’ EINA Iš PROTO

Varšuva. “Kurjer Lodz- ki’? -praneša, kad Lodzės miestas ir jo pramonė pergyvena didžiausį krizį. Darbininkai vaikščioja be darbo, pirkliai be pinigų. Vieni neturi ką valgyti, ^antrieji gi. neturi iš ko atlikti savo f i-j nahsinius pasižadėjimus | Desperacijos prislėgti pirkliai po kelis per savaitę žudosi. Daugelis nustoja proto. Tokių bepročių tenka* teikė svečių ekskursijai matyti Lodzės gatvėse. Pa- tobusą, kurą jie turėjo pa sitaiko ir aštrių susidūrimų naudoti savo kelionei į Trasu policija. ‘ kus. Tačiau ir sį kartą, kaip

ui!’ t v"
KATALIKAI DARBININKAI

A. BRUŽAS DAR NEIŠVAŽIAVO, 
IŠ LIETUVOS

Kaunas. — “L. A.” rašo, kad atsiradus svarbioms tarnybinėms kliūtims, ‘ ‘ Mūsų Rytojaus” redaktorius p. A. Bružas savo kelionę į Jungines Valstybes atidėjo tolimesniam laikui.Kokios tos svarbios tarnybinės kliūtys tautininkų organas nepaduoda. Greičiausia bus, kad susilaikė nuo važiavimo dėl amerikiečių lietuvių griežto demokratinio nusistatymo.
KAUNAS.—Spaudai, prąH neša, kad prezidentas-fSme-’ tona dovanojo bausmę liau-? din inkų vadams, kurie buvo nuteisti už politinius prasikaltimus. Dovanojus bausmę iš kalėjimo paleisti Dr. Pajaujis, Tornau, J. Žemaitis, J. Kauneckis ir Koma-

tr -DlfSRUBAI PASMERKTI

SUŠAUDYMUIdfasA-t’Cf, rugsėjo 18 d. — Abraham Kleiner ir Samuel Tavz pasmerkti sušaudymui Už plačiai vedamą kontrabandą, daugiausia pinigų ir auksinių daiktų. Bertha Ashman pasmerkta šešiems metams kalėjimu už bendra- darbiavitną. Teisme buvo į- velti ir Latvijos legacijos nariai, kurie buvo kaltinami už panaudojimą jų diplomatinių teisių kontrabandos reikalams.

Lietuvon,-jau rengėsi grįžti. Bet jį apsupo N. Lietuvos sargybininkai ir suėmė. Per tardymą pasisakė esąs Stanislovas Mankauskas ir prigulįs priė plečkaitininkų organizacijos, kuri įsakiusi jam tuo darbu užsiimti. Šis mažutis atsitikimas mums dar kartą primena, kad plečkaitininkų organizacija, bekovodama su fašistais, užsiima dar vienos ir kitos pusės provokavimu. O gal mananti, kad tokiu būdu greičiau prisiartins prie laikinos N. Lietuvos sostinės ir veikiau pasieks savo tikslą? Jei taip—tai ilgai priseis jiems eiti prie jo; slinkdami po 20 žingsnių kad ir kasdien, dar negreita pasieks Kauną. Be to ,ir darbuotis jiems, vargšams, trukdo... “V. R.”
_____________________________________________________________________

LENKIJA PROTESTUOJA įį 
PRIEŠ SOVIETŲ RUSU# 

Varšuva. — Lenkijosįjj^f riaušvbė paruošė protestA- notą prieš Sovietų Rusiją' sąryšy su kariniais laivais-' atplaukusiais į Baltijos jįl*: res. •Lenkija kaltina rusus, kad.jie be atsiklausimo plaukio*b jo jos pakraščiuose.
Orangeburg, N. Y. — Jugh zas Vinča, kumštininkas,- kte ris išvvko iš Bostono karte su Jack Sharke^.trenira<įį tis yugsėjo 2(T cį kumšįįį nėms, preliminaręse kumštynėse, kaip buvo pranešta^ uę*. sikumščiuos. Į jo vieta Bucklev, Sharkev manadže- lis, pastatė Jack Jegnens.' 

:::-------------------------——--------- ij/

H komi:
• f 11 • V r -----------

GENEVA. — Spauda praneša, kad Tautų Sąjungos darbų tvarka paskirstyta tatp šešių komisijų. Lietu
vos delegacijos nariai įeina į visas komisijas. Premieras

Voldemaras įeina į politinę ir nusiginklavimo komisijas, p. Sidzikauskas į juridinę ir finansinę, p. Dymša—į technišką ir p-ni Čiurlionienė —
* ----- -- - v ’ * - - - |į socialinę.

SSSR SUŠAUDYTI KETURI tinka, pasileis 
SUOMIJOS PILIEČIAI kų organizaciVyriausias Sovietų teis- trūkumas. Kli 

1 mas nuteisė mirti 4 Suomi-*autobuso vis< jos piliečius, apkaltintus špionažu Suomijos naudai.Nusmerktieji piliečiai Pil- man, Peikonen,Tikk ir Hak- kai padavė “Vcikui” malonės 'prašymą, bet “Vciko” pirmininkas Kalininas prašymą nepatenkino. Nežiūrint to, kad Suomijos užsienių reikalų ministetija darė pastangų palengvinti nuteistųjų padėtį sprendimas naktį iš rugpifi&o 23 d: <• jję kaunu buvo įvykdytas



BOBA B V&IMO, ARKLIUI
LENGVIAU

Laikraščiai praneša, kad 
neužilgio iš Lietuvos žada iš
vykti Brazilijon -SOO.senati- 
kiij (staravierai) šeimynų. 
Kad visokie svetimieji ele
mentai iš Lietuvos krausto
si,. tai belieka jiems palinkė
ti. laimingos kelionės. Lie
tuvoje mokės tvarkytis pa
tys lietuviai.

Atsistatydinus, fcaip jau 
rašėme, Lietuvos Banko val
dytojui prof. jfrfgu&tri, Uti 
šiol dar nepaskirtas naujas 
valdytojas. Paskutiniu bet
gi metu spaudoj pasirodė ži
nių, kad į banko valdytojų; 
numatomas dąbartjais ižde 
ministeris* Tūbelis,^ jo vie 

ton būtų paskirtas vienas 
banko direktorių p. Lape
nas.

Ban]
tojus pretenduoja

1 r • — 4
’ * V ■

Apię Apdraudę. ParašS J. __ 
S. Vasiliauskas ___________  5c,

Trumpa Apologetika arba 
Kai. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. y. Zajančauskas—50a

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
rimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas - ------- -------------------------- 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis '____________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A, Vileišis_____________50e,

Limpamosios Ligai ir kaip 
nuo ją išsisaugoti! Parašv 
negyvoji gamta: ,žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Mūsą Laiką Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Verte Juozas Stan
kevičius -------------------------- 35c.

Patrimpo ^Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas--------------50c.

Gyvenimas Sv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.

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

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaiką 
veikslais

Mano 
Karūj, 1918 ir 1919 m. 
Šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) -------------------------- 25e

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

Sunkiausiais Laikais, Parašė 
A.. Rucevičius------------------- 40c.
Šventas Gabrielius. Išleido 

Tėvas Alfonsas Maria C. P__25c.
Religijos Mokymo Metodi

ka. Sutaisė K. J. Skruodys—50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas----------------------------------- 40e.

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

Anderseno Pasakos—su pa- 
.$1.001 veikslėliau*,------- 1— --------- „20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. PaarŠė J. Damijonai
tis - -...... '............................ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis--------------- --------50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliriongas 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—35e, 

Sniegas 
tą. Vertė Akelaitis —--------- 40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa

rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c
Žydą Karalius — drama 4 

aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas --------------<**------------30c

Visi Geri—3-ją veiksmą vaiz
delis; parašė F. V. -----------10c

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

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Pabiola—6 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktą; 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. £., D. ir N__15c.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__15e.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“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)------------------- -----50o,
?Wižas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) ________________ $1.00

“DARBININKAS" »

So. Boston, Mass.

ugnatura, o Vargingiesiems 
parūpinti nemokamai.

Tada išvedžiojo atst. Suh
rau, kad politinės partijos 
žadėjusios darbininkais, rū
pintis, bet.dabar nieko. Da- 

' ' ' \yra70O,o 

mėnesį būsią 2000 ir

L-J į. LIO POSĖDIS

“Rugpjūčio 29 a. w 
Klaipėdos miestą. J 
darbininkų^partijos i 
šauktas^ posėdžiui, 
lyja dalyvavo 26 atstovai; 3i®^Jatt/bedarbių

BlrtBKO
Lfcėlis 
Ja 
oru su-
Seime-

į* Dienotvarkėje buvo įtrąjp&į; 
gtMąibią pašąla, butų fiKj 

kūmas, vargingųjų pašalį 
klauamhs.

^ ‘ Darbininkų atsfovtd &1- 

apie atskirus klausi- 
Kai kuria is jų:Vet 

S išsišbko. Buvo nurodyta, kad 
Epiįabar jau esą 700---800 be- 

darbių, prie to dar priside- 
fjdanti didelė/Jjjitų stoka. Dar- 
K bininkų reikalvimai buvo 

pripažinti, bet be direktori- 
C\ jos pritarimo Miesto Valdy- 
gį;ba negalinti žygių daryti.
į' , Be minėtų raikai vinių bu- 
Ę. yo dar įneštas skubus pasiū- 
g'lymas, pailginti turgaus na- 

jne prekiavimo laiką. Šis 
^"■pasiūlymas po trumpų iš ve- 

džiojimų buvo > pripažintas 
rt..' neskubotu.

Dėl bedarbių pašalpos bu- 
j vo prašoma tuoj reikalingus 
r išųaokėjimui pinigus įvelyti, 

kad luoj bedarbiams būtų 
P gelbiama. Jeigu direktori
ai jąįįtsisakytų, tuoj reikia ne- 

bojWs ’mokėti pašalpas kaip 
B- žiemą.

Dėl butų trūkumo pašali- 
jjiino duota pasiūlymų, susi- 
taras su, valdžia namų staty- 

fc i ti ir esamus pertaisyti. Tam 
. Reikalui siūlė išrinkti komi-

Kz-81 ją* . i/iL’c.'i:
iį Beturčių pašalpas reika

le linga paaukštinti- bent 100 
nuoš. Klaipėdos mieste.

J .rtDėl kuro aprūpinimo bu- 
L-Sb-magistratas prašomas, 

užpirkti žiemai reikalingą

Obįre šakė, 
Bartjja ?pri- 

pftžįntanti diAininkų vargą, 
bętSfia/negalima iš karto vis
ką daryti, reikalinga su di
rektoriais pasitarti.

Atst. Vanagaitis pareiškė, 
kad darbininkai nesirūpina, 
ateinančius nuo laukų darbi
ninkus neįsileisti. Jiems 
darbininkų skaičiaus padi
dėjimas yra pasveikintinas, 
nes jie nori tada gauti Sei
mely vyriausi žodį. Paskiau 
dar teisingai pastebėjo, kad 
daug darbininkų moterų va
ro prabangą, dedas labai 
bingtomis, dėl to atsargai 
nieko nelieka atidėti. Tuo
met pradėjo ji pulti darbi
ninkų atstovai ir beveik bū
tų buvus reikalo su kede gin
tis. Seimelio pirmininkui 
visgi pavyko ramybę atsta
tyti, atkartotinai perspėjant, 
kad esama seimely; kur išsi
šokti negalima.

Atstovas Kripe pavadino 
atskirus pasiūlymo punktus 
problemomis, kurių kiekvie
ną reikalinga atskirai svars
tyti. Pasiūlymas, išrinkti 
tam reikalui komisiją tapo 
priimtas. Į komisiją išrink- 

1 ti Udelmann, Suhrau, Szar- 
denings, Leidereiter, See- 
wald ir Milkuteit.

Posėdis pasibaigė 7:15 vai.

■H ' . ' - f-?. . * •
1iru: šiurpa

“ r* ’ ’ “

Suvirs 22 Metu
; ^...JUOZAS P. SARKIUNAS

kredito 
banko vaidybos -pirfffoiinkas 
p. Vosylius, pulk. Įeit. Mus- 

!Įteikia (ne ministeris) ir 
’ Kauno burmistras Vileišis.

Žinomas dainininkas p. 
Butėnas dabar vieši užsieny
je. Berlyne viena didžiau
sių gramofono plytelių fab
riką pakvietė jį įdainuoti ke
lias arijaSj daug bažnytinių 
giesmių; be to jis įdainavo 
ir žinomą Šimkaus “Oi grei
čiau, greičiau...” Iš Berly
no p. Butėnas nuvyko pas 
savo mokytoją Italijon dar
pagilinti dainaviibo studijas, mėti ir visi jų nuopelnai

šio kandidatūra. Finansų 
ministeris p. Tūbelis palie
ka savo vietoj.

GEDIMINO ORDENAI AMERI- 
/Z . ‘ RIEČIAMS

Gedimino ordenais bus ap
dovanota ir penkiasdešimt a- 
merikiečių, žymesnių lietu
vių veikėjų. Dabar jau su
daryta tam tikra komisija, 
kuri tuos 50 vertų ordetlo iš
rinks. Paskum jiemis orde- 
nai geresne proga bus iškil
mingai įteikti. O tie, kurie 
ordenų negaus, irgi nebus 
pamiršti: jų pavardes bus• 
įrašytos speciališkoje ame
rikiečių knygoje Karo Mu
ziejuj . Be to, ten bus sužv-

MIRĖ KUN. KARBAUSKAS

Iš Panevėžio gauta-žinia, 
kad ten mirė kun. J. Kar
bauskas. Palaidotas rugpiū
čio 26 d. Velionis buvo se
nas veikėjas.

-------- i---------
DR. PURICKIS “L, AIDO” 

REDAKTORIUM?
“L. Žinios” rašo, kad V. 

Gustainiui ilgiau Genęvoj 
užtrukus “Liet. Aido” re
daktorium numatomas dr. 
Purickis, žurnalistų sąjun
gos pirmininkas.

MIRĖ ADV. ST. SADKOWSKI’S ant
Rugpiūčio mėnesio 23 d. 

Truskavce pamirė, žinomas 
Vilniuje advokatas Stanislo
vas Sadkowskis. Velionis 

. Sadkovrskis, po advokato 
|Wrublewskio mirties visuo
met gynė mūsų spaudos rei
kalus Vilniaus teismuose.

D-RUI PAJAUJUI DOVANOTA 
BAUSMĖ

Laikraščiai praneša, kad 
nuteistasis mirti, vėliau iki 
gyvos galvos kalėjimo prieš 
porą metų už sukilimo ruo
šimą d-ras Pajaujis esąs į- 
teiks Valstybės prezidentui 
pasigailėjimo prašymą. Iš 
kitur pranešama, kad d-ras 
Pajaujis būsiąs paleistas ir 
bausme jam bus dovanota.

VYTAUTO ENDZIULAIČIO 
FONDAS

Kaunas. — Pagrįsta kri
kščionybės principais kri
kščionių darbo žmonių vi
suomeninei akcijai remti 
neseniai isisteige Vytauto 
Endziulaičio Fondas. Rug
piūčio 22 d. įvyko visuotinis 
Fondo susirinkimas. Išrink
ta Fondo Valdyba, kurią su
daro prof. Dovydaitis, p. 
Radzevičius ir p. Katilius.

y ga, (Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
M. L. C. hfeuonės į Australiją. / Kaina minki-' 
l.įjOl KjetdSf viršeliais $1.00 Užsakymus sitJB-

GUDŲ SUĖMIMAS
Rugpiūčio mėn.' 25 į 26 

dieną naktį lenkų policija 
padariusi seimo gudų atsto
vų klube kratą, suėmė ten 
susirinkusius gudus, ir visus 
16 pasodino Lukiškių kalė
jime. Lenkų spauda tvirti
na, kad kratos metu rasta 
daug komunistines literatū
ros. Seimo atstovai paleisti.

IR VILNIUS PRISKAITOMAS 
PRIE SLAVŲ MIESTŲ

Šiemet suruoštoje Pozna-
t

nes mieste parodoje be kitų 
triukšmingų susivažiavimų, 
rugsėjo 15-16 dienomis šau- 
kiams ir slavų miestų atsto
vų susivaižavimas. Žinoma, 
sukruto ir Vilniaus magis
tratas ir išrinkęs keletu savo 
atstovų taip pat siunčia tau 
susivažiaviman. Matyt Vil
nių skaito slavišku miestu. 
Įdomu betgi ar Maišogala, 
Smargainiai ir kiti Vilniaus 
konkurentai jau išrinko sa
vo atstovus, ar dar ne.

ANTALEDE, Kaltinėnų 
valse. Mūsų sodžiun nei iš 
šio. nei iš to atsibaladojo net 
7 “plečkaitininkai,” arba 
geriau sakant Lietuvos len
kai. Koks jų čia tikslas bū
ti — sunku pasakyti. 3Sako

zarabatkų” atvykę. Gal 
būt ( ?). Mat dabar pas mus 
prie demarkacinės linijos 
kerta miškus, kur ir vaik
ščioja šie nabagai! Kai ku
rie sako tik meškerioja. 
Sunkios, sako, jų gyvenimo 
sąlygos: maistas “saldacka 
porciją.” Baikštūs it kiš
keliai. Gula išsiskyrę, ne vi
si kartu. , ,: . . j". :

Nors žmoneliai ir g’brai ži
no, kas tai per paukščiai, bet 
patys neprisipažįsta. -■ Mat 
“važiuota” būtų! Tik gai- 
la> kad ir mūsų tarpe randa
si jiems pataikaujančių, o 
kai kurios mergaitės mėgsta 
su jais “flirtuoti.”

