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Begalinis švelnumas yra 
idžiausia dovana tikrai di- 
elių žmonių.—D. Reskinas.

rašymu
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— Lenkų sio-
Nasz Przeg- 

kalbėdamas vedama-

- WASHINGTON, D. C. — Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai padjUV 
da ‘‘Eltos” pranešimą, kad ministeris pirmininkas Tabeli* įpiHftfra 
Respublikos Prezidentui naujo ministerių kabineto sąrašą, kurt pįitf, 
dentas patvirtino. Ministerių pirmininkas Tūbelis bus ir finansų. 
užsienių ministerių; krašto apsaugos pulkininkas Variakojig; austa& 
kimo inžinierius Vileišis. Kiti tie patys ką buvo prof. A. Voldemaro 
kabinete. • ,

Pasirodo, kad kabinetas sudarytas iš tautininkų partijos, c. Kitą 
partijų žmonės Į kabinetą neįeina. .- >

Iš Berlyno paduoda, kad kitos partijos norėję įeiti, bet tam labai 
priešinosi p. Voldemaras. Bet išrodo, kad ne p. Voldemaras priešinosi, 
kitų partijų vadų įtraukimui į kabinetą, o tik kitos partijos kr|kŠčfo< 
nys demokratai ir liaudininkai nesutiko įeiti pakol bus paskelbti rin« 

ir sušauktas seimas. '
Taigi nors iš naujo ministerių kabineto sąrašo ir neišrado, kad 

būtų didelė politinė permaina, bet spėjame, kad permaina bus, ir nattį 
jas kabinetas, pritariant prezidentui, nebenorės vesti kraštą dar įdi< 
desnę klampynę. ■ ’

Ne kiekvienas gali pada
lyti ką nors nepaprasto, bet 
kiekvienas gali nudirbti pa
prastą darbą nepaprasta 
dvasia. — Booker VVashing- 
ton.

MASKVA BE BULVIŲ

.Sovietų spaudos žiniomis 
Maskvoje išnyko iš rinkos 
bulvės.

iaurės Lietuvai šelpti 
tralinis komitetas per ap- 
ičių komitetus surinko 
;ų pinigais, javais ir ki- 
; daiktais viso 558 tūks- 
čius su viršum litų; iš 
tžios ir privačių įstaigų 
organizacijų — 460 tūks- Ov’ ’ - - - -cių.
i. 1 d. gauta auka mili 
as su viršum litų. Suau 
i pinigai dar ne visi iš- 
inti.

čių respublikoje kaime Ro- 
zendarum Sovietų teismas 
nuteisė 85 valstiečius nu
plakti rykštėmis. Kai ku
rie iš nuplaktųjų mirę.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

New York.—Pirmose die
nose šio mėnesio sugrįžo iš 
Lietuvos Baltiko Amerikos 
linijos laivu “Estonia” adv. 
Petras Daužvardis, Lietuvos 
generalis vice-konsulas ir 
žmona. Tuo pačiu laivu su
grįžo ir daugiau amerikiečių 
lietuvių, kurie buvo išvykę 
praleisti atostogas.

JONAVOJ SUDEGĖ DEGTUKŲ 
FABRIKAS

Rugsėjo 10 d. užsidegė Jo
navos degtukų fabrikas. Ge
sinti atvyko Jonavos koman
da, o vėliau,, baigiant gaisrą 
likviduoti, atvažiavo Kauno 
gaisrininkai. _

Gaisras galutinai likvi
duotas 8 vai. vakare. Gaisro 
priežastis nežinoma. Nuosto
liai neapskaičiuota. Kvota 
vedama.

VARŠUVA.
“Czas,” polemizuodamas su 
“Lietuvos Aidu,” bando pa- 
spekuliuoti Vytauto Didžio
jo vardu jo sukaktuvių pro
ga. “Czas” labai ftepatinka 
“Lietuvos Aido” pareiški
mas, kad Vytautas Didysis 
nekentė lenkų ir kovojo su 
jais, kol iškovojo laisvę. Pri
pažindamas, kad Vytautas 
buvo pirmos rūšies politinis 
ir karo talentas, laikraštis 
reiškia nuomonę, kad dėl to, 
priešingai dabartiniams Lie
tuvos valdovams, pakanka
mai įvertinęs “Lenkijos ir 
lenkti reikšmę.” Jo dvaras 
visuomet buvęs pilnas lenkų 
ritierių ir dvasininkų ir len
kams buvęs “išimtinai dos
nus ir mandagus,” ieškojęs 
lenkti pagalbos net toli
miems savo žygiams rytuose, 
o karo laukas ties Vorksla 
buvęs gausiai aplietas lenkti 
krauju. Toliau savo išva
džiojimuos “Czas” “kuk
liai” paštebi, kad būdamas 
geras vadas, Vytautas gerai 
žinojęs, kas nugalėjęs prie 
Gritmvaldo ir kas jam pa
lengvinęs atimti iš kryžiuo
čių Žemaitiją. Suminėjęs yi-i 
są ” krūvą lenkų ritierių 
"nuopelnų,” “Czas” galoĮį 
prieina ir prie pagrobtos

Lenkijos galėtų sūdai; 
naujus kadvuszžydų eiųigį 
cijai i palestiną. Sochei 
nuomone, mandatas jaei 
teiktų Lenkijai jokių sunl 
mų, tektų esą tik sudar; 
kariuomenė iš lenkų žyt 
kuri galėtų ginti Palestil 
Administracinėms vįettf 
Palestinoj Lenkija gaH 
skirti daugumoj žydus, j 
torius 'mano, kad arabti j 
būtų’- Lenkijos i.maudai 
priešingų nes, girdi, L«J 
ja mahometonų pasauly 1 
rinti simpatijų.

KOMUNISTAI MIRTINAI 
PLAKA VALSTIEČIUS 

RYKŠTĖMIS

Sovietų spaudos žiniomis 
įvairose SSSR vietose pasi
kartojo valstiečių plakimai

MOJI. Įjetuvių mokyk- 
‘ ik BRAZILIJOJE .

ietuvos konsulo Brazili- 
Dr. Mačiulio rūpesniu 

Paulo mieste išgauta 
pas žemės lietuvių mo
lai pastatyti namą. Mo
lai reikalingi baldai jau 
irkti. Vaikų susirašė tuo 
>u apie 30. Mokykla grei- 
aiku pradės veikti. Iš- 
lingas mokyklos atidary- 
ir pašventinimas įvyks 

) met. vasario 16 d. Mo
lą manoma pavadinti 
tuvos Didžiojo kunigaik- 
Vvtauto vardu. Pažy

ma, kad mokyklos rajo- 
daug lietuvių turi įsigiję 
savu žemių sklypų ir a- % z 
y susidarys čia nemaža 
Livių kolonija.

VARŠUVA 
nistų organas 
lad 
jam apie Palestinos įvykius 
pasireiškia-už tai, kad Pa
lestinos mandatas būtų per
duotas Lenkijai. Straips
nio autorius Socher tvirtina, 
kad “vienintelė valstybė, ku
ri gali laikui bėgant iškovo
ti Palestinos mandatą žydų 
naudai vyū Lenkija.” Pas-; 
kutinioji galėtų organizuoti 
kartu su sionistais žemės ū- 
kio ir amatų mokyklas.’o žy
dų gyventojai iš centralinės

'-4i--
KAUKAS. Įr^ Dr. J. Pu

rickis, dabar,/ berods, einąs 
‘ ‘ Lietuvos 'Aido ’ ’ redakto- 
riaus pareigas, .paskutiniojo 
•‘Tiesos Kelio?^įNr. praneši
mu, degraduotas iš kunigų 
ir ekskomunikuotas.

Krokuvos ^karūnos klausimo, bet “po
litinių argumentų kalimą” 
|š to klausimo ir patį klau- ec • e
Simą laiko perdaug smulkiu 
įr nevertu imti rimtai dėme
sin.

“Czas” laiko, esą, būtų 
klaidinga ir nedovanotina, 
jei Lenkija, pątaikaudama 
lietuvių šovinizmui, užmirš
tų apie Vytauto sukaktuves. 
Jos turinčios būt paminėtos 
Vilniuj ir už Vilniaus ir, y- 
pač, Krokuvoj, kur Vytau
tas priėmė krikštą. Lehki- 
ja, esą, turinti pakilti auk
ščiau ginčų, kurie buvo prieš 
500 metų, ir matant Vytaute 
lietuvį ir Lietuvos atstovą, 
matyti kartu jame ir gerbti 
didelę lenkų istorijos asme
nybę. Nieks nemanąs kliu
dyti lietuviams gerbti Vy
tautą, “bet, rūsčiai pareiškia 
“Czas,” nei paimti jo iš Vil
niaus, nei išbraukti iš lenkų 
istorijos neleisim. Gali ta 
tema Kaune rašyti ką tik 
nori, bet yra tikra, kad, jei 
turėtų (suprask lietuviai) 
bent truputį Vytauto politi
nio talento ir tikrosios'tra
dicijos, tai būtutrie jau sdPai 
po naujos unijos akto pasi

imi gdamas nu-

KIEK YRA PASAULY
AUKSO

Visame pasauly aukso at
sargą sudaro^ 2 milijardu 
svarų sterlingų. Amerikos 
Jungt. Valstybėse yra 800 
•mil. svarų' sterlingų, Pran- 