Šiemet ūkio dalykai pas 
mus neperblogiausi. Paly
ginus su pernykščiais metais 
— viskas daug geriau atro
do. Su pievomis, tiesa, buvo 
daug blogiau. Žoles, dėl di
delės sausumos^ maž tepriau- 
go, taip, kad vietomis ir šie
nauti nebuvo kas.

Jokio kultūrinio darbo 
dabar nesimato, mat pasken
dę visi darbuose.

Manau tačiau, kad, kaip ir 
ūkio ratelio skyrius, taip ir 
jaunimas parodys didesnio 
-pasidarbavimo švietimo sri
tyje, nes lig Šiol maž tepa
rodė. Ak, vertėtų kiek tą 
dalyką pas mus dar stumter- 
ti priekini «

‘sat nustojai daug malonių valan
dų.

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

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

“'Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

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

Adresas: Lietuva,iKaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš
tis.”

RODtTNĖ, Lydos apskr. 
Rugsėjo mėn. 6 d. mums at
mintina, mūsų liūdesio die
na. Tą dieną 1927 m. buvo 
paskelbta, kad atimama iš 
mūsų ir paskutinės 8 dienos 
i metus, kada mes galėjome 
bažnyčioje mielam Dįevdlįiii 
pašifrielsti savo kalba, Taip, 
kietaširdžiai žmonės išplėšė 

iš mūsų tas brangiau mūms 
dienas. Ašarose paplūdę mes 
minime.rugsėjo ,6

Vili
'T 
mi 
spaudą mes kasmčT jiems 
priminsime!

ir kun. 
is atki- 

Itada ^(Metele 
fa Jpr savo

TIEMS, KURIE
mieg'

Vyrai ir motery s,kuri e atsike
lia ryte pavargę ir silpni po neti
kusio nakties poilsio, turėtų pa
bandyti Nuga-Tone. Tas prepara
tas padaro stebuklus, kartais tik 
j keližs dienas. Jis priduoda nau
ją spėką ir jėgą nervams, mus
kulams ir organams, pagerina a- 
petitą ir pagelbsti virškinimui, 
pašalina gasus ar vidurių ar pil
vo išpūtimą, nugali konstipaciją, 
inkstų ar pūslės suerzinimą, gal 
vos skausmus muskuluose ir ki
tokias ligas ir skausmus.

P. Augpst Mitchell, McMillan, 
Mich., patyrimas su Nuga-Tone y- 
ra tūkstančiams spėkos budavoto- 
ja. P-as Mitchell sako: “Aš neri
mavau naktimis atsigulęs, man 
skaudėjo kaulai ir buvau labai 
liesas. Nuga Tone padarė iš ma
nęs naują žmbgų ir aš vėl jau
čiuos jaunas. Dabar manęs nie
kas nebevargina.”* Tas faktas, 
kad Nuga-Tone atlieka tokį gerą 
darbą, turi būti užtektina priežas
tim juos tuojaus išbandyti, jei 
jūsų sveikata nėra'tokia, kokia 
ji turėtų būti. Nuga-Tone galima 
gauti visur, kur tik vaistai yra 
pardavinėjami. Jeigu vertelga 
kartais neturėtų stake, paprašyk 
jį užsakyti dėl jus iš urmo vais
tyti ės.

ĮVAIRIOS KNYGOS o
Apie Katalikų Tikybos Tik- < 

rybę — pažinimai tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

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

Patarmės Moterims—pamo- 1 
kinimas moterims jų asmenį* 
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. ParėngS ' 
Kun. V. Kulikauskas ___ _15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimna. 
Phrašė J. Tarvydas __ ____ —45c.

Turto Norma*—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. tftdeikis__________65c.

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

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

Užkeikta Margelė su Barz
da ir Barzdaskntis—apysaka 15c.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas __ __________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ____ _______________ ___25c.

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

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

Gegužės Mėnuo — 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 ----- --------- __----------- 15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri-_ 
gonis __

Laime
Vaitkus.

pažinimai tikybos, jos

75c.
Vertė

Sauruisaitig _______ 25c.
Knygelė — su pa- 
-------------------------- 30e.

Patyrimai Didžiojoj
Para

Kai ugdytą Jumyse BroUai-Užjurie* 
fial meile ir prisirisimą prie gimto* 
stos Saleles Lietuvos? Kas nuolat pa- 

patriotizmą ir kurstytą kata* 
UfctSkujov idealizmo ugnį?.. 
£:-n.jTai dar prieš DidU] Karą pla
čiai .žinomas ir visą mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraitla 
.‘fdUr l tinta.’’ Jis nori tarnau
ti • visai katalikiškajai visuomenei.

“Šaltinis” eina MariJaiupolSje (Lie
tuvoj) kas savaite 20 dideltą pusią* 
pią, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litu*, o Amerikoje 2 doleriu. 
“Šaltinis” Bėri tapti dvasinlą tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos manus su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi suslp&ttnęs su “Šalti
niu,” paraiyk laišką Šiuo adresu: 
“Šaltinis” Marijampole, Lithuanta, — 

.gausi vieną n*rj susipažinimui nemo-
. •’kamai. o sustpallnę* daugiau su juo 

niekuomet neatskirsi. e '
pagnrba,^^^^^ 36o BęO3.cllVa.y,

... i' - -

________________ 50c.
(poema). Parašė 
—__________ 50c.

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

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ■ ■_______—___________ _40e.

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

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

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

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

gys -------------------------------------25c.
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais _______ _____ -______ $1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas _____ :__ ;___50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Buęys __________ 30c.

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis -----------  ___10c.

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

Maldos Galybė. Istoriškas „ „ 
piešinys IV-to šimtmečio krį-^ 
kščionybės. Lietuvių kalboft ‘ 
išguldė JP. B. ----- ------------- 25c.

Drama 4-rių ak-
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KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
*

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą

ARBA

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

rais kaimais. Vienas toks

— TOKS TVIRTAS IR PATIKIMAS!
Chevrolet Sis yra pabudavotas pasauly 
ant aukščiausių pamatų. Jo išvaizda 
vis gerėja ir gabūs darbininkai atlieka 
vis darbų, nuolatos ir atsargiai peržiūrė
dami. Gali drąsiai žiūrėti pirmyn dėl 
tūkstančių mailių pasitikę jaučio patar
navimo. -

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą

Pašikvies-

“LITUANIA” 
“POLONIA” .. 
“ESTONIA” . 
“POLONLA” .

1

'595
36ŽK^‘.._..,695 
sXn r^lHw,....’595 
K.^^,.,‘400 
lS*T<m OmmU.. .*545 
SiliŽ % c.,.‘650

Afl priettf. 0. b.facton, FHnt, Mieto.
COMPARE the deCvered price aa weU aa the liet prie* in 
eonalderinc automobile vaJuca. Cberrt>l«t’» detivercd 
pricea lndude ooly reaaonable charftM tor dalivery and

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

..........October-Spalių 5 
......... Spalių-October 12 
........Spalių-October 26 
Lapkričio-November 16

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

/ *

DIENAS ANT OKEANO

5

Į arba iš

Dievui rūpi ne tik žmo- pagydyti ne tik kūno, bet ir 
gaus siela, bet in feūrtas. sielos sveikatą!
Kristus matydamas1 alkstan- kim gerą, sąžiningą gydyto- 
čią minią, kuri iš tolimų ją ir jo patarimais ir įsaky- 
kraštų sųsjrinko klausyti jo mais ‘ pilnai pasitikėkim. 
pamokslų* kelis kartus ste- Bet nepamirškim ir sielos 
būklingai* ją pamaitino pa- gydytojo kunigo, 
daugindamas duoną. Jis rū
pinosi žmpnių sveikata, ir Ji- 
goniai, žinodami jo gailia- 
širdystę,. ištolo jau šaukdavo ■ 
didžiu balsu: “Jėzau, Moky
tojau, pasigailėk mūsų!” Ir 
Jis pasigailėdavo. Kiek ir 
kokių ligonių Kristus yra pa- 
gydęs! Ir raišų, ir aklų, ir 
kurčių, ir nebylių; ir parali
tikų, ir piktosios dvasios ap
sėstųjų. Daug numirėlių yra 
iš numirusių prikėlęs, nors 
tik trys yra Evangelijoj pa
minėti, bet ne viskas yra ap
rašyta, ką Kristus yra pada
ręs. Anot šv. Jono, jei vi
si Kristaus darbai būtų už
rašyti, tai tų raštų visas pa
saulis negalėtų apimti. Tai
gi Išganytojui rūpėjo visas 
žmogus: jo kūnas, bet dar 
daugiau jo siela.

Ligoniai, kaip paprastai, 
rūpinosi tik kūno sveikata 
ir prašydavo Viešpaties, kad 
pašalįtų jų ligas, bet Kris
tus suteikdavo jiems ir tą, 
ko jie neprašė, vadinasi, 
duodavo jiems sielos sveika
tą, sakydamas: “Sūnau, at
sileidžia tau tavo nuodė
mės.” Jisai žinojo, kad vi
sų pirma reikia pagydyti 
žmgaus sielą, sugrąžinti jam 
sąžinės ramybė, p tuomet ir 
kūno sveikata greičiau su
grįš. Nes daugelis ligų yra

Kuomet 
apvalysi sąvo sąžinę, ir susi
taikinsi su Dievu, nuo kū
lio-gal gerokai buvai nuto
lęs, tuomet , ir liga bus leng-

^Jrian persirgti. Bet jėitik 
pasikviesi daktarą, o pamir
ši kunigą, tai bus sunku 
sirgti. Mat, ligonis visų pir
ma ramybės reikalingas. 
Jam reik viskas užmiršti ir 
pilnai pasilsėti. ” Bet kaip 
gi pasilsėsi, jei sąžinė nera
mi? Kaip gi sveikai ir ra
miai užmigsi, jei giliai už
slėptas nuodėmių pašinas be 
paliovos tavę kąnkįs? 1 1 

Taigi suraskime pirmiau 
širdieS*]ramybę, o kūno svei
kata daug lengviau sugrįš.

sesms B^ylę savo
draugo kepurę. "Kepurės sa-, 
vinml<as buvo samdmj^'to- 
dėl’ netekęs kepurės/Kibai 
nusiminė lžr liet verkti pra
dėjo. Bijojo, kad Šeiminin
kas už kepurę jam iš algos

Adolfas ifeškuotis

UTENIO PILIES PASLAPTIS
(Žmonių pasakojimas)

išskaičiuos. ' Vaikinams j oi 
pagailo. Jie atsinešė Vii*f£- 
ir mikėntėjusį įleido į pože
mį kepurės pasiimti.

—d • ’ . i < • • .

Požemyje, jo gale, iškil
mingame soste, berniukas 
pamatė nežemiško grožio ka
ralaitę. Ties jos kojomis gu
lėjo du baisūs liūtai. Tolė
liau — stovėjo dėžės aukso 
pinigų. Karalaitė berniukui 
įsakė pasiimti kepurę jr net 
leido pasisemti aukso į kiše- 

; nes. Kai berniuką ištraukė 
į viršų ir jo draugai pamatė 
jį turint tiek aukso, juos ap
ėmė pavydas. Jie nutarė to
liu pat būdu pasipelnyti. 
Kitą dieną atėję tyčia įme- 
:ė kepurę, bet kai vieną , jų 
Įleido į požemį, atgal iŠ. ten 
neištraukė: jis žuvo.

Kita legenda pasakoja, 
kad piliakalny užkasta si
dabrinė kiaulė su auksiniais 
paršeliais. * ’

Trečia legenda sako, kad- 
piliakalnis yra tvano užpil
ta bažnvčia. Tos bažnyčios 
viduj viskas esą tebesą — 
altoriai ir kita. Viena mo
terėlė net esą tnačiusj pilia
kalny degančias žvakes, taip 
sustatytas, kaip ant alto 
riaūs...

Slinko dešimtmečiai. Po
žemio skylė griuvo, platino
si, o kai prieš 60 metų pi
liakalniuose ir jų apylinkėse 
buvo kertamas miškas,'tai 
matę pasakoja, jog toje vie
toje, kur buvo požemis, ker
tant medžius buvusi tik gili 
duobė, užversta visokiomis 
šiukšlėmis ir lapais.

Iškirtus miškus ir kel
mams išpuvus,. abu piliakal
niai, kaip ir apylinkės, bu
vo ariami. Duobė tapo už
versta. Liko tik įdubimas, 
kuris vis ėjo mažyn.

Dar prieš karą kažkoks 
rusas mokytojas buvo pra
dėjęs šią pilį kasinėti, bet 

: valdžia uždraudė.
Kai prieš 25 metus didžia

jame Utenos piliakalny 
vaikščiojau, įdubimas buvo 
dar žymus. Dabar to įdu
bimo beveik visai nesimato.

Piliakalnį reikėtų patyri
nėti. Juk galėjo kas nors 
jame užsilikti nuo senovės 

“Tr.”
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mintas Naujaulyčis (vietos 
x-----  — kaimas),

kūręs Lietuvos kunigaikštis-Rusai tą kaimą vadino “No- 
Utenis. Tai liudiją ir joslvosady.v Dabar jis vadina- 
vardas. Tačiau taip pat pa- ‘mas Naujasodžiais. 
sakojama, kad senovėje Ute
na buvusi kitoje vietoje, ten, 
kur dabar Utenio piliakal-l 
nis. Utenos vietoje esą bu-- 
ves tik dvaras ir kaimas. Bet 
tai buvo, tur būt, Utenio lai-’

(Žmonių pasakojimas) ']
Pasakojama, kad Uteną į-j tarme ulyčia

■r •< •* • • w »

TOKS NEBRANGUS UŽLAIKYMAS 
Daug žmonių vis dar nesupranta kaip 
mažai tekainuoja turėti Chevrolet Sis. 
Galima įsigyti Chevrolet Sis už tą 
patį įnešimą ir mėnesinių išmokėjimų 
ką gali tikėtis iš bile nebrangaus ka
ro. Toliau, užlaikymas jo nepaprastai 
pigus—daugiau kai 20 mailiu j galioną 
gasolino, ir mažiau aliejaus tesunaudo
ja. Ateik šiandien dėl demonstracijos.

The
COACH

ROADSTKR.. .’525 
FHAKTON... .^..$525 
court...... ...„*595 
courS??...—*645 
SKDAK..____ *675

TOKS MALONUS VAŽIUOTI
____ V___ ____________ ■ __ -----

Chevrolet Six perduoda jėgą su tuo 
švelnumu, ir lygumu kuris tikrai pripa- 
rodo gerą automobilių. Nežiūrint kaip 
smarkiai važiuoji nekliudo jokis drebė
jimas važiavime. Lygiai malonus ir pa
togus yra jo vartojimo būdas. Keturi il
gi semi-elliptic shock absorber springsai, 
kurie randasi tik geriausiuose karuose. 
Ir steering gear yra per visa ištaisyta su 
frietion—free bąli bearings.

Važiuojant vieškeliu iš U- 
Utenos į Malėtus, gal 4 kilo

metrai nuo Utenos, netoli 
vieškelio, yra du didingi ne 
vienodo didumo piliakalniai. 
Ant jų ir stovėjo tariamų^ 

. Abu pi-
ju ii siuvėju 

kais, nes Utenos miestas da-|sios Įjįenos pUys
bartinėje savo vietoje’ stovi 
nuo ncatmenarmi laikų.

Yra padavimų, kad Lietu
vai priėmus krikštą, Uteno
je buvusi pastatyta bažny
čia, toje vietoje, kur ’dabar 
parapijos kapai. Bažnyčios 
sienos esą buvo nupintos iš 
žagarų ir iš abiejų pusiit ap
lipdytos moliu. Iš to seka, 
kad Vytauto Did. laikais U- 
tena buvo dabartinėje vieto
je. .

Yra davinių, kad seniau 
dabartinė Utena buvo baž
nytkaimis. Joje gyveno ir 

nuodėmių vaisiai, o turėda- turėjo žemės daug ūkinin- 
mas sieloj nuodėmę žmogus 
kankinasi ir nepasilsi, kas, 
žinoma, labai daug kenkia ir kraustyti ir .įkurdinti atski- 
kūno sveikatai.

Ir mes susirgę stengkimės i kaimas žmonių buvo pra-

liakalniai yra labai staigiais 
kraštais ir aukšti. Dįdžiojo 
piliakalnio paviršius tokio 
didumo, kad jame pasėdavo 
du pūdus avižų.

Pasakojama,kad gal prieš 
šimtą mietų piliakalniuose ir 
visoje apylinkėje augęs šim
tametis miškas. Dabar esa
mų didelių kaimų vietoje 
gyveno tik po keletas ūki- 
ninku. -Tai buvo baudžiavos 
laikais. ■

kų. Tik vėlesniais laikais 
ūkininkai iš Utenos buvo iš-

- Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Taigi tais 'laikais didžia
jam piliakalny, tarp susipy 
nusiu medžiu šaknų, staig-a 
esą atsiradusi skylė į gilų 
požemi. Skylės dugno nega
lima buvę įžiūrėti.

Žinia apie skylės atsiradi
mą greit pasklido po visą a- 
jpylinkę. Piliakalnis virto 
ibaisenybiii vieta. Jį lankyti 
žmonės bijoję ir dienos me
tu. Pasklydo visokių gali
ndų ir spėliojimų. Dauguma 
žmonių buvo tos nuomonės, 
;kad, girdi, pilies kalno po- 
. žemy gyvenančios piktos 
.dvasios. Tada apie piliakal
nį pradėta pasakoti visokių 
legendų. Kai kuris legendos 
jišliko iki mūsų laikų Štai 
kai kurios jų.

Atsiradusio požemio visi 
■ bijoję, bet vis dėlto vieną 
• šventadienį, dienos metu at
ėjo keli vaikinai piliakalnio (laikų! 
i----------------------------- 1

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
viu 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.