Viao iki rugpiūčio cūzijoj 200 'isšhju-sv. t serl, 
Anglijoj 160 milJsv. stęrl., 
Ispanijoj 100 mil; šv. sterl. 
ir Vokietijoje 22. mil. svarų 
sterlingų. Likusis auksas v- 
ra kitose valstvbėse. ■•

“Voss. Zeit.” korespbO 
dentas praneša iš Maskvos, 
kad Sovietų vyriausybė 
tarė išleisti dekretą, kuriuo 
įmonės direktoriui dųflda- 
paos diktatoriaus, 
rektoriai gali samdyt i ir at
leidinėti darbininkus, 
bininkų. organizacijos netūr 
Tęsiančios teisės užginčyti? 
direktorių įsakymus. Direk
torių įsakymai turi būti bė 
jokių kalbų pildomi. , . ;

Apskričių komitetai aukų 
inko labai nevienodai, 
ugiausia surinkta Ma- 
npolės apskr., mažiausia 
dainių apskr., kuri pati 
l dalinai nukentėjus. 
)entralinis šelpimo komi- 
is veiks dar ilgokai, nes 
pintas dar tebesitęsia ir 
tos tebeplaukia.

ORLAIVIU APLINK LIETUVĄ
Šiomis dienomis trvs lakū- 

na i: kapitonas^ Mačuika, vyr. 
Įeit. Mikėnas ir vyr. Įeit. Ta
mošaitis iš Kauno išlėkė ap
link Lietuvą. Kelionė su nu
sileidimu Klaipėdoje truko 
5 vai. ir 10 min. Nulėkė iš 
viso per 1000 kįlometrų. Vi
dutiniškai per valandą nulė
kė apie 200 kilometrų. Pa
našių skridimų bus daroma 
ir ateityje.

VILNIUS. — Rugpiūčio 
d. ištrėmė Vilniaus lie

ju Vytauto Didžiojo gim- 
zijos kurjėrą Lauryną 
it j ošiu. Jam buvo duota 
1 valandos laiko sutvarky- 
savo reikalus. Vilniuje 
o moteriškė su keturiais 
ikais; vienam jų nėra dar 
?tų, kitas nuo gimimo ne- 
ikščioja, ligonis; vyres- 
am vaikui apie 12 metų, 
“laiminga moteriškė neži- 
» nei ko.stvertis, nei kur 
tis. - Mėgino prašyti su- 
ąžinti vyrą namo bent ke- 
>ms dienoms sutvarkyti na- 
inius reikalus, net žadėjo 
i jos prašymą patenkinti, 
t pažadėjimo neištesėjo, 
tremtasis gyveno Vilniuje 
ar ,prieš karą, tik gimnazi
ne ištarnavo apie 10 metų.

SPROGDINO LVOVO 
PARODĄ

Varšuva 
apie 
parodos valdybos būStan n^-' 
žinomas asmuo metė bombąj 
kuriai sprogus buvo sunai
kintas visas žemutinis busto 
aukštas. Vienas valdvbęg^ 
tarnautojų sunkiai sužeista^ 
o kitas lengvai. Metusis boflEr 
bą nesusektas. ,

Kelios valandos prieš š|»fĮs| 
tentatą policijos buvo sulai* 
kytas studentas Pereščukažį. 
kuris metė bombą vienoj 
Lvovo gatvių, bet ji nespf&y. 
go.

LENKIJOS

“Pato” pranešimu, Ratovį- 
čiuos įvyko žyBą triukšma- 
vimai prieš Anglijos konsu
latą dėl įvykių Palestinoj. 
Nedidelė Dambrowos žydų 
grupė puolė anglų konsula
tą. Daliai triukšmadarių pa
vyko įsiskverbti į konsulato 
rūmus, kur jie išdaužė lan
gus ir padarė daug blėdies. 
Policija triukšmadarius su
ėmė. Kiti triukšmadariai 
susirinko Ratovicų centrali- 
nėj aikštėj ir išmėtė prokla
macijas, kuriu turinys nepa
prastai 1 griežtas ir atkreip
tas prieš anglų vyriausybę. į irimai 
Ir jų tarpe policija padarė 
suėmimų.