ECEMEN ir EUROPA
TK 7 PIENAS I LIETUVĄ

Sumažintos Trečios Klesos Balos į abi pusei 
Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais
Lloyd Laivais

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
klauskite -vietos agentų arba 

NOKTU CEOMAN

BOSTON, MAS8
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naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

> ’ < •

Chevrolet Motor Company
BOSTON: Commonwealth Chev. Co.

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

450 Massachusetts Avė.
ATLANTIC: North Qulncy Garage, 151 

Hancock St
CHELSEA: Į McBride Chevrolet Con 

Chelsea Šų. ’ »
CHARL£STOWN7 Stanley Harlow

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

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

664 Broadway
CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
- 277 and 308 Massachusetts Avė. 
MEDFORD: Atton & Jonės, Ino, Med- 

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

Adam Ina

GĘNERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston
AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

NE5VT0N: Stuart Chev. Co., 431 Wash- 
ington St

NONANTUM: Sllver Lake Chev. Co,
444 Watertown S t

NEWT0N HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co. 1

HYDE PARK: 'J. J. Belaney, 1243 
' Hyde Park Avė. ; ' ■ ' J
MALDEN-: Frame Motprs, Ino, 144 

Eschange S t
QUINCY: Washington St Garage, Ino, 

216 VVashington St 
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

Ina, 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Comer)

NOR1VOOD: Fenton’s Garage 
DEDHAM: Dedham Sųnare Chevrolet 

Company, Wasbingtdn St 
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ina,

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

Hill Avė.

A SIX IN THE PRICE RANGE

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawyer Ave^ Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Albinas Nevlera,
948 E. Broadvray, So. Boston, Mase 

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

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

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

Draugijos susirinkimai būna kas plr 
mą nedSldienį kiekvieno mėnesio 2 
vaL po piety, parapijos- salėj, 492 
E. Seventh St. So. Boston. Masa.

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

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

427 E. Seventh St, So. Boston, Maa 
Vice-Pirmininkas — A. NaudžiunaA

885 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Prot Raštininkas — V. Tamollunas

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

44 Glendale St, Dorchester, Mass 
KasleriuB — P. Kleponis,

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

141 Boven St, So. Boston, Masa.
Draugija laiko susirinkimus kas ant 

rą panedėll kiekvieno mėnesio 7:8T 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Masa

SV. KAZIMIERO R. K. D JČF
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinakaa,
24 Prescott St, Readvllle, Masa 

Vice-Pirmininkas — J. Markellonla
140 Boweu St, So. Boston, Masa 

Prot Raštininkas — P. Milius.
447 E. Seventh St, So. Boeton, Masa 

Fin. Raštininkes — M. šeikis,
864 W. Broadvay, So. Boeton, Mass 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 VVinffeld St, 8o. Boeton, Mass 

Draugija laiko susirinkimui kas ant- 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St- South Boeton, Masa '

LIETUV. DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS SVfll 

VALDYBA

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Masa 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienĄ
11 Monks St., S. Boston, Masą 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienč,
443 E. 7th St., S. Boston, Maa 
Telephone South Boston 3422-H 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnieni
29 Gould St., W. Roibury, Mass 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Masą 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki K 
tės pas protokolų raštininhf . 
laišku ar telefonu.

EAST MILTON: Alfred East 
WEST RO^BURY: Mt Hope

Sales, 1782 Centre St
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet (j 

•8 Blue Hill Avė. . , 3
READING: Bal-Don Chevrolet Ina’ 
REVERE: North Shore Chevrolet 

1459 N. Shore Rd. ‘ ‘
ROSLINDALE: Mt Hope Motor 

415 Hyde Park Avė. 5 ,
WAKEFIELD: Main St, ChevroletCo, 
WALP0LE : Walpole Auto Stm,

19 Stone St r;'Ct
VVALTHAM: Robert G. Pease, IDCU 1 

703 Main St • ,Į
WATERTOWN: Daniele Chevrolet Ūbų 

647 Mt Auburn St ;L'
(WEST NEWTON: W. J. Furfrash, 
50 Davis Ava) 
WINTHROP: Gordon G. Fullerton, 
57 Putnam St

WOBURN: Lynch Motor Sales,
40 Wlnn St .

OF THE‘ FOUR
........................... • < ....

D. i. K. KEISTUČIO DRJcįi 
VALDYB0 S ANTRAŠAI:

■ ae.-’r

Pirmininkas — Mot Vendack*^. ; 
694 E. Fifth St, So. Boston, Mmi- ■ . ■ ......

Vice-Pirmininkas — Povilas 
125 Bowen St, South Boeton,

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tnleikie 
100 Bowen St, South Boeton, Ma«

Iždininkas — Andrius Zalieckas, -Jy 
150 H Street South Boston, Mas*

Tvarkdaris — Kazys Mlkalionls, 
906 E. Broedway, So. Boeton, Msm,

Draugija laiko savo susirinkimus 
antrą nedėldienį kiekvieno mflEM 
Lietuvių Salėj, kertė B Ir Sllver 
So. Boeton’e, 1:80 vaL 
Ateidami susirinkiman pražosae 
siveati naujų narių prirašyti 
musų draugijos.

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

Pirmininkas — Motiejas žiobs,
539 E. 7th St, So. Beston. Masa., 
Telephone South Boston 3552-R '

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

Prot Raštininkas — Jonas GUneckia,
5 Thomas Park, So. Boston, Mttą 

Fin. Raštininkas — Matas Šeikis, ’’4
364 Broadway, 8o. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudilunas,
885 E. Broadway, So. Boston, Masa 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 WInfteld St, So. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią' nedėldienį kiekvieno 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston, Mase.

>
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Juo labiau tu myli sava, juo di
desnis ed s&v^i priešininkas

LIETUVOS
ŽENKLAI
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juos rusai, vokiečiai ir aus
trai kankino, kad ir lietu
viams taip pat skaudu, jie 
nieko neišmoko ir nieko ne
užmiršo, jie liko tįe patįs 

.baudžiavos laikų dvasios u- 
sioje ir liks nepergalimi.jo-įbagai, siurbėlės nekalto

kraujo. Jie šimtais mūsų 
geriausio jaunimo, karščiau- 
shįsjttyynainių kalėjimuose 
kankina. • Lietuvi, amerikie
ti, ar mes juos užmiršime? 
Juk jie kovoja ir kenčia mū
sų senosios tėvynės laisvę 
gindami! Mūsų pareiga 
tuos karžygius paremti, aukokime jiems.Amerikos žydai savo tautiečių apgulimui į porą savaičių jau virš milijono dolerių suaukojo, kad jų reikalus Palestinoje apgynus. Nejaugi mums Vilnius menki aus rūpėtų, kaip žydams Palestina! Nejaugi lietuvis užmirš tą šalį iš kurios jisai pats dar vos desėtkas kitas metelių yra atkeliavęs! Jei žydai aukoja ir miršta už Jeruzalę, už Betliejų ir visą Palestinos žemę kurioje žydai prieš du tūkstančiu metų viešpatavo, nejaugi lietuvi tau mažiau mylima tavo paties gimtinė Lietuva kurią tu pats savo akimis regėjai, kur praleidai smagiausi savo gyvenimo laiką — jaunystę, argi tu ją jau užmiršai !Laisvos ir garbingos Amerikos lietuvi! Minėkime spalių 9-tą: pamaldomis, auko- mis, prakalbomis. Lai nelieka nei vieno nors jr . bied- niausio lietuvio kurjs šioje suspaudimo dienoje nepaaukotų, nors anos evangelijoje minimos našlaitės skatikėlio.Tėveli, mamyte, brolau ir sesute! Į pagalbą pavergtų-

— -

Spalių 9-tą dieną ir vėl- drąsos ir bus atsparesni, tik
tai mūsųmoralia ir unateria- 
lia pagalba jie sustiprės dva-

minėsime liūdnas sukaktuves. Spalių 9 dieną sukanka devyni metai, kai lenkai ■judošišku būdu užgrobė mū- kių priešų spaudimams, jie sų sostinę Vilnių: Minėdamiunder Act of Marti: s, sostinę Vilnių: Minėdami liks irirti kaipnola ic irisifoi mauing at ntedai rate irt 9o«tac» proviM tor ta Bectfoa 1108 Į tas liūdnas sukaktuvės1 turi- p<flakų puolimai sutrupės iab simusę į jų tvirtą valią: w pasiryžimą lietuviais būti ir nepasiduoti svetimų vergi- jon.Duokime vilniečiams aukų. Pavergtųjų mūsų brolių vilniečių pajėgos nedidelės, bet jie ginasi su hidros narsumu. Už kiekvieną pė
dą savo užimtos pozicijos jie kovoja su didžiausiu, atkaklumu. Lietuvystės idėja 
jiems taip šventa, kad kalė
jimų biaurūs urvai jų neiš- 
baido iš tautinės kultūros 
pavojingų tranšėjų. Garbin
gai ir išdidžiai miršta Vil
niaus kilniausieji vaikai Už 
Vilnių, už Gedimino Pilį, už 
Vytauto kapą ir visos tautos 
likimą jie aukoja savo viena
tinį turtą gyvybę.

Amerikos garbingieji lie
tuviai tėvynainiai! Prisi
minkime kaip mums nesun
ku buvo dirbti ir aukoti, 
kuomet nepriklausomos Lie
tuvos aušrelė žibtelėjo Lie
tuvos padangėje 1918-1919 
metais. Mums visos kliūtys 
buvo nugalimos, per naktis 
dirbome, triūsėme, aukojo
me, kad tiktai Lietuva mūsų 
senoji močiutė būtų laisva. 
Dabar Vilnius mūsų seno
sios tėvynės širdis, jos sosti
nė nuo amžių dar velka sun
kesnį už buvusį burliokijos 
jungą, lenkiškas atkaklumas, 

nors mažą aukelę jų naštai šlėktiškoji fanaberija len- 
palengvinti, nes tiktai mūsų kams neduoda suprasti, kad 
padedami jie gaus daugiau tas kas jiems skaudėjo kada jų vilniečių karžygiams! Ta-

i:?.’* b.i; : • . .
PBENUMBIHATO8 KAINA: 

AmerŪoje

Vieni kart savaitėje metama... 
CiBieny vieni kart aavaittye mat |M0

VISI IŠNAUDOJA
♦
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Į Iš Gastonijos vis daugiau 
jr daugiau nemalonių žinių 
ateina: streikai, peštynės, 
žmogžudystės, linčiavimai, 
teismai. Mat, toks dalykas, 
kad pietinėse valstijose dar
bininkai iki šiol visai nebuvo 
suorganizuoti.
jokių unijų, jie neturėjo ga- 
limumo atsispirti darbdavių 
kapitalistų išnaudojimui, 
kurs buvo nepakenčiamai 
žiaurus ir neteisingas. Il
gos valandos, mažas užmo- 
kesnis, moterų ir vaikų sun
kus darbas privedė prie to, 
kad pietinių valstijų darbi
ninkai, jau negalėdami toliau bepakęsti tokios prie
spaudos, sukėlė streiką. 
Kaip sakoma, kur yra ine-Į 
šbs, ten ir erelių pulkai, su.-, 
lekia. Taip ir čia, bematant Si . ,

ni klauso komunistų. Tie, 
žinoma, yra kraštutiniai, ir 
į darbo reikalus tuojau Įve
lia anarchiznfą. Reikia pa
naikinti šios šalies tvarka, 
nuversti valdžia ir Įkurti so
vietai sulig Rusijos pavyz-

Neturėdami džio. Žinoma, nepamiršta ir

išsispietė visokių streiko ve
dėjų: ir komunistų, ir soci- 
|ąlistij, ir federalistų, ir 
kiekvienas atvyko savo tiks- Ih, geriau sakant, atsivežė savo partijos kromeli, kuri Stori padidinti ir išplėsti, ir, jei streikas pavyks, pasisa- 
vjnti sau kreditą už tariama- ją darbininkų gerovę, o jeigu ne, tai dumti suglaudę 
ausis iš kur atėjo, o vargšus *
jdarbininkus palikti savo likimui, vadinasi, dar didesniam įnirtusių kapitalistų iš
naudojimui.
4- Kol kas nė kapitalistai nė 

’darbin inkai nepasiduoda. 
Darbininkai susiskaldę. Vie-

tikėjimą griauti. Tokiems 
straikas tai gryna revoliuci
ja. Nereikia daug galvoti, 
kad supratus, jog tokios ra
dikaliuos priemonės dau
giausia streikui kenkia ir jo
kio išlaimėjimo nežada.

Socijalistai ir federalistai 
taip pat turi savo sumeti
mus, iš kurių darbininkai 
tik dalinai tegali pasinaudo
ti. Bet kas aršiausia, kad 
nė vienos iš tų siūlomųjų u- 
nijų kapitalistai nenori pri
imti ir deda visokių pastan- 

daugiausia neteisingų.
kad tik viską suardžius ir 
darbininkus po senovei iš
naudojus.

Tačiau net kapitalistų 
spauda pripažįsta, kad pietų 
valstijos vis gi bus privers
tos kokią nors uniją Įsileis
ti. greičiausia Americanr 
Federation of Labor. J

Nors nebus tai didelis lai
mėjimas, bet šiokia-tokia li
nija vis geresnė kaip nieko. 
Vargšai tie darbininkai, kad 
nė ^vienas jų grynų reikalų 
bešališkai neatstovauja, tik 
visi juos nori išnaudoti.

K.

me priminti pasauliui;'; kad mes be-Vilniaus nenurimsi- me, kol Vilnius nebus mums grąžintas.Todėl visi Amerikos lietuviai privalo tą dieną tinkamai paminėti: bažnyčiose pamaldos už žuvusius Lietuvos karžygius, salėse prakalbos, koncertai ir kitokiais būdais.
Lenkai užgrobtose Lietu

vos žemėse visokiais būdais 
lietuvius smaugia, jų mo
kyklas uždarinėja, netvirti
na lietuvių mokytojų, našlai
čius skriaudžia, kad tik lie
tuviai greičau sulenkėtų, tai
gi mūsų pareiga yra tiems 
nuskriaustiesiems ateiti pa
galbon, kai Rusijos burliokų 
spaudžiamiems lietuviams a- 
merikiečiai buvo paguodos ir 
paramos šaltinis, taip dabar 
Lenkijos barbarų engia
miems lietuviams mes turi
me parodyti savo užuojautos 
ir juos visokeriopai paremti, 
kad jie lenkui puolami galėtų 
atsispirti, taigi minėdami 
spalių 9-tą dieną Vilniaus 
ir kitų Lietuvos žemių už
grobimo sukaktuves, atmin
kime mūsų brolius vilnie
čius, suvalkiečius, dzūkus ir 
visus pavergtuosius mūsų 
brolius, kurie velka sunkų 
svetimos vergijos jungą, pa
gelbėkime jiems, aukokime

>4i0L|l, I ■ rihl 

tENKt) K(• Didelis lenkų šalininkas,p. J. H. Harley parašė ilgą straipsnį vardu, “Peace and the Polish Corridor.” (Taika ir lekų koridorius) kuris tilpo šį mėnesį Arfglijos 
“Englūh Revietv” žurnale.

Pilsudskio garbintojas ap
gailestauja Anglijos žygį ne
garantuoti Vokietijos rubė- 
žių rytuose pasirašant Lo- 
kamo sutartį. Šita sutartis 
dabar duoda Vokietijai progą reikalauti pakeitimo ryti
nių rubežių jos naudai. Vo
kietija veda milžinišką pro
pagandą atgavimui savo že
mių kurias santarvės valsty
bės priskyrė Lenkijai. Len
kų koridorius yra ilga bet 
siaura žemės juosta, per ku
rią dabartinė Lenkija priei
na prie jūrių. Kadangi ši
tas koridorius atskira vieną 
dalį Vokietiojs nuo kitos da
lies, tai Vokietijai yra labai 
svarbu šitą lenkų koridorių 
kuogreičausia likviduoti. 
Šiam tikslui pritaria visų 
partijų vokiečiai taip, kaip 
visiį, partijų lietuviai reika- 
laujd sugrąžinimo Lietuvai 
Vilniaus. Ir šiam' tikslui 
vokiečiai išnaudoja visas 
progas. Kaip tik susirinko

V. Bičiunas

KRAUJO BALSAS
• « >

Komunistų “Lyderiai” Pešasi 
Už Vadovybę ’' d •

&
•; Komunistų partijoj jau jauo senai prasidėjusios peštynės už vadovybę padidėjo. 
S.J Lietuviu bolševikų orga- tias “L-vė” nespėja talpinai išbraukiamųjų narių vardus. Juk vien vardo ir pa
gardės neužtenka; reikia iš' 
lįtaukiamuosius gerai iško
voti, “išdavikais” ir “be- 

Ižiąis” apšaukti. Be to
li ir kitokių ląisviškų spėrių” kad ir mažiau susi- 

s darbininkas gali su- 
;i bolševikų “lyderių” 

_ utines už vadovybę ir 
j^irbininkip išnaudojimą. J* Vėliausia išmestas iš partijos tūlas A. Jankauskas, Vbnvęs bolševikų ištikimiau-

♦ir-

sias žmogus. Jis per kelis 
metus aklai tarnavo Mas
kvai ir klaidino darbininkus 
būdamas Amalgąmetų uni
joj. “Laisvė” jį tuomet kaip 
koki dievaitį garbindavo. 
Dabar apie jį taip rašo:

'• “Afttanas Jankauskas (Jenkins) 
yra išmetamas w Amrr. Komu- 
pistų Partijos už begėdišką nepai
symą Partijos nusistatymo ir už 
išdavinėjimą darbininkų reikalų.”

■ Taigi ištikimiausias bolše
vikų “veikėjas” virto “išda
viku.”

Be Jankausko, išbraukė ir 
Ridėtą kitų. Tas parodo, kad• * 1 darbininkai jau neberemia 
komunistų. “Lyderiai” pe
šasi už paskutinį iš darbi
ninkų išviliotų dolerį.

( Apsakymėlis)

Ai’ maža esti progų kaimynams susikivirčy
ti ? Žiūrėk, kiaulė, Įlindusi į svetimą daržą, lys
veles išknisa, vištos gėlyną iškapsto, vaikai be- 
žaizdami, langą iškulia, prie tvoros pririštas 
kuinas, timptelėjęs pavadi, spragą padaro. Žo
džiu norėdami pyktis, kaimynai priežasčių tam 
visad ikvaliai suras.

Bet Pranas Dundulis ir Leiba Zegarnikas il
gą laiką vienas kitam nusileisdavo, visokių jų 
turto ir savasties teisių pažeidimą tylomis apei
davo, stengdamiesi nekurstyti nesantaikos, kuri 
(jie tai gerai žinojo)) kitus miestelio gyvento
jus amžinais priešais paverstų.

Tiesa, taip buvo daroma ne be slaptų sumeti
mų. Leibai Zegamikui artimiausias kelias į 
“skalą” buvo per Dundulio daržą. Ir nors ne
kartą Dundulio šunės. belipant per tvoros liep
telį, Zegamikui skvernus apipešiodavo, vis tik 
jis neparnešdavo šito kelio.

Per Dundulio bulvienas, per burokų daržą 
ir net per vasarojų kasmet ėjo^Zegarniko ir jo 
namiškių išmindžiotas takas.

Dundulis, nieko nesakydamas, kartkartėmis 
taką užardavo, bet žydas ir vėl jį panaujindavo.

Būtų gal Dundulis seniai kelią per savo dar? 
žą užkirtęs, būtų tvorą spygliuotom vielom api
pynęs, jei Dundulienei nebūtų buvę reikalo daž
nai iš Zegarniko krautuvės bargan imti. O Ze
garniko krautuve, iš tikro, tarp visų miestelių 
krautuvių buvo turtingiausia. ■ Jįoje,' kcįtik no
rėdamas viso galėdavai gauti: ir vinių, ir saldai
nių, ir muilo, ir mašasto, ir žičkų, ir miltų, ir 
žibalo... 'Galbūt dar ilgai Zegarnikas su Dunduliu ra-

r • ’ itarptautinė reparacijų kon- fereaoija, pradžioje rugpjūčio mėnesio, pasklydo po visą pasaulį žinios, kad lenkų policija darė kratą namuose, lenkų koridoriuję, Byd- goszcz miestely 49 vokiečius, padarė blogą Lenkijos.P-nas J. H. reiškė, kad lenkij koridorius teisingiau priklauso Lenkijai, negu Lotaringija ir Al- zacija Prancūzijai, ir pabrėžė lenkų užsienių reikalų ministerio Augusto Zales- ki’o žodžius, kad lenkai kovos už lenkų koridorių iki paskutinio vyro ir turto.
Po to lenkui propogandis- 

tus pasmerkė naujai išleista 
Sir Robert Donald’o knyga 
vardu, “The Polish Corrid- 
or and the Conseąuences” 
(Lenkų koridorius ir pasek
mės). Šioje knygoje auto
rius labai pažemina lenkus 
ir jų imperializmą. Jos au
torius lankėsi lenkų korido- 
rv ir turėjo progą juos ge
rai pažinti. Jis paliečia ne 
tik lenkų koridorių, bet ir 
Aukštąją Sileziją, Vilnių ir 
Klaipėdą. Pataria alijan- 
tams, pagal Tautų Lygos į- 
statymii, lenkų užgrobtas že
mes sugrąžinti tiems, ku
riems jos tikrai priklauso.

Nesu pranašas, bet iš viso 
to kas dedasi Europoje, ga
lima-suprasti, kad Vokieti
jai ir Rusijai sustiprėjus, 
Lietuva gaus progą atsiimti 
Vilnių taip, kaip pasaulinio 
karo (1914-1918) metu Da
nija atsiėmė Šlesvig-Holštei- 
,no provinciją.

ir areštavo Šitos žinios įspūdį link
J ’> f f.

,* į •

vo aukotas dešimtukas pri
duos didesnės drąsos jiems 
dar drąsiau kovoti. Atmink 
juos, aukok jiems, nes jie 
koVoja už tavo gimtinės Lie
tuvos sostinės Vilniaus iš- 
liuosavimą. Atmink juos, 
paguosk juos.

Kazys J. Krušinskas, 
Federacijos Sekr.

180 Hale Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Harley išsi-

F. E. G.

miai butų gyvenę, jei ne Dundulio uošve, atvy- šią Zegarniko darže morkvų ir aguonų lysvelę, 
kusi pas žentą pasisvečiuoti.

Trumpai ji viešėjo vos kelias dienas. Bet 
tų kelių dienų pilnai užteko, kad kantriai vienas 
kito skriaudas pakeliančius kaimynus bematan ; 
supykdytų.

— Kas tai matė, — stebėjosi uošvė, kalbėda
ma savo dukteriai Dundulienei, — kaž koks ten 
parka žydas mindžiotų jūsų daržą, o jūs jam i 
tai nė pusės žodžio. Nesitikėjau, kad tavo Pran
ciškus toks lepšė apsileidėlis.

— Na, jau, motinėle, — teisino Dundulienė 
savo vyrą: — Pranas nei apsileidėlis nei ką. 
Juk mes pas Zegarniką krautuvėj visa, bargan 
imam, po pusmetį neatsilyginam, o jis net nuo-, 
šimčių mums nepriskaito.

— Ir vis tik, dukrel, tikino uošvė, — šitaip 
žydui leisti savo žemėj ponauti netinka. Šian
dien jis vienas vaikščioja per jūsų daržą į “ska
lą,” ryt ims vaikščioti jo giminės ir pažįstami, 
pagaliau, pradės vaikščioti yisas miestelis — ir 
nebeužtversi tada nejučiomis atsiradusio tako.Pašnekesys, rasit, niekuo būtų pasibaigęs, jei Dundulienė nebūtų dirstelėjus nejučiomis pro langą. Patvoryj, ties pačiu gėlių darželiu tupėjo jauniausias Zegarnikiukas ir...— O ką tu čion darai, žydų smarve! Gyvačiukas! Kad paimsiu tau vėzdą—suriko ne savo balsu Dundulienė.Ze^arnikmkas, supratęs jį barant, bematant išnyko.— Matai, dukrel, ką rėiškia žydui valia duoti, — tęsė toliau Dundulienės motina: — šiandien po tavo langais, ryt tau ant galvos pradės... — Ifc.vis tai todeK'.kad tu iš jų krautuvės bargan kokį mažmožį paimi... . '— A! kyš! Štiš! — pasigirdo tuo pat metu Zegamikienės balsas ir didelis molio grumstas pataikė į Dundulienės dėsliausią vištą, kapŠčiu-

Višta garsiai suklikusi, kiek tik vieko turė
dama, suplasnojo ir perskrido tvorą. Nutūpusi 
prie pat Dundulių namo lango, smarkiai sužeis
ta, ji plazdeno sparnais, vartėsi, stipo.

— Kieno toji višta? — paklausė Dundulie
nės motina.— Mano.

— Ir tu dar jiems leisi...
Motinai sakinio baigt nereikėjo, galvatrūk

čiais išlėkė Dundulienė pro duris, plūsdama Ze- 
gamikienę, pakėlė pastipusią vištą ir koliodama 
žydę, — kad tave žemė kiaurai prarytų! Tu 
man už ją užmokėsi, — pati sviedė ne mažesniu 
grumstu. Grumstas pateko ne į vištą ir ne i 
Zegamikienę, bet į langą. Sužvangėjo stiklai ir 
pro išdaužtą skylę pasirodė juoda barzda.

Taip prasidėjo vaidai tarp kaimynų. Nieko 
nelaukdamas, žmonos ir uošvės prikalbamas, 
Dundulis užtvėrė taką ir apipynė spygliuotom 
vielom lieptelį per tvorą.

Kitą diena rado betgi užtvarą išardytą ir 
vielą išnarpliotą ir sukarpytą.— Tai, paškudnikas, žydas!—panosė j šnabždėdamas taisė pakartotinai Dundulis aukštesnę ir tvirtesnę užtvarą. »Bet ir šią užtvarą po kėlių dienų rado išardytą.— Kas gi tai, po velnių! — šūkterėjo Dundulis, pamatęs kartą iš užu tvoros besimeldžian
tį ties langu Zegamiką: — Argi jau tu ketini visai mano žemę užviešpatauti!— Tylėk, Dunduli! — valandikei liovęsis “barachotinavęs,” atsakė žydas: — Tylėk, tada ir tau ir man bust geriau.Bet Dundulis, ‘ žinoma, netylėjo. ‘ * Jis daugiau nebetaisė užtvaros, bet įspėjo žydą, kad —— Jei kas lys į mano daržą, gaus per pakaušį !Ir iš tikrąją, ilgai nelankąs Dundulio kaimy-
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nors suvargusį vaikelį^ kad 
surasti priežastį jo skurdo, 
paklausk jo švelniai ką jo tė
veliai veikia. Be abejonės 
sužinosi iš jo, kad tėvelis jo 
dirba dirbtuvėje, o motina 
neturi laiko jo tinkamai pri
žiūrėti ir nuo jo kūno purvo 
nuvalyti, nes jį dienomis na- 
mieji mūsų broliams lietu
viams su pagelba stiklelio 
degtinės, kešenes tuština, o 
naktimis degtinę dirba. Štai 
pirma priežastis, kuri stato 
mūsų jaunimą ištautėjimor 
girtybės ir doros supuvimo 
pavojuje.

Svetimoje draugijoje suti
kęs jaunuolį ar jaunuolę, 
maitinantį savo dvasią ir 
protą lietuviams svetimais 
papročiais, užklausk jo 
draugiškai, kodėl jis taip at
šalo nuo savo tėvų, jų kal
bos ir papročių. Ir čia pa
galvojęs persitikrinsi iš jo 
atsakymo, kad tas jaunuo
lis dėlto ta daro, kad gvven- 
damas po savo tėvų globa, 
apart maisto ir drabužių 
nieko sveiko dvasinio gauti 
negalėjo, nes gatvėje augda
mas nepajėgė išmokti nei tė
vų,kalbos nei jų pripročių. .

Nevienas mūsų jaunuolis 
pasibiaurėjo tėvų gyvenimu savo pirštų suskaitliuosi ir 
ir pasitraukė šalin nuo jų jų vardus atmintyje sutal- 
ir nuo lietuvių veikimo dėl- pinsi. Kalbėdamas turiu 
to, kad jauna jo širdis ne- mintyje savo viengenčius,

blevyzgų ir .elgesio, nuodr 
j^pčįo visus prakilnius ir 
šventus jausmus. ,

Išvydęs jaunikaitį apsvai
gusį, paklausk jo kodėl jis 
tą daro ir čia persitikrinsi 
^ad tą nelaimingą jaunikaitį 
padrąsino niekas kitas, bet 
jo paties tėvai. Augdamas 
jis išmoko nuo savo tėvų gir
tybės; jis matė savo tėvus 
naudojant degtinę.

Skaitytojau, perbėgk min
timis visų tau žinomų nelai
mingų šeimynų gyvenimą ir 
persitikrinsi kad tik maža 
dalelė skursta dėl kitokių 
priežasčių negu nuo alkoho
lio.

Pradėk, skaitytojau, nuo 
bakūžės, kurioje skursta šei
myna suvargusio su pūslėto
mis rankomis ir vargo rauk
šlėmis išbraižytu veidu dar
bininko ir eik iki puikiai iš
puoštų rūmų, kuriuose žmo
nės perteklyje gyvena, bet 
vienur ir kitur rasi kruvi
nas girtybės dėmes. Pa
klausk savęs sugrįžęs, kiek 
kovotojų radai su tuo kiau
ri u priešu girtybe? Aš ne
abejoju kad nereiks knygos 
nei plunksnos kad kovotojų 
su alkoholiu skaitlių sužino
ti, nes labai lengvai juos ant

nai pamatę, kaip jis, savo darže pagavęs jo ne- ' 
mėgiamą žydą jį storu vėzdu vanojo.

Subėgo minia: atėjo policija. Zegamiką ra-, 
do begulint patvoryje be sąmonės. Dunduliui 
liepė eiti Į raštinę. Sustatė protokolą ir paleido.

Žydas kelias dienas vaikščiojo apsiraišiojęs 
ir savo pažįstamu klausiamas tikino, daigi “auf 
ineine Mone” sakydamas. Dunduliui to niekad 
nedovanosiąs.

— Man rodos, nei į teismą eit nereikės. Mes 
padarysime kitokį teismą!

Pamaldaus ir dievobaimingo Zegamiko lū-• . ... pese tie žodžiai skambėjo aršiai bet įtikėtinai. 
•Jis .matyt, tikrai geide atkeršyti mušeikai.

Ir štai, nepraėjo nė savaitės laiko po muš
tynių darže, kaip Dundulį rado pamišky nebe
gyvą. Jis, išvykęs žabu kurui prisikirsti, pik
tadario nelauktai buvo užkluptas ir jo paties 
kirviu nugalabytas. <

Darant tardymą, apžiūrinėjant lavoną ir pik
tadarystės įrankį, nebuvo rasta jokių nusikaltė
lio asmenybę parodančių žymių. Užtat policija 
tuoj suėmė kelis įtartinus žmones, kurie su nu
žudytuoju bloguoju gyveno ir todėl, kerštauda
mi, galėjo galą jam padaryti.

Tuo būdu liko suimti ne vienas, bet keturi 
žmonės, jų tarpe girtuoklis lyitsiuvis. prieš sa
vaitę smuklėje Dunduliui alaus bonką į galvą 
sukalęs (laimei, tada Dundulis kepure mūvėjo) 
ir žydas Zegamikas.

Dąugiąusia įtarimų puolė ant žydo ir todėl, 
padarius paruošiamą kvotą, jisai buvo manoma 
į apskritį siųsti.

Išsigando visi Zegarniko giminės ir namiš
kiai ; pradėjo nerimauti ir kiti; miestelio žydai. 
Darė “cheizimus,” tarėsi, svarstė.

Ir krikščionys — miestelio gyventojai taipo
gi nerimo. Keista žmogžudystė atrodė dauge
liui įtartina ir daug kas kaltino ne vien Zegar- 
niką, lx-t miestelio žydus sutartinai ją padarius.
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Brangieji “D-ko” skaityųčiams ir visoje Lietuvoje 
tojai! Jūs jau ištisus.jtris!gerbiamo kun. Pr. Bučio žo

džių’mes lietuviai.! per
daug kiaulieną mėgstame, 
daug jos valgome, ir dėlto 
nesam kaip reik kūnu ir sie
la sveiki ir švarūs.

Praėjo rugiapiūtė. Aš 
pats turėjau sėjęs rugių, ant 
visai prastos smėlynės dir
vos, kuri treji metai mėšlo

mėnesius manęs nepastebė
jote ‘*D-ke.” Galvojat £au: 
“kur dingo tasai kaimo ko
respondentas, kurs visokių 
niekų prirašydavo iš Lietu
vos t” gal rasit išvažiavo a- 
tostogų, ar į kokią Braziliją 
išdūmei.”

Visai ne, — mano mieli.
Mums ūkininkams atostogos nematė. Bekirsdams paste- 
praejo su pavasario sniegu.

O šalčiams įsiprašius — ir 
vėl jos sugrįš, s Šiuo metu 
ne atostogos, bet pašėlus va
saros darbimetė. Darbime- 
;tė, kuomet temiegama 6 vaL 
ir dirbama kone visa šešio
lika!. .

Tai kągi Dievulis žada už 
tą “katorgos,” be atilsio, 
darbą šią vasarą? Ogi žada 
atlyginti už visą šių ir pe
reitų meti} triūsą ir vargą. 
Už pernykščios labai tam
sios duonos žiauberėlę, ir 
prižilvtus barščius — šiemet 
ketina šviesios sočios rugie
nės. Ir prie rugienės balto 
ragaišio, blynų, kruopų ir 
keptų ant sviesto bulvių, iki 
soties. Žinoma ir riebios 
kiaulienos" netruks, nors a- 
not gerai žinomo amerikie-

gas. Kaimiečiai susėdę ar 
sugulę ant savo maišų, lau- 
kia eilės malūnuose ir pasa
koja kits kitam linksmas is
torija^, krečia įvairius špo
sus. Jis vėl pradeda šyp
sotis^ nors tiek laiko — išti- 
susjnętus —- jį krimto įvai
rių rūpesnių ir trūkumų kir- 
minasų s

Ir ką gamtos galybė da
ro! Pereitų metų vasarą ji 
šiaurės Lietuvos ūkininką iš 
proto kraustė — šiemet gi 

»— ji rodos į kitokį pasaulį 
perkėlė! Pavalgęs, kad ir 
sunkiai dirbęs, tačiau su 
nauja vilčia ir apčiuopia
mais vaisais — žmogus už
simiršta gyvenęs vargą, ken
tęs badą. Viskas praėjo, 
kaip koks šiurpus, klaikus, 
sapnas.

Senesni, maldingesni kai
miečiai, susiėmė rankas dė
koja Dievuliui už »Jo akilią 
Apvaizdą. Prašo ir mal
dauja saugoti ateity nuo pa
našių nelaimių, kokių davė 
peeritieji nederliaus metai.

t 1 v< F

kurie čia atvykę noriai kiša 
savo galvas į girtybės spąs- 
tus.

Nenuostabu tat, kad jis 
būdamas bemoksliu per gir
tybę nepajėgė išvysti nei pa
saulio nei gyvenimo.

Kalėdą Jonas

VILNIUS. — Rugpiūčio Įpirkti Lietuvos pasienio sa 
—. - - > -r „ gybą/ Bet nepasisekė.^

Lietuvos žydai vėl mėgino SHlIĮTė delegaciją.^,B 
susivažiuoti Linkmenyse kad

X.
ten, po priedanga kapinių 
lankymo, galima būtų atlik
ti stambūs gešeftai. Bet Lie
tuvos vyriausybė žinodama 
gerai, kam tie susivažiąyi- 
mai daromi, nebeleido Lietu
vos žydams pasimatyti su 
Varšuvos, Baltstogės ir kitų 
miestų žydais.

Asmens atvykę iš Linkme
nų pasakoja, kaip tas susi
važiavimas įvyko. Iš Len
kijos atvyko keli tūkstančiai 
turtingųjų žydų, apsikrovu
sių ryšuliais, dideliais čemo
danais. Jau iš vakaro visas 
šiapus demarkacinės linijos 
Linkmenų miestelis buvo 
pilnas autobusų, automobi
lių ir šiaip vežimų. Kitą 
dieną žydai su čemodanais 
susirikiavę laukė pasirodant 
Lietuvos žydų, bet nesulau
kė. Gavus žinią, kad Lietu
vos vyriausybe neleidžianti 
daryti kermošiaus, lenkų žy
dai greitomis surinko 200 
dolerių, kuriais manė pa-

mėnesio 15 d. Lenkijos ir

bėjau labai išsišakojusius 
rugių kerus. Neiškenčiau 
neišrovęs keletos, kur iš vie
no daigo (grūdo) buvo išau
gę po 7 ir 8 stiebus su ilgo
mis varpomis. Visos varpos 
sudarydamos - bendrą virš 
200 glūdų sumą. Žinoma, 
nevienas šimtinio grūdų der
liaus nesulaukė. Tačiau dvi
dešimtą grūdą ne vienas 
džiaugiasi gavęs.

Dar taip nesenai, tik šį 
pavasarį, visi vieškeliai bu
vo pilni didelių prikrautų 
vežimų, kurie gabenosi iš 
stočių sėklas pavasario sė
jai. Iš kur, rodos, tie su
valkiečiai, tiek įr grūdų pri
kūlė? Šiandien-gi šiaurie
čiai galėtų keleriopai dau
giau įvairių javų tais pat 
keliais gabenti į pietus.

Nesenai praėjo rugiapiū- 
tė. Prasidėjo vasarojaus 
valymas. Tebeina rugpjū
tis mėnuo, — d pažiūrėkime 
į malūnus: dieną naktį jie 
visomis girnomis dunda. Ne 
tik šviežioji duoninė smulki- apie kunigą Sabaliauską, jo 
narna, bet pikliuojama šių- kūrybą ir veikimą Suomijoj 
mėtis kviečių ragaišis, skry- pasaulinio karo laiku.

Suomiai Pagerbė 
Lietuvį

Sąryšy su lietuviui kun. A- 
dojfo Sabaliausko 50 metų 
gimimo diena suomių spau
da pašvenčia suomių tauti
nio veikalo “Ralevala” ver
tėjui lietuvių kalbon ilgiau
sius straipsnius. Dienra
ščiai patiekia smulkią jubi- 
lato biografiją. Išeinančia
me 80,000 egz. “Helsingin 
Sanomat” sekmadienio prie
de patalpintas ilgas turtin
gai paveiksluotas straipsnis

ir ji nieko nepadėjo. lankui 
žydų, tarpe kilo nepasitenkjfc 
nimas, bet vistik apsnuaizi^* 
ti prekėmis nepavyko. 
lietuvių pasienio sargyba lei» 
do aplankyti kapines, bet^tlž* 
draudė gešeftus vestų tai 
vienas žydas neįžengė 
nėsna. Tai tau ir kapiniu 
lankymas.

Vienas Balstogės žydtas 
paklaustas, ko jis čia atvykį 
atsakė: ~

— Kodėl nepasivažinėtfcF 
kelionė nieko ^nekainoja, O 
dar už tai užmoka. t:

Prie progos primenami 
kad prieš tai lenkų spaudą 
buvo paleidusi gandų, 
Lietuvos vyriausybė &u 
įsileisti žydus į 
kapines, kad tik daugiau* 
kaip matome, prisirinktų čj£* 
du ir didesnį triukšmą kel
tu.

REIKALINGA į
Prityrusieji siuvėjai dirbti.
raincoats. National Outlet Mg. C<I» 
74 W. 2-nd St., So. Boston. (R.-2©)
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LDS. SEIMO DELEGATAMS

PRANEŠIMAS

Girdi, velionis, žinojęs jų suktybes ir tikybines 
paslaptis, mėgdavęs pakalbėt apie talmūdą. To
dėl žydai jį nudobę.

Pasiekė tas girdas žydus, susirinkusius “ska
loje” ir jie dar labiau pradėjo nerimti.

— Kito būdo nėra, — sakė senis Melamedas: 
,— Zegarniką mes visi sutartinai turim vaduoti.

— Bet negi mūsų protu seksis tai padaryti? 
Turėtume klausti kitur patarimo! — karščiavosi 
peisuotas Nochumas.

“Skala” nerimo, ginčijosi, “barachotinavo,” 
rankom ir galvom mosikuodami. Pagaliau, po 
ilgų ginčų ir tarimosi buvo prieita išvadų, kad 
patys vietos žydeliai nieko tinkamo neišgalvo
sią. Reikią, girdi, siųsti pasiuntiniai ne pas 
vyriausi rabiną, bet pas pamaldžiausi ir išmin
tingiausi “Cadiką,” Efraimą gyvenantį toli nuo 
miestelio.

“Cadikas”*) Efraimas buvo našlys, nebe
jaunas vienišius žmogus. Jis gyveno labiau su 
Dievu negu su žmonėmis. Kasdien skaityda
mas talmudą ir torą, apmąstydamas Išmintin
giausių “haonų”**) pamokymus, jis jautėsi kį- 
ląs savo siela Odinajaus***) išmintin ir, nors 
tikras vargdienis būdaams, buvo laimingas.

Nusilenkė jam Melamedas ir Nochumas. 
miestelio žydų parinktiniai, laukdami jįjį pir
mutinį prabilsiant.

— Žinau jūsų nelaimę, — tarė “cadikas:” 
— Bet rimkite; vargšas Leiba nekaltas...

— Ir mes tuo tikime. —atsakė vienas pasiun
tinių: — Bet kaip tiesą išaiškinti?

— Ji savaimi iškils. Kraujo balsas turės ją 
aikštėn iškelti.

— Bet Leibos giminės ir mes tuo tarpu di
džiame pavojuje... — aiškino pasiuntiniai.

•) “CadikmT—pnlaimiata*. Šventa*.
••) “Haona*”—«1na*0R0« vjrr*«ny*'». bainytinia žydp knnlRaikJU

X

“Cadikas” pamąstė, garsiai paaimanavo ir 
Hejjęs melsti Dievą, kvietė pasiuntinius pas save 
kitą dieną ateiti.

Kitą dieną pasiuntiniams pas jį atėjus, “va
di kas” tarė:

— Grįžkit namo ir prašykit valdžios atstovų, 
kad visiems suimtiesiems, kurie įtariami kri
kščionį nužudžius, leistų atsisveikinti su velio
niu. Kuris bus kaltas kraują praliejęs, tą pats 
velionis, su juo atsisveikinant, sulaikys.

Šiurpus buvo “cadiko” patarimas ir sunkiai 
įvykdomas: vargu buvo galima tikėtis, kad teis
mo ir policijos atstovai leis, patarimą įvykdyti. 
Vis tik, ilgai prašant, buvo gautas leidimas at
likti keistą nusikaltėlio ieškojimo būdą.

Prie numirėlio buvo atvesti visi keturi'su
imtieji. Teismo atstovui liepus su negyvėliu 
atsisveikinti, pirmutinis priėjo Leiba Zegarni- 
kas.

Jis ramiai padavė numirėliui ranką, paspau
dė ir taręs: —

— Sudiev, Dunduli, tu žinai, aš nekaltas ta
vo mirties ir tavo kraujo, — ramus bet išbalęs 
nuėjo į šalį.

Toliau ėjo antras ir trečias suimtieji. Ir jie. 
panašiai kaip Zegarnikas, su mirusiu atsisvei
kino. t

Paskutinysis liko girtuoklis batsiuvys prieš 
savaitę alaus bonka tvojęs. Dunduliui per galvą.

— Aš nenoriu su juo atsisveikinti! — tarė 
piktai batsiuvis.

— Kodėl atsisakai, kuomet visi kiti atsisvei
kino? — paklausė tardytojas.

— Aš negaliu... Aš bijau... — nedrąsiai 
tęsė suimtasis.

—*;Ko bijaisi? Ar manai, kad velionis jam 
ranM padavęs, tavęs nepaleis?

‘ — Aš jį nužudžiau!

tfu.
“OUnajus"—Dievas.

piktai ir skausmingai 
sušuko įtariamasis, nusigręždamas nuo lavono...

(“Mūsų Laikraštis”)

• -BŠiais metais LDS. Seimas įvyks Rugsėjo 25 ir f 
26 dienose, Aušros Vartų parapijos salėje, Worces- ‘I 
ter, Mass. LDS. 108 kp. pryšakyje su savo kleba- 1 
nu kun. K. A. Vašiu darbuojasi iš visų pajėgų, kad ' Į 
tik tinkamiausiai surengti šios mūsų išeivijai svar- g 
bios organizacijos Seimą. Yra susidariusios įvai- . g 
rios komisijos, kurios rūpinasi Seimo reikalus tin- I 
karnai sutvarkyti. Šiuo kartu komisijos LDS. Sei- | 
mo delegatams štai ką turi pranešti: |

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

2. LDS. Seimo delegatų pagerbimui ir abelnai J
LDS. organizacijos garbei bei jos reikalų agitaei- 1 
jai yra rengiama Rugsėjo 25 dieną, 8:00 valandą £ 
vakare, didelis koncertas su prakalbomis. Gi Rug- I 
sėjo 26 dieną, 8:00 valandą vakare, įvyks nepapras- I 
tas pokylis. Viskas tas įvyks toje pat Aušors Var- 1 
tų parapijos salėje. . I

3. Atvykstantiems delegatams daug yra pa- 1
rengta nakvynių pas privačius asmenis, kur kiek- 1 
vienas delegatas bus širdingai priimtas ir ras satt Į 
tinkamą poilsio vietą. Kas iš delegatų norės apsi- I 
stoti pas privačias šeimynas privalo kreiptis prie g 
Juozo Glavicko 237 Millbury St., Worcester, Mass. I 
Jis nurodys apsistojimo vietas ir patarnaus visuose 1 
delegatams reikaluose. Labai yra prašomi delega- ♦g 
tai, kurie norės pasinaudoti lietuvių svetingumu,, g 
laiškeliu pranešti p. Glavickui, kad išanksto rezer- I 
vuotų kiekvienam delegatui vietą. ]

4. Delegatai, kurie norės apsistoti viešbučiuo- J
se, patariame Worcester Hotel, tiesiog prie gele- 1 
žinkelio stotį, švarus vidutinės kainos viešbutis, ir Į 
pirmos rūšies viešbutis Bancroft Hotel, visai arti i 
prie City Hali. ; i

5. Delegatams ir svečiams privažiuoti prie po- ] 
sėdžių ir vakarų salės patartina geriausiai imti | 
Taxi Cab ir važiuoti į Highfield Rd. kur randasi I 
bažnyčia. Worcestervje Taxi Cab važiuoti yra la- 1 
bai pigu, tik 35 centai ligi bažnyčios. Gatvekariais | 
kainuoja 10 centų, liet reikia eiti nuo stoties į kai- I 
rią ligi trečios gatvės, nuo ten važiuoti arba Upsala 1 
arba Millbury SL karais ir pirmosios gatvės karais j 
išlipti prie West Upsala, o antrosios prie Fifth’ I 
Avė. ir vėl eiti ligi bažnyčios. Važiuojantieji pas 1 
p. Juozą Glavicką gatvekariais Millbury St. turi iŠ- J 
lipti prie kampo Seymour St. ten ant pat kampo j 
randasi jo valgomųjų daiktų krautuvė.

Svečių Priėmimo Komisija^ J

v
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Kolonijose
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V. M.

VĖLIAVOS IR ŪRGANIZA

Choras.

Jonas Bekampis

B.

r

ir Tautos labui.
J. V-kas.

J
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VienintSlis lietuvis laisninotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir J vedam motorus 
tr vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

r
.A

neparodė tiek gyvumo ir noro veik
ti, kaip dabar.
s * \ .

STOCK ROOM

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

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS I

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir i 
išrepdavojam automobilius vestu- j 
v^ms ir kitokiems pasivažinėji-1 
manu.
Gtyrenmo Vieta: 194 Millbury Stj 

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

ter, Mass. Tel. Park 2795. (

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARIUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
Namai — 101 Sterling Street 

Maple 4964

DR. J. C, LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
W0R0ESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

JOS. G/ ZUROMSKIS

sk&itymžli
nėlfcj. “f . . _ .
mėnuo ir metilus tėw$ž<udja |ik

____________ : Liitnva,’ Kau
nas, Liaudies Namai, vai g- 
1 d u t « s ’ ’ Administracija.
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rienės tikrai nepaprastai 
malonus būtų. Prie skanių

• Lietuvių Darbin’in^pr Są- yaigių, puošnios vakarienės 
juugoslįįeimas jau čia pat. 
Šiais metais tos prakilnios ir 
garbingos organizacijos sei
mas atsibus Worcesteryje, 
AušrosVartų Bažnyčios sa- 
Teįe, Rugsėjo 25 ir 26 dieno
si. Aušros Vartų parapijos 
narįai, L. D. S. 108 kuopa ir 
^iębonąs kun. K. A. Vasvs 
deda visas pastangas, kad 
visos iškilmės, priėmimai ir 
pats seimąs nusisektų kuo-

; puikiausiai.

Pirmoje seimo dienoje y- 
ra rengiamas didelis koncer
tas su prakalbomis. Koncer
tinę dali išpildys vietos cho
ras ,vadovaujant p. A. Ki- 
linskiui, įžymūs solistai, 

/ kaip tai p-lė J. Mitrikaitė, 
p. J. Žemaitis, p. J. Emkus, 
p-lė M. Paruliūtė, duetai 

/ p-lių Montviliutės ir Kaza- 
ievičįiites ir daugelis Įvairių 
kitų muzikalių dalykėlių. A- 
tatinkamas prakalbas pasa
kys žymūs kalbėtojai, kaip 
kun. L. Kavaliauskas, kur.. 
J. Bakšys ir p. A. F. Knci- 
žys. Šio vakaro tikslas yra 

: pagerbti L. D. S. organizaci
ją, kuri tiek prakilnaus dar
bo atlieka mūsų išeivijoje 
lietuvių katalikų darbinin- 

i jm tarpe. Toji organizaci- 
i ją turėtų būti svarbi ir 
^rangintina kiekvienam dar
bininkui, jis turėtų si! ja 
gerai susipažinti, joje įsisiū- 

' buoti, ir užtai šiame koncer-
» r ’ z'

| te privalėtų kiekvienas dar- 
| bininkas dalyvauti, pasi

linksminti ir pasididžiuoti. 
Koncertas atsibus Aušros 
Vartų Bažnyčios salėje, pra- 
sjdės.;lygiai 8:00 valandą va
kare.
į Antroje seimo dienoje vra 
jungiamas L. D. S. Seimo 
c|elegatų pagerbimui pokylis 

:■ iįrsykiu metinė Aušros Var- 
tij parapijos vakarienė. Pra- 

' Kilnios šios parapijos šeimi- 
dinkės, virėjos rengia gar- 

į tižiausius valgius, bet šiais 
metais, tokių iškilmių dėlei, 
rengiasi pridėti ką nors ne

prasto, kad skonis vaka-

bus ir koncertinė dalis. 
Griež tam tyčia surengtoji 
p. Navio orkestrą. Dainuos 
vietos choro vyrų ir mergi
nų kvartetai, duetai. Žy
miausi vietos ir svečiai solis
tai ir solistės parodys sayo 
stiprias jėgas. Kalbėtojai 
irgi nesigailės savo gražiij 
žodelių. Artymieji lietuviai 
nujaučia kad čia kas nors 
nepaprasto bus užtai greitai 
skubinasi pirkti tikietus ir 
rengiasi vakarienėje daly
vauti. Jau ligi šiam laikui 
vra parduota beveik 800 ti- 
kietų, o kas bus toliaus! Kle
bonas pranešė Kad tikietii 
pardavinėjimas užsibaigs 
sekmadienyje, rugsėjo 22 d., 
tad vietos lietuviai turi pasi
skubinti tikietus įsigyti, nes 
vėliaus negaus. Vakarienės 
metu tikietų bus palikta tik 
svečiams iš kitur atvyku
sioms ir seimo delegatams,' 
jie tik galės tada tikietų 
gauti, vietiniai privalo anks
čiau gauti, nes kitaip nega
lima būtų žinoti kokiąm 
skaitliui vakarienę rengei. 
Tikietus galima gauti pas 
pa rdavinėto j us, bažnyčias 
kolektorius ir pas kleboną

v̂

Worcesteriečiai šiais me
tais nori pasirodyti labai 
svetingi, ne tik L. D. S. Sei
mo metu paliksmįs ir pamai
tins svečius ir savuosius, bet 
taipgi turi visiems seimo de
legatams parengę poilsiui jr 
nakvynei vietas, jeigu tik jie 
kreipsis prie Juozo Glavec
ko, 237 Millbury St., Worc^- 
ter. Mass.

Vienas iš Komisijas 
ž------------- -

BALTIMORE, MD. į
Pusiau aštuoniu vakare, rugie- 

jo 8 d., Šv. Alfonso Parapijos 
lėj Įvyko, kaip paskelbta, vakarie
nė paminėti vienerių metų Kiji.i 
Dr. L. J. Hendelio darbavimosi sū- 

\ f*
kaktuvės. Baltimorės lietuvių tir
pė. Susirinko gausi žmonių mi
nia, ir nors stalų buvo apdėta ,a- 
pie visą salę, vis dėlto vietos nete
ko visiems, ir reikėjo du kartu prie 
stalo sodinti susirinkusius.

t

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS
įvyks

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY

RUGSEJp 25 IR 26 D.D.,1929 
V . AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 

WORCESTER, MASS.
- r I

Šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių organi
zacijai klausimų. Tad kviečiame LDS. apskri- 
čius ir kuopas išrinkti atstovus. Pageidaujama, 
kad siu metų seime būtų atstovaujama kiekvie- 

f nąs apskritys ir kiekviena kuopa sulig konstitu- 
. *■ cijoj nustatytos tvarkos.

Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centro
Pirmininkas VI. Paulauskas 
Sekretorius A. F. Kneiays 
Iždininkas A. Vaisiauskas

i 
t

nes ir tokiam trumpam ląi/e gerb 
kun. Mendeliui pavyko įgyti be
maž visų Baltimoriečių — ir baž
nytinių ,ir nebažnytinių simpati
jas. Tai buvo aišku iš dalyvavu
sių sudėties — matėsi salėj daug 
tokių kurie arba visai neltenko, ar
ia bent labai retai lanko pačią haž- 

.. . X.nyeią.
Atėjus į salę kun. klebonui, kun. 

Mendeliui, pastarojo tėv8in4, sese
rims ir švogeriui, ir visiems sve
čiams, atidarė vakarą Vy$ų Cho
ras, padainuojant kelias pasveiki
nimo dainas, p-iei Danieliūtei a- 
kompanuojamt. Sekė mokyklos 
vaikučių deklamacijos bei dainps. 
Akompanavo p-lė Šataičiutė, laiki
nė vargonininkė. Baigus dainoms, 
teikė vaikučiai kun. Mendeliui gč- 
’ių pintinę. . Toliau, vakaro vedė
jas, pirm. Čeplinskąs. išreiškė va
karienės tikslų, ir trumpai apibrė
žė kun. Hendelio nuopelnus per pe
reitus metus; Tuomet sekė kun.—6. Viktoras Babilas, Northestern 
Lietuvninko išsireiškimai; jis visų 
širdis sujaudino išsitardamas jog 
santykiai tarp kun. Hendelio ir jo] 
paties visuomet buvę panašūs tėvo 
į sūnų, ir todėl jis džiaugiasi dau-‘ 
giau negu parapijiečiai gavęs to
kį darbštų, sąžiningą ir prįelankų 
padėjėją. Po to dar keli išsitarė, 
ir vakaro gale kun. Mendelis pasi
sakė pirmiau kiek dėkingas jis e- 
sąs už pareikštą jam prielankumą, 
ii paskui nupiiešė trumpai ateinan
tiems metams ruošiamus darbus.

Kadangi atsilankiusių skaičius 
buvo labai didelis, vakaro tvarka, 
gana sunkiai buvo sulaikoma. Dėl
to reikia, tikslumo dėliai, viešai iš
tarti bent žodį padėkos pirm. Čep- 
linskui, kurs visą vakarą taip stro
piai dabojo nuotaikos rimtumą, 
kad pats savę užsimiršo. Visas, 
vakaro pelnas, virš 170 dolerių, 
kun. Mendeliui buvo padovanotas.

V. M.

Hvcf'iL y'T* 
katalikų studentų bei studenčių, 
kurie eina «ukš|esnius mokslus. 
Vakarėlį surengė R. K. Federaei- 
jos 10-tas skyrius. Studentų iš vi- 
ąo buvo 15, kas reiškia didelį skai
čių tokioje mažoje kolonijoje. Štai 
jų vardai ir'kokią mokyklų pelan- 

j- 1. Mykolas Spiridavičius, Schoęd 
of Phvsieal Education, Utica, N. 
Y.

2. Jonas Dirsa, Boston College.
3. Petras’Klimavičius, Univers- 

ity of Maine.
4. Karolis Klimavičius, Boston 

Ųniversity of Physical Education.
5. Feliksas Babilas, Boston Uni-

versity College of Business Admi- 
nistration. • ■!

’—Kamhr&l&s.
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Tai didžiausias parapijos meti
nis darbas. Viskas rengiama ant 
plačios skalės. Visokių pagražini
mų, dovanų, juokų, muzikos. Ket
virtadienio vakare grieš garsus 
jaunimo Jonny Paynes Jr. sym- 
phonie orchestra. Šeštadienio va
kare dainuos Mack and Andy gar
sūs juodukai juokdariai iš Keithš- 
Circuit. Trečiadienio vakare po 
miesto'gatves maršuoę paroda gar- 
Į^č|aęu karnivalą. Dalyvaus mies
to majoras, policijos ir1 ugniagesių 
vireimnkai, ^kadangi jie yra para
pijos kaimynai ir klebono geri 
draugai.

Tikimės padaryti pelno ne maža, 
žinoma, viskas priklausys nuo oro 
pastovumo.

Sodalicija irgi nesnaudžia. Jau
nos panelės nori atminčiai įtaisyti 
langą bažnyčioje. Sukėlus kapita
lo. nutarė prieš Kalėdas surengti 
1* Minstrel Show. ’ ’ Talentų turime. 
Tad žiūrėsim ką Loweliškės paro
dys.

l
i
i

NO. ABINGTON, MASS.
^iek laiko atgal, einant Birch 

gatve žmogų užpuolė piktas lau
kinis rudąs žvėrelis ir apdraskė ko
ją. Tas žvėrelis už katę mažesnis, 
bet labai piktas.

Šiais metais miestelis žymiai pa
didėjo.

Vasaros sezonui pasibaigus, cho
ras sugrįžo iš atostogų ir pradėjo 
darbą. Iki Kalėdų turės išmokti 
naujus mišparus ir šv. mišias.

Mažesnysis choras ir-gi nepasi
duoda. Už mėnesio laiko žada pa
rodyti kaip jie greitai gali išmok
ti Palestrinos šv. mišių kompozici
ja.

Sunday School. Kiek teko su
prasti iš klebono, šį metą sekma
dieninė mokykla prasidės spalių 6 
dieną.

PARSIDUODA
3-jų šeimynų namas po 4 kamba
rius. Y ra visi įtaisymai. 4 lotai že
mės. 29 vaisiniai medžiai. Kreipki
tės; 42 Albert St., Montello, Mass.

R.-20
♦

Ųniversity.
- 7. Leonas Smelstorius, Dean 
Academy. v

8. Kazys Babilas, Boston Uni- 
versity College of LiberaI Arts.

9. Jonas Jasionis, Ųniversity of 
Maine.
i. 10. Jonas Viesulą, Northestem 
Ųniversity.

11. Antanas Miknūnas, Massa- 
chusetts School of Pharmacy.

12. Elena Čubataitė, Boston Uni- 
versity School Practical Arts and 
I.etters.

13. Ona Viesuliutė, Boston Uni- 
versity School of Practical Arts 
and Letters.

14. Sofija Navikiutė, Chandler 
School — shorthand.

15. Marė Stoniutė, Chandler 
School — shorthand.

Gražu buvo iš šalies žiūrėti kaip 
susėdo visi eilėje prie stalo. Visi 
gražiai išaugę. Žiūrint į juos se
nesniems, o ypač jų seniems tėve
liams, ti/ ašaros riedėjo per vei
dus iš džiaugsmo, kaip jie pasi
šventę siekia ką tokio prakilnaus, 
iš ko jie patys,: jų tėveliai ir visa 
lietuvių tauta turės naudą ir garbę. 
Toliau iš eilės -studentai pareiškė 
žodžiu j s<usirį»kusi.us, kad jie pa
siekę savo jtiksją, f pabaigę mokslą 
stengsis nepamiršti savo tautos, bū-

Iš Bostono persikraustė ti jos sūnais ir,kelti lietuvių var- 
viena čeverykų dirbtuvė, bet dar- dą. Svarbiausia ir turiningiausia 
hininkams labai, mažai ąioką. Bet 
darbininkai, kurie negali toliau va
žinėti dirba, kad ir už mažą atly
ginimą. Darbininkams reikia su
siorganizuoti-ir pareikalauti dides
nio atlvginimp. ’ ' '

Lietuviai turėtu sudaryti Lietu
vių Darbininkų Sąjungos kuopą.

Lietuvių skaičius 
padidėjo.

Pp. PrakŠpai po vienų metų šei-
* ** ■ * ■ •«

myniško gyvepimo susilaukė gra
žios dukrelės..

Pp. Sakafai po 13 metų irgi su
silaukė dukrelės/

Pp. Svišeyškai dvi saayitės atgal 
atsikraustė iš So. Bostono. Mūsų 
vikrusis garnys ir jų neaplenkė ir 
paliko grąžę ir diktą sūnų. Moti
nos ir vaikai yra geroje sveikatoje.

Čia yra 19 lietuvių šeimynų. Ap- 
švietoje neprasčiahsia stovi.

Ateina šie laikraščiai: “Darbi
ninkas” 6, “Draugas” 1, “L__ 
sas” 5, “Laivas” 6, “Moterų Dir
va” 1, “Sandaros” 5, “Keleivis” 
5, ‘ ‘ Laisvės ”2. Iš Lietuvos ateina 
šie: “Žvaigždė” 2, “Varpelis” 1, 
“Žemaičių prietelis” 1.

Šioje kolonijoje gyventi švaru ir 
ramu. . •&

Onute

prakalbėlę pasakė kaipo vyriausias 
moksleivis Mykolas Spiridavičius. 
jis savo kalboje pažymėjo, kad jo 
svarbiausia užduotis tai būti tvir
tu, nepajudinančiu kataliku. Jis 
patarė ir kitieirts tokiais būti ir 
Įąip pat nepamiršti būti lietuviais 
įjr nesišaliriti nuo savo tautiečių..i-
: Šio vakarėlio porgramas būtų iš
ėjęs visai geras jei būtų pakviestas 
Sv. Cecilijos choras ir solistės, ku
rių mes, ačiū Dievui, turime. Cho
ras, p. Stasėvičiui vadovaujant, vi- 
fcuose parengimuose dalyvauja, ne- 
jabejoju, kad būtų dalyvavęs ir šia
me vakarėly.
•. Girdėjau, kad tai buvo vieno ki
to savo rūšies politika.

Kadangi tame vakarėly senes
niems veikėjams ir tėveliams neda
vė išreikšti savo jausmus ir linkėji
mus, tai kitų prašomas pareiškiu 
visų ir savo vardu nuoširdžius lin
kėjimus mūsų studentams (ėms) 
pasiekti aukštus mokslus. Pasie- 

Qar> kę tikslą stokite į darbą Bažnyčios

* . * ' ■ V'

Šioje kolonijoje lietuviai gyvenai 
išsiskirstę po’ visą miestą. Yra; 
trys parapijos ir visos gana gerai, 
gyvuoja. ą.
•Lietuviai turi ir savo svetainę, 

bet įftai>(gyvuoja gal tik valdyba- 
itžino, nes susirinkimų nelaiko. Šė~ 
rininkąi sužino tik metiniuose susi
rinkimuose kuomet. reikia rinkt 
valdybą. , :

Tada direktoriai nugazdina, kad. 
reikia daugiau pinigų, o kaip nau- 
jlį valdybą išrenka vėl per metus 
nieko negirdėti.

Kasmet beveik tie patys direkto
riai išrenkami.

Sekmad 1, šv. Roko
bažnyčioj po ■sumos tapo surišta 
moterystės ryšiu Jonas Kašėta, sū
nus Augustino ir Juzefinos Kašėtų, 
su p-le Malvina Česniute, duktere 
Jono ir Konstancijos česnų. Mo
terystės Sakramentą suteikė kun. 
Steponas Kneižis, kuris taipgi atr 
našavo šv. mišias ir pasakė gražų 
pamokslą. Liūdytojais buvo p-lė 
Elena Česniutė, sesuo jaunosios ir 
Edvardas Jezukevičius iš Tuburn, 
Me., jaunojo*pusbrolis. Pamergės 
buvo Maria Čėsniutė, taipgi sęsįup 
jaunosios ir p-lė Florencija Kar- 
bauskaitė, So. Bostonietė, artima 
jaunosios draugė.

Vestuvių puota įvyko šv. Roko 
par. svetainėj, kur susirinko daug 
svečių — artimų giminių, draugu 
ir pažįstamų. Dalyvavo ir vietas 
kunigai: kleb. kun. Jonas Švagž- 
dys ir vik. kūn. Steponas Kneižis. 
Prie skanių ir įvairių valgių, sve
čių palinksminimui, griežė orkes
tras. Svetainė buvo gražiai iš
puošta. Prie stalų patarnavo pūės ' 
Albina Visčiuniutė ir Morta Šilans- 
kaitė; ponios: Marė Svirskienė, Ie
va Kašėtienė, Marė Švedienė ir K. 
Česnienė. Po puotai svečiai buvo 
pakviesti pas pp. Česnius, gi jau
nieji išvažiavo praleisti “medaus 
mėųesį” į Atlantic City ir N. Y. 
bei N. J. apylinkę dviem savaitėm. 
Sugrįžę gyvens Bostone. Jie gavo 
daug daug gražiij dovanų, taipgi 
gražią sumą pinigų nuo šv. Roko 
parapijos choro, kurio narė buvo 
p-nia Kašėtienė (Česniutė). Ji 
daug kartų atsižymėjo savo gra
žiu dainavimu vietinėse ir apylin
kės koncertuose bei pramogose. 
Kaipo draugei dainininkei gražiai 
pagiedojo bažnyčioje per jungtu
ves p-nios M. Mazgelienė ir M. Pet
rulienė.
, P-nas Jonas Kašėta yra real- 

estatininkas.

Laimingo sugyvenimo ir ilgiau
sių metų.

tai musą specialybė ir ilgą metą prak 
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos,

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

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

633—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos Paskolos Bonų 

kuponus. priima ^ už pilnus 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba Lenkiją nu- 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima i Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės 
Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin- 
kaij užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok j 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
:us mūsų krautuvė j. Tvirtink 
dokumentus pas mus, nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolią.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

....................- k ---------- : 
LIETUVIS ADVOKATAS

ANIH0NY.JLM1LLEB
406 SLATER BUILDING:
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

Nėščios Moterys 
gaus greitą pagelbą nno 
širdies piktumo, naudo jaut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE 
25* 50$

Rašyk Pepsinic Seltzer Co. 
Worcester, Mass. o

GKUSl SAMPEU DYKAILOWELL, MASS.
Senai rašiau apie Lowell ’io kolo

niją. Tiek daug čionai veikimo 
vasaros metu, kad ištikrųjų, nėra 
laiko paimti plunksną į rankas.

Pažiūrėkime per teleskopą.
Išvažiavimai.

. Linksma pasakyti, kad visos ka
talikiškos draugijos vasaros metu 
širdingai darbavosi parapijos la
bui. Kiekviena savo sumanymu 
tėnge ką nors, kad tik parapijos 
būklė pagerėtų. Dabar aiškiausia 
matosi kas iš vienybės išeina. Pe
reitų, savaitę, klebonas pra
nešė kiek pelno liko nuo išvažiavi
mų, taip suįdomino parapijomis

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirtedte užsakyti sAvo m) 

lim&m sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui tyriausią ' 
tį “Žvaigždute;” Tuo 
te didži "

“Žvai
miausių 
Švietimo .
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių paąi- 

"*ių ir kačių vaikų kuri-
Žv&igMutė” išeina kas

« •fdr ‘ .• ■ ** ,

3 lit. Lietuvoje, užįanyje 6 Utotljįj dar nfekid Lovvell’y kaulfkai 
Adresas: Lietuva, Kau- r. . . .. ,____ .___ -_____ •

jdo- 
į JEUr} nei 

iji prenumeruo-

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pasai, vizos, sugrlilmui 
leidimai, afldelvitai.

Daroma legaliAkl dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai. Ir tt.

Teikiama teisingos informacijos vi
suose Imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZE RAUKTYT®
50 Steriing St., Voroester, Mas*

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_________$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliai* $1 9K
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais vigeliais_________$1.75
MAIJJŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_________$1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais ___________________________ .50

Visus užsakymus siųskite sekančiu adresu:
“DARBININKO’’ ADMINISTRACIJA

366 West Broadway 8outh Boston, Mass.

y.
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APIE ROKIŠKĮ SMARKIAI PEŠASI VYRAI

Buvęs

t i

Rap.
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REIKALINGA MERGAITĖ

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

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

-PASKUTINIS PIKNIKAS 
GRAŽIAI PAVYKO

Rugsėjo 13 d. Bostono Lietuvių
D-jų Sąrlšvs buvo parengęs pasku
tinį šią vasarą pikniką, Munch- torų lenktynes laimėjo Ona Ado-

• f . t

South Boston’e

PIRMUTINE IR SENIAUSIA AGENTŪRA
----- ______

Dorchester
Savin Hill Avenue, 3 iėltnynų, 18 kam
barių namas, su visais Jtaisymdig, at
skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
tik už $10,000. Matykite Feliksą ZA- 
LETSKĮ.

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

r t

VIETINES ŽINIOS
* . Jį. . . .. >

-REIKŠMINGAI PAMINĖS back’o Darže. Diena pasitaikė la
bai graži. Žmonių privažiavo daug. 
Buvo_gerb. klebonas kun. Virmaus- 
kis. Taipgi matėsi adv. Šalna, dr. 
Kapočius, prof. Galinis, Kazys Vie
sulą ir kiti žymesni asmenys. Dar
bininkai ir darbininkės pasišventu
siai darbavosi vaišindami atsllan- 
kinsitts svečius. Piknikui įspUBė- 
jtta ĮjrSdėta lenktynės, žaislai ii ko 
visiems daug juoko buvo. Patai
kymas užristomis akimis į toniko 
baksą užduoti buvo labai visų mė
giamas žaislas, kuriame visi norė
jo dalyvauti ir savo gabumą išban
dyti. O iš to juoko buvo tiek ir 
tiek. Vakarui artėjant pradėjo 
viskas baigtis. Pasibaigė saldai
niai, paskui visi valgiai, aiskrymas. 
Tik toniko keli keisai liko.

Visų ūpas buvo smagus ir iŠ pik
niko mažai kas su saule namon grį- 

Kaip pakilo mėnulis, tai susi
darė būrys ex-koristų su gerais 
balsais ir užtraukė apie šešetą lie
tuviškų dainų, kuriomis būrelis 
svetimtaučių labai gėrėjosi ir pra
šė datigiau dainuoti. Mėnuliui 
aukštai pakilus, tada tik piknikie- 
riai traukė namii link.

Teko patirti, kad pelno iš pikni
ko liks apie $100.00.

Geri ietuviiki skftahdiiai ir S^diei^Wt^įŠuė^'
gos afišų tautietį nuo ligų. ’ : ?

....................... f* fratM

affiftTA B0Y SOY SAUCE . r,
Kam mokėt brangiau,1*' ’

SPALIŲ 9 D.
Šį metą Bostoniečiai ruošiasi 

rimtai paminėti spalių, 9 d. — Vil
niaus užgrobimo sukaktuves. Tuo 
tikslu rūpinasi Bostono Lietuvių 
Draugijų Sąrišys. Yra išrinkta 
tam darbui komisija iš apie 12 as
menų.

Komisijos susirinkimas įvyko 
rugsėjo 17 d., parapijos salėje, ku
riame dalyvavo ir specialiai pa
kviestas prof. Galinis., Susirinki
mui pirmininkaavo Vincas Savic
kas.

Pasirodė, kad salė, Municipal 
Building, yra paimta dėl 13 d. spa
lių (Spalių 9 d. pripuola trečiadie
ny, tai didesniam susirinkimui ne
patogi, todėl pająinėjimas įvyks 
nedėidieny, spalių i3 d.). Taipgi 
yra užprašyta šy. mišios dėl spa
lių 9 d. UŽ žuvusius Lietuvos kar- žo. 
žygius.' ' ■ U s į

Dėl tos dienos (Spalių 13) ptin- 
cipaliu kalbėtojam nutarta kviesti 
Lietuvos Generalį Konsulą Povilą 
Žadeikį. Taipgi nutarta kviesti ei
lė ir kitų žymių kalbėtojų .svečių 
nebuvėlių ir vietinių. ' Nutarta 
kviesti Šv. Petro Parapijos Chorą 
su gerb. M. Karbausku ir žymes
nius solistus. Komisijos nariai pa
siskirstė priruošiamais darbais.

Iš to matosi, kad šį metą Bos
ton’o lietuviai vėl pakels balsą pri
mindami pasauliui lenki] prieš 9 
metus padaryta vagystė. Primins, 
kad lietuviai be Vilniaus nenurims.

Dalyvis

T ’i* ••-*.* *c — • -25c. bunka

. BLtm &BBON MA1K1T
357 Vert Bro<dway, 8<mfM Tek Su. Bortou 1129

T^pgi >kiUndtfiB galima gauti pas • ---1
B. ir A. GRICIAUS MABKBT, 17 Lineoln St, Brigtrton, Mass

Tamsta ir Tamsios šeimyna gėrėsis geresne Sveikata, Patogumu ir 
Pasitenkinimu—mažiau darbo, rūpesnio ir išvęngia nepatogumus— 
kuomet turi Gaso šilumą dėl žiemos.

dymas namų ąu Gasu yra tikras apsaugojimas Jūsų namų, dėlto 
kad Gaso šiluma automatiškai užlaiko viduj vienodą šilumą— 
ištisai per visą sezoną—nežiūrint kokis oras būna LAUKE.

Atstoja priežastį kad šil- 
ugojimas Jūsų namu, dėlto

iž y

KAS IR UŽ KĄ LAIMĖJO
D-jų Sąryšio piknike, kontestuo- 

se dovanas laimėjo šie asmenys: 
mažų berniukų bėgimą laimėjo 
Juozas Markelionis; mažų mergai
čių bėgimą laimėjo 01 ga Matusiu- 
tė; jaunų merginų bėgimą laimė
jo Ona Ignatavičiutė; jaunų vaiki
nų bėgimą — Motiejus Klenotas; 
riebių vyrų lenktynes laimėjo Juo
zas Gaidžiūnas (kirvį) ; riebių mo-

Vienas užmuštas, du sunkiai sužeisti. ~Spauda rašo, kad Rokiškio apskrity vyrai kažin kodėl pradėjo netikėtai peštis. Rugpiūčio 27 d. gauta iš ten žinia rodo, kad peštukai dar nenurimo. Vėl turime porų liūdnų įvykių. Pirmasis į- vyko sekmadienį Panemunėlio valsčiuj Meškėnų kaime. Ten susipešė tarpusaVy trys stiprūs vyrai—TvirkUtis su J. Janušoniu ir Povilu Janonių. Žmonės pasakoja, kad pešėsi labai smarkiai. Kiekvienas smogė savo priešininkui ten, kur pasisekda-

vo. Taip Janušonis peiliu subadė Janoniui galvų, o jo brolį Petrų visai nudūrė. Nudurtasis netrukus mirė.Kitas panašus. Į vykis, buvo Kamajų valsčiuj Koksų kaime. Čia pora vyrų susimušė kuolais ar pagaliais. Jurgis Čekas primušė Rapolų Ser- vydžių. Servydžiui galvoje padarytos kelios skylės. Sumušęs piktadarys pasislėpė ir ligi šiol dar nesurastas. Tačiau policija tikisi netrukus turėti jį savo rankose, nes pėdsakai susekti.

Kam laukti iki kol užeis sniegas dėl Įvedimo Gaso šilu
mos—.ir turėti patarnavimą tik pusę sezono? Tei
raukis DABAR! Duok mums—be jokių priežas- 

. _ čių — apkainuoti reikalingas permainas dėl 
Įvedimo dabartinės sistemos Gaso Šilu

mos—parūkuok vartojimo išlaidas—ir 
v persitikrink save, nes mes turime 

tūkstančius Bostone ir apylinkė
je, kurie Įsigijo ir tikrina, kad 

Gas šiluma yra verta kiek
vieną centą ką Įmoki.

Jeigu. jau žinai fak
tus apie Gas House 
Heating, duok už
sakymą, dabar a- 

pie Įvedimą.

- . i

545 East Broadway, 
if kiti Skyriai

BROCKTON OFFICR 
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

z '•

RUDENS BARGANAIDabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė 

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- 
nūs ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų 
Šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 į savaitę. Na
mą ir krautuvę parduos už $7600. Čia 
puiki proga bile kam. Matykite tuoj A. 
IVAŠKĄ.

Farma
7 akrai labai geros žemės prie puikaus 
vieškelio, sodnas apie 20 įvairių vais
medžių, vištininkas ir garadžius. Prie 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge
ra vieta dėl gasoline štation krautuvės 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos ir grocerių krautuvė, jau senini 
išdirbtas biznis, tirštai apgyvento j len
kų Ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 J savaitę; ren- 
da $50 į mėnesį, daug lavoro ir geri |- 
taisymai. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

City Boint
3 šeimynų. 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais įtaisymais parsiduoda 
Už $9,800. I fnetus neša rendų $123&< 
Matykite TUINYLA.
-------------------------------------------

Dorchester, netoli Columbia
Btation

3-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kam
barių namas su visais modetniškais J- 
tnisyroais. Rendų neša $105. J mėnesį, 
parduos už $9300. įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKA. .-T

%

maitienė (roHing pin); bulvių rin- gali duoti savo mokiniams toks 
kimą laimėjo Ona 1 Adomaitienė mokytojas, kuris pats per savę 
(skauradą); čeverykų išsirinkime šiek-tiek pramoko ir nuodija savo 
laimėjo Juzė Stašaitė; mėlynių pa
jaus valgymo kontestą laimėjo Mi- 
kolas Grendelis; vežimėlių (wheel 
barrow) lenktynes laimėjo Alfre
das Pakštys ir Povilas Rusas.

Visi laimėjusieji* gavo atatinka
mas dovanas.' : -■ i..l

. ... Rep

78 akerių farma
)S mailių nuo Bostono, 9 kambarių na
mas, su visais Įtaisymais, 4 karvės, 2 
arkliai, 250 vištų, visokį ūko įrankiai, 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite 
J. BALUŠAITIS.

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

VHtCA GERAI JAUčiABI \
Juozas Vincą rašo Ė. Zaleskūi'is 

Orangeburg, N. Y., kur jis su Šar
kiu treniruojasi, kad jis gerai jau
čiasi. Tarp kitko rašo : “čia atvy
kęs radau daug kufflŠtinihkij. Čia 
visi geri, nes prasti čia neįeina. 
Vieta gana graži. Viskas treni
ruotei kuogeriausia įrengta. Čia 
taip kariuomenėj: kartu valgom, 
vartų keliamės, iš ryto visi kartu 
einam bėgti, paskui dirbti. Man 
gerai sekasi. Esu linksmas, kad 
turiu'progos tarp pirmaeilių kumž> 
tininkų būti ir kartu dirbti. Per
duok linkėjimus visiems mano 
draugams.”

Samokomis trėkštiftičius mokslo 
vaikučius if ttrrih’Čius viltį ateityje 
iš to pelnyti? O tokių “tyčerių” 
80. Bostone yra nemaža ; Ir ten ar 
tik nerasime didžiumą mūsų lietu
vių vaikučių, kurie ne dėlei nau
dos, bet dėlei tos neldmtoa “gar-< 
jes”'lankosi pas svetimtaučius mo
kytojus. Neteko -vienok nei ma
tyti fifei kada girdai ftpie tų mo
kytojų ir jų nabkiEd  ̂kbkį'nėts vie
šą pasirodyirią iJaferigfiIose kon-‘ 
ceriuose kaip tai dažfiai daro prof. 
A. židanavičius. ’

‘ • /t »

Prof. Židanavičiaųs gabumus pa- 
tėtnijo ir svetimtaučiai nors jis tar
pe jų niekad nedalyvauja. Vardą 
o kelia lietuviai mpkiniai, kurie į- 

vairose viešpse ip^kyklose užima 
pirmas vietas mokyklų orkestruo
se. Garbė p. Židanavičiui. Linki
me gero pasisekimo naujoje vieto
je.

Nustatyk thermostat 
kokią šilumą 
pageidauji

Telephone 
BUBbard

A
t jf.':

Jokio kuro- nereikia 
Jokių kaminų nereikia 

reguliuoti. /
Jokių pelenų nereikia 

nešioti.

Dorchester
Prie Pleasant gatvės 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros šilumos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZALETSKA-

Prie Columbia Rd., So. Bostone 
3-jų šeimynų atskirai budavotas na- 
Ihh* po 5-5-5 kambarius, su visais mo- 

is įtaisymais. Rendų neša $73 f 
rarsidttoda už $6500. Įnešti 
«ai. Matykite IVAŠKA-

9 šeimynos ir 3 krautuvės 
Geras investmentas, pilnai mndavotas, 
mėnesinių $407, parsiduoda $32,000 ar
ba mainytų ant mąfesnio. Matykite 
YUHGEtUN.

IPirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu Žiemos laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes negu kitu ir angliai labai geri.Visuose reikaluose ■ kreipkitės prie agentij arba mūsiĮ ofisau. >" • >
LITHUANIAN AGENCY

545 East Broadvay South Boston, Mass. TeL 0805-1337 
A. IVAS Ir C. P. YURGELUN, Savininkai.

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ
Plačiai pagarsėjęs artistas smui

kininkas ir muzikos mokytojas A. 
jSidanavičius, šiomis dienomis per
sikėlė iš So. Bostono į Dorchester. 
Jis dabar apsigyveno po No. 149 
Boston St., netoli Andrew Sq. "Vie
ta yra visiems žinoma ir patogi 
kaip So. Bostono lietuviams taip 
j r Dorchester’io. Tėveliams, norin
tiems lavinti savo vaikučius muzi
koje, patartina kreiptis pas prof. 
Eidanavičių, nes jis savo darbą at
lieka sąžiningai ir su dideliu paty
rimu. Nekartą jau turėjome pro
gos gėrėtis ir džiaugtis jo moki
niais, kuriuos Į trumpą laiką taip 
aukštai iškėlė muzikos srityje. Jo 
mokinių koncertai, kurie būna kas 
metai ne tik So. Bostone, bet ir 
Cambridgiuj, Brlghtone, Latvreti- 
ce. yra tai gražiausias vaisius jo 
darbuotės ir tikriausias įvertini
mas jo gabumų. Prof. Židanavi- 
čius yra studijavęs aukštose muzi
kos mokyklose Pragos {GėkosĮova? 
kijoje )lt Varšuvos (Lt
Tad galima užtikrinti, kad ję mo
kiniai seka tą pati mokslą, tfio pa
čiu keliu, pagal reikalavimo muzi
kos konservatoriją. O tas yra la
bai svarbus dalykas. Kokią naudą

• i

LIETUVIŲ DKESŲ DRAUGIJOS 
30-TIES METŲ APVAIKŠČICK 

JIM0 IŠKILMINGA VA
KARIENE

4 t

Vietos Lietuvių Ūkėsų Draugija 
šį metą susilaukė 30-ties metų sa
vo gyvavimo. Pažymėjimui šio į- 
vykio yta rengiama vakarienė, ku
ri įvyks jų nuosavioje Lietuvių 
Salėje, nedėlios vakare, spalių 6 
dien.

Į šią vakarienę.yra kviečiami se
ni veteranai, kurie 3Q metų atgal 
organizavo lietuvius. Kviečiam! 
taipgi visi veikėjai,- lietuviai pro
fesionalai, biznieriai, menininkai ir 
sportininkai Yra kviečiama ir ke
letas svetimtaučių lietuvių drau
gi} ir politikierių. .

Tikietus galima.gauti redakcijų 
ofisuose, pas biznierius ir Lietuvių 
Salėje pas Leoną Šva’gždį.

Vigu rengimu rūpinasi draugi
jos ir rengimo komisijos pirminin
kas M. Venis.

Rap

(LĮAiįje);
, kad jo mo-

' — - -------------------- ž >4» , ■ ■ .

į Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmagųmi, kaip Jo svyravimas tttb“ 
nufirtuba# ■ reikale tijan&u<w kiš
kit*orientacijos ir drąsaus užsi- 
mojitno.—Pfcrf. St. Šalkauskis. > -

PARŠINGO ANAM A$

Boston Consolidated Gas Co.
HOUSE HEATING DEPARTMENT

100 Arlington Street - Boston, Mass.

prižiūrėti 5 metu vaiką kuri jau 
nelanko mokyklą. Atsišaukite: 167 
Elm St., Cambridge, Mass. šaukite

j mėnesį nupirksi kampinį 2 šei 
mynų namą ir krautuvę. Yra ga- 
sa« ir elektra, 2 maudynės, 3 toilc-

tarpe 5 ir 8 vakare. Tel. Porter,-^ furnace, yardąA dėl 2 troku, 
5761-W. (R24) netoli mokyklų if bažnyčių. 10 mi

nučių nuo Bostono centro. Freed- 
man, 18 Tremont St. Room 928, 
Boston. (R.-20

5761-W.

WANTED
Stitcheres esperienced, on Rain 
coats.—National Outlet Mfg. Co., 
74 W. 2nd St., So. Boston, (R.-20)

c

i

REIKALINGAS BUČERIS
kuris geftd Atpranta Manį Kreipki
tės pas V i. tmtIA, 308 W. 
»0ttrth M, So. Borton. Tei s. B.
—24-W. (R20)

J mėrietf. bnifmn pakelti 4>eptF finan
suotas. 25 Bellevne SU arba Colnmbta 
9GO8.

... ANT RENDOS
DORCHESTERY—vičnas gražus 

ir.ęvięsus kambarys sujįilųma. Dėl 
19 South 

Dorchester. (R20 

iPARSIOUODA DU SHOW 
CAŽS : 

Vienas 9 pėdų ilgio, 4 pėdų aukščio 
ir 2| pėdų pločio, antras mažesnis.

B Taipgi ben&tia su lentynomis. Vis- 
* kis parsiduoda pigiai Kam reika

linga, prašom kreiptis pas Dominin 
ką šaulį, 222 Wertern Ate., Cam- 
bridge, Mass. Telephone Unlver-' 
(R.-20)

(B.-20)jrity 9049-R.

BRONIS KONTRIM
CONSTABLB

Real Estate and Insurance 
Jurtioe of The Peace 

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

598 E. Broadway, So. Borton
Tel. S. B. 1761. , (.5

H ............. - 111
Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

■ 239 B*Mdway, So. Bostoh

Apdraudžln visokias nuosavybes 
Ir kas tik reikalinga. Taipgi 
porduottema anglis tt ilmdato , 
]nme kambarius. z

ROSLINDALE—3 Šeimynų namas Ir 
karų garudžius. Yra plotai žemės kur 
galima naują namą pastatyt. 11 PitĮ®- 
dale Rd. (buvo Perkins Št) Tel. Paflt- 
way_256^hmm*

MES REKOMENDUOJAME DĖL « 
INVE8TMENT0

7 NUOŠ. PREFERED ŠERUS
da

Holliston Trsp Rock Co., Ine. ■ 
Dėl platesnių informacijų kreipk!- .

tės pas j3

PANELE M. A. P0WER ,•
£8 re of General Management Oorp, 
185 Devonshire St, Borto®’•

, Tel. Liberty 9763 .
Gyvenimo TYl. 8. B. 1706-M.

■ -..........................
’-----------

DAN1EL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATINa •

furnace ir pboius J 
TAISOME, -4

Kalbume <r LtefitatfM
382 Broadway, South BortMlį

Tel. South Boston 28TO

'• 
k

1 *
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Č GYVAS ŽMOGUS grabe
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nr £ K .gyvas palaidotas. Bet senas^Bakterijoje, ties Čhimsee, profesorius Nusbaumas,Jku-
Penktadtais, mgrtjo M

-1* 1 ■'!. i ,

Jeigu nenori kad Tamstos vaiki 
pamirštą gimtąją lietuvių kalk 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKKAŠTĮ j*. .

y J. .L
|tam tikra sąjunga, bet visos I jos pastangos Apsaugoti Hel- golandą nuo ardančio jūro| veikmo nieko negelbėjo. Dar Į bar surasta dar viena priemonė, tik vargu-ir ji išgelbės nykstančią salą iš jūros nasrų. Nutarta nupirkti se-

'•fe;: atveši

1mis dienomis mirė 67 ife ris darė mian operaciją, nak- įų žmogus, kuris jau vieną tį apeidamas ligonius radoį1 bigo miręs ir , beveik mano lovą tuščią. Sužino- nūs laivus ir, priįq?ovuįjujos lidotaš. Stokeris, — f- J ~~ ------ -- -2-1 - * ’• “ •* ’to žmogaus pavardė, -J,numirėlių kambary, jis neti-|rįniarne salos.metų dirbo miške irvštai,kėdąmas nuėjo pažiūrėti. H- noma,'kad.batef jo užgriuvo medis, kuris'gai jis mane apžiūrinėjo gu-j damos į tuos laivus, negriaus a sulaužė vieną koją, šon-........
■L f * ■’us ir įspaudė kaušo

<•

-*

■Ja

pietų., vakarų:. Prancūzijoje, buvo pastebėtas bekyšąs iš smėlio didelio geležinis kryžius. Pradėjus kasinėjimus paaiškėjo, kad tas kryžius

=5=S=^=:

LDS. Kuopų Susirinkimai
■' -- —b

l‘ i HUDSON. MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 27 <£, 
KazimieDO Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 

"t į šį susirinkimą, nes turime 
reikalų kuopos naudai 

pgi malonėkite atėję uhimokė- 
knnų yra užsivilkę mėnesinės 
M Be .į?, pageidaujama, kad 

iai ateidami atsivestų ir savo 
gus prirašyti prie mūsų orga

nizacijos. ’ > -
1 < '' v Valdyba
?. ------------- ;—t :• - • • . v .

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

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

4
- '”*A

■ ■■ \ «> - u .f -i____

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

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

. Valdyba
. ---- tt:----

SAINT CLAIR, EA. H 
. LDS. ^07jkp. jnėnesinis susirin' 
kimas įvyks spalių 6-tą.rdiei 
tuoj po sumos, šv. Kazimięrų.^ 
rapijos salėj. Kviečiami visi na’

“SAULUTĖ” : Ff
---------
----- •'

-- - - - 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai 
Piešos * vaikų teatrui - Žinutės iŠ i 
gimtojo krašto ir; plataus pašau- -

S

on* •

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap-. 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piešos * vaikų teatrui' - Žinutės iŠ i 
pnvnfnnn Vv»ožfr\ M^nlntaiia nacau- 
Uo. Įvairumėliai. . Uždaviniai •: 
pramogėlės. Patarles,/priežodžis 
mįslės. Darbeliai iš * popieriaus! 
molio ir’ kitoki. Laikraščio kai- a 

ha-: • metams 2 dol., pusei metų— s 
1 dol.- Eina 2 kartus per mėnesį- 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai Leidžia “PASA-i t

sines mokestis ir naujų narių at* | raitis.
“ ■' 'f-- '
Vienas Nr. susipažinti siunčia- 

mas veltui
Adresas: “Saulutės” AdminiAJ “į 

| trati jerJurbarke.
----- —----- 4 < 
==■- —•■■ ■>■ rr ■ Į-rį

Tel. 8a Boston 0828 ’ (
NAUJOJE VIETOJE į

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS} 

511 Brodaway, So. Boston 
Oįtio valandos: 

nno 9 iki 12 ryte Ir nuo i :80 iki B 
Ir nuo 6 tkl 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldienials, taip-gi seredomia nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

to- jęs, kad aš jau miriau ir esu j akmenų, paskąniĮhati vakar yra ^riūgrimzdusios -’ f };sBEiėlį Bažnyčios bokšto viršūne: ^1- ' ' KTt--novų nuomone, ta bažnyčia statyta tryliktame šimtmety. Ilgainiui ji buvo užnešta lekiančiu smėliu ir iki šių dienų visai gerai išsilaikė. Dabar bažnyčia galutinai at-
■. Ma;
Y' y i Iiraus-

■ J F.^Pusgyvis jis buvo nuga- Stas į Minnacoeną, kur sus chirurgas Nusbau- mas padarė jam galvos ir-su- laužtų kaulų operaciją. Po _ .-w.* - -. _ — ' * -

lintį grabe,r pagaliau liepė Ifaip smarkiai krantus. Ši mane išimti ir nunešti į o-l priemonė būsianti žymiai pi- _ , . l~|gesnė,' ' negu užtvaros 'irkrantų sustiprinimai. Klausimas tik, ar tie laivai pa- kasta, atremontuota ir po jėgs atsispirti jūrų bangoms, kęlių šimtų metų pertrau- jeigu jos įveikia net sūstip- kos, bus vėl laikomos pąmal-Operacijos jąs nustojo Xvč- Įįųotį, atšalo ir gydytojas ripažino, kad jis mirė. Tuo- * •,ferpu jis, viską girdėjo ir 

 

ipatė, bet negalėjo nė ranka 
nėišpirštu, nė blakstiena pa- jpidmti; gulėjo be gyvybės ženklo, kaip tikras numirė
lis. Jis šitaip vėliau pasako
ji savo pergyvenimus.* zt Manė paėmė didelė baimė, kaip gydytojai pripažino Wnę mirusiu. Kelias valandas paliko manę lovoje, o ^ vakarą buvo atgabentas grabas, į kurį manę, šiek aptaisę, įdėjo. Rankos- iįa man įdėjo kryželį ir rožančių. Po tam mane su grabu išnešė į numirėlių kambarį, kur jau stovėjo du Numirėliai. Čia atėjo gimi- iiės. Vieni verke, kiti mel- ’dėsi. Aš negalėjau duoti jokio gyvybės ženklo, Viską girdėjau ir mačiau. Jau buvau tikras, kad būsiu

* -? perącijų kambarį. Čia mane ilgai trynė du tamauto- , jai, statė ant galvos. Paga-j liau mano sustingimas pradėjo pereiti. Aš galėjau nors akimis ir pirštais pajudinti. Senas profesorius labai džiaugėsi, kad jam pavyko išgelbėti mane gyvą nuo palaidojimo. Jis padovanojo man 10 aukso markių už pergyventą baimę. Po kelių mėnesių aš pasikėliau sveikas. • Pergyventos baimės aš niekad nepamiršiu.” Stokeris gyveno dar 40 metų ir tik dabar mirė. Ši-1 tas atsitikimas rodo, kaip at-1 sargiai reikia elgtis su mirusiais. Net ir gydytojai dažnai apsirinka, o ką bekal-1 bėti apie šiaip žmones. Sakoma, jog nemaža žmonių! palaidojama gyvais. Tiktai prasidėjęs kūno gedimas vra tikru mirties ženklu. <CI. D.”
Aš negalėjau duoti gyvybės ženklo, nors 

■ v u i j,

NORI APSAUGOTI NYKSTAN
ČIĄ SALĄŠiaurės jūroje, netoli Hamnors burgo, guli mažytė, Vokietijai priklausanti sala Helgo-landas. Jūros bangos, ypačaudrų metu, nuolat plauna

riti dalyvauti <ir"užsimokėti mėnefĮęoS” B-vA Redaktorius A. Giedi

rintas uolas.
*" -

“M. L.” dos. “If. R.”

-s. stačius ir uoluotus salos pa-kraščius ir, nežiūrint visųužtvarų ir sustiprinimų, ke-liasdešimts kvadratinių met
ini kasmet nugriuva į jūrą.Sala nyksta, ir spėjama, kadpo kelių šimtų metų ji visaiišnyks iš jūrų paviršiaus.Salos nykimui sustabdytiVokietijoje yra

Tel. S. B. 0441

įsikūrusi
ADVOKATAI

Hnbbard 9396

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

SO. BOSTON, MASS.
TAptrtkoriaus 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 Ezchange Bldg.
Res.: 38 Rosemont Si., Dorchester

Tek Talbot 2878

XI METAI

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

Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

XI METAI

8

<PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
*' ■! ; j ■' •i. “KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljetonų, eilėraščių, Įvairenybių ir tt Kiekviena- i> m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- 

į rinės pabiros.”. Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt Balčiūnas. Leidžia Kapo 
| MoJcsloValdyVa;' '

Adresas: Europa—Lithuania, Karnas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.” >

r.
■ »"■ •>“.1

LEIDŽIAMA IŠ LOTERIJOS 
VYRASVengrijos sostinėje, Budapešte, vienas nevedęs vyras sumanė apsivesti labai keistu būdu. Jis išleido save [loterijom Viename dienrašty padėjo savo fotografiją ir tokį skelbimą:— Kiekviena1 netekėjusi moteriškė, turinti reikalingą ištekėjimui amžių, gali nusipirkti loterijos bilietą Bi- lietj yra viso 20 tūkstančių. Kiikvienas kaštuoja 1 pen- go (apie 20 centų). Kai visi bilietai bus išpirkti, tada Įvyks prie liudininkų ir notaro bilietų traukimas. Laimėjusi bilietą su jaunikio pavarde moteriškė galės jį vesti. Bet jei nenorės, galės ir atsisakyti. Tada trau

UBAGAS PALIKO 76,000 
FRANKŲPrancūzijoj vienoj vargingoj trobelėj rastas lavonas seno ubago.- Gydytojas ištyrė, kad jis mirė nuo bado ir neprižiūrėjimo. Jį turėjo palaidoti ant kaimą kaštų. . Bet kaip nustebo žmonės, kai vienas notaras vėliau pareiškė, jog kitas ubagas pas tą notarą esąs padėjęs apię 76,000 frankų. Tai jau n^pirmės įvykis, kad u- bagai miršta skurde, bet palieka turtus. ' Kadangi minėtas ubagas - neturėjo jokių genčių, tai notaras tą turtą atidavė kairrto valdybai, kuri dabar šelps kitus kaimo varginguosius, kurie tur būt neturi pas notarą savo turtą sukrovę. ■ »kiama antrą kartą.Jaunikis negali atsisakyti,vis tiek, nors jam tektų irsena, negraži arba nesveikamoteriške. Įdomu, kad irpajamos už bilietus, kuriosvis dėlto sudarys 20 tūkst.pengo (apie 4 tūkst. dol.),tenka ne jaunajam, bet lote-rijos rengėjams.Bilietų pirkimas eina labai sklandžiai irgreit išparduoti.

Ii. 4-

jie busVisi nekantriai laukia šitos keistosloterijos. Jaunikis turi a-pie 45 metus ir nemaža tur-to. Ikišiol jam nepavykoapsivesti. Todėl jis nusprendė loterijoj keliu rastisau žmoną. Jis sako, kadkiekvienos vedybos esą lote-rija. Tad geriausia apsives-ti loterijos būdu. “JL R.”

MUZIKŲ ŽINIAI
Jatt išėjo iš spaudos geri?. V. X. 

ĮMedonio nruji muzikos kuriniai. 
[GG. Vargoninkai ir muzikai kvie 
čiami susipažinti.

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

Ex. V. D.

Į Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais 

Daug rimtą ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta kiekvienam turėti 
muose tą gražią knygutę. 

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

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Masa

na-

už

SAINT CLAIR, PA. .
. L. D. S. itfT’kudpos mėnesinis 
susirinkimas / jvyks sekmadieny, 
spalių 6 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at- 

; silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. ... . Valdyba

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

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

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

• Kviečia Valdyba

“L. K ”

KINIEČIU PRAMOGOSMėgiamiausia kiniečių pramoga vasaros metu yra sa-votiškasmas. cukrinis • T •zaidi-Lošikai susėda ratu irkiekvienas p>adeda prieš save gabalą cukraus. Paskuideda į banką atatinkamą pinigų sumą ir laukia, kol antvieno cukraus gabalo atsitupia musė. Tas, ant kuriocukraus musė pirmiausi^nutupia, išlošia visus pastatytus į banką pinigus.
aM. R. f f

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

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

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

ŪKININKO” kaina 1929 me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a-. 
merikoniškų centų, 0 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, tedti, di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami 'jJ savo gimtafttM ir pažįsta
miems Lietuvoje. ♦ f.

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

įvyks LDS.' 10 kuopos mėnesinis
susirinkimas. Kviečiame gausiai
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymui ' JLttiveąkite Ir savo 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

- i > - - . t -,

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

mas įvyką spalių 6 d., tuaj po 
antrų mišių pobažnytinėj . svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes
yra keletą svarbių sumanymų.
Taipgi atsiveskite ir savo draugus
prirašyti prie šios organizacijos.

tivesti prirašyti. , Valdyba
.. . . r, r ■ ■ - . •

^|Ū^TOH, PA. ....
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

V

2M

.v3£-:

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įyyks 

spalių . į dieną, šy. Roko , svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

- Valdyba

Valdyk
TeL S. B. 2805-3.

LIETUVIS 4

OPTOMETRISTAS

Hegzamlnaoju aklu, priskirta ak!- 
pius, kreivas akis atitiesinu Ir 
ambiljontfkoee (aklom) akyse so> 
gražinu Šviesą tinkama laika.

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Brosdvay, So. Boston.

Vėliausi, geriausiai veikianti medl-
kaližki ir elektra gydymai, duoda

greičiausias rezultatus.
Suvitš 25 metus specialistas nervų 
ir krbnlškų ligą.—Vaistai specialiai

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BO8T0N.

OLYMPIA THEATRB BLDG., 
ROOM 22
Polandos:

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

t

r
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DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų.
Pasekmingai gydo Jaisengjuslas 
lftfas vynj ir moterų. Taipgi o- 
■®>e:ir kraujo ligas. Kasdien nno 

iki 8, nedėliomis 9 iki 2. 32 
Chambera St, Boston. TeL Hay- 

1 market 1436.

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSYS)

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

881 Mass. Ave^ arti Centrai Sq.
- Cambridge, Mtas.'

X

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių 2 d., Aušros Vartų parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti,. nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

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

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

trr T •i

Rezidencijos l’eL: 0779-R. Ę. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomfto- 

tojas, Real Estate k Public 
< . " Notaras
254 W. Broadway

South Boston, Masš.
Rezidencija: 838 Dorchester Av.

Dorchester, Mass.
S

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda
mano prižiūrėji
mai, visuomet
būna patenkinti
ir sntauplna ge
rokai pinigą.
- Mano kaina vi-

slems ir visur 
~. i vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. i
Resldence: 318 W. Thlrd St |

Telefonas: Sonth Boston 03O4-W. j

E. V.WARABOW
(Wrubllauflkas)

LIETUVIS GRABORIUS IR
BAL8AMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Man.
TeL Norvrood 1508 

MONTELLO OFFICH 
104 Amea Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS MENĄ 
IR NAKTĮ o

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Oambriige Street

Osmbrlige, Man. o 
Telephone Univerrity 8881-W

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broad way, S o. Boston

Telephone So. Boeton 4488
Mina lelmynoe nartui, lftaiSinii 
naileiatms arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Jooa. Al 
lamotuvM aprūpina garai tr no- 
braagiaL

DR. A. GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas

33 Copeland St., Quincy, Mass.
’ TeL Granite 0283.

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

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL AB AN
<

Gydytojas iš Rusijos
374 DORCHESTER STREET

b
SO. BOSTON, MASS,

X

bT

X
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Lietuvis DantistasLietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadtvay, So. Boston
TeL So. Boston 2300

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vai. 
ryto, nno 1:30 iki 5:20 po pietlr 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

DR. S. A. GALVAR1SKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadtfay, So. Boston
TeL So. Boston 2300

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL
ryto, nno 1:30 iki 5:20 po piotir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną

pagal gnsitarimą

//
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DR. GRADY

SPECIALISTAS
Pabaigęs N. Y. university mediką- 
llšką kolegiją; buvęs gydvtoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lovellio 11- 

Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo- 
tojas dėl Metropolitan Life Ins.; 
Ix>well YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
terš of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad; 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St Patarimas dykai.

goninės.

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvį Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston 

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

I

i

*

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
iemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičią, Laivakorčių ir Pinigą 
: Siuntimo Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS ‘ ----
Ofisas atdaras nuo 9 ryto Iki

9 vakarą
Norintieji telahųtiansio patarnavi
mo ir geriausią pirkiniu, kretpktMe 

pas mus. , 
882 W. BROADVAT 

SOUTH BOSTON, MASS.
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