į sprogimo vietą,

y aptaškyta už 5 metrų nuo 
^katastrofos vietos esanti tro-
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•sugrįžo- Barn- 
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PETRAĖOTHJOSE
Rugsėjo 6 dieną apie pu- 

vaL Petrašiūnų gyvęn- 
išgirdo stiprų sprogi-

pamatyti baisų reginį 
16-kos metų jaunikai-

- Jakubauskas su 
nunešta dešiniąja 

ir nunešta kai-!
ranka. Smagenomis
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3?’. nelaimės vietą subėgo 
daugybe Petrašiūnų gyven- 

L 'toįų, kurie įvykio ir baisaus 
rJabai sujaudinti, 
ė ?’ Kalbama, kad Jakubaus- 
•*- v kas granata radęs lauke ir 
fc parsinešęs namo norėjęs ja 
į ' išarti.
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OSTOLINGA AUDRA 
LIETUVOJ

IMtgsgJP mėn. 6 d. naktį 
U peę Pietų Lietuvą praėjo di- 

audrasu perkūnija ir

c. . Liudvinayos valse., Aviki- 
B lių: k. ‘perkūnija trenkė į 
&^įgįdprąvičienes gyy, i^njį 
EyiFtiŽtnuše Artritų Bendora- 

. Obelių valse., Dri- 
£ giškių k. perkūnija sudegi- 

jrtS?pil. Jankūno kluoną su 
jjjyais ir pašaru. Nuostolių 
AĮjDO lt. Kriaunų vaisė.

į EŽšarčių k. sudegė Uršės 
^•’-^®livonienės kluonas su ja- 
£ 5SEis ir pašaru ir ūkio maši- 
E ridBnis. Stakliškių miestelio 
L-ii^nkiemv perkūnijos sude-

R 
ūl 
fa 
st 
su 
ūl 
lfi 
sa 
ta 
ki 
ni 
n 
la 
si

a
■'

Rt

ši—

GIMINĖS IR Pi
.Jūsų giminės ir pažįsta 

rj nori žinoti, ką veikia Ame 
! į rjs. Atsiųskite 2 dol. ir 5( 
k VAI” o ji per ištisus metu



KELIAUK Į LIETUVA PER

Laivais

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

DIENAS ANT OKEANO

Dėl visi} informacijų kreipkitės į vietos agentą

ARBA

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

LITUANIA 
POLONIA” 
ESTONIA” 
‘POLONI A’

Seimu, suvažiavimu

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau'su- 
laukėme 1 .

Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijai.

Katalikų Veikimo Centro 
Vyriausioji Valdyba malo
niai dėkoja Amerikos Lietu
vių R. K. Federacijai už 
prisiųstus tris tūkstančius 
Šešis šimtus septyniasde- 
šimts ^keturis (3,674) litus 
nukentėjusioms nuo neder
liaus šiaurės Lietuvoje šelp
ti.

Pinigai Įteikti Šv. Vincen
to a Paulo Draugijos Cen
tro Valdybai atiduoti reika- 
laujantiems pašalpos.

(Pasirašo)
Pirmininkas A. Tumėnas 
Sekret. K. P. Kuraitis.

žudymas
Už nužudymą bendrai bau

džiama nuo 8 ligi 15 metū 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Už 
tėvų nužudymą baudžiant 
ligi gyvos galvos. Bet mį- 
žudymai bendrai yra reti, jų 
dažniau atsitinka pavainikį

Chioagos miestą galima 
imti kaipo pavyzdi didelio 
darbo, , kuris yra-daromas 
užaugusiųjų švietimo dirvoj. 
Viešos mokyklos, ktir moki
nama veltui, <’ tpo švietimo 
skyriaus priežiūra, duoda 
progą kiekvienam atsiekti 
mokslą, arba siekti daugiau. 
Yra ten specialės kliasos, 
kur mokinama anglų kalba.

Švietimo skyrius taip pat 
turi anglų kalbos ir piliety
bės kliasas bile dirbtuvėje, 
kur randasi tam paranku- 
mai.

Švietimo autoritetai turi 
dienines kliasas ateivėms, 
kur tik atsiranda reikalvi- 
mu. Nekuriuose atsitiki- ■V*.
muose jii vaikai esti prižiū
rimi, kuomet jos lanko klia
sas.

Kad pagelbėjus tiems, ku
rie nori paduoti -prašymą,

2. Laisvės Paskolos, Lie
tuvių Dienos ir kitokhi 
rinkliavų ir “vajų;”

3. Paradų ir iškilmingų 
eisenų fotografijos ir apra
šymai ;

kuri nužudo begimstantį sa
vo pavainikį kūdikį, yra 
baudžiama nuo P/2 ligi 6 
metų kalėjimu. O jei nužu
domas dar negimęs kūdikis, 
tai bausmė gręsia nuo 1*4 
metų ligi trijų.

Negalima net pavojuje 
žmogaus palikti. Jeigu kas 
galėjo suteikti žmogui' pa
galbos, be balinės dėl savęs 
arba nėt kitų, ir nesuteikė 
ir jei dėl to žmogus gavo 
mirtį, tai tas, kuris nesutei
kė pagalbos, baudžiamas ligi 
1 mėnesio arešto arba ligi 
500 litų baudos. .

Svetimo turto gadinimas
Jeigu kas sugadina sveti

mą turtą tyčiomis ir tuo pa
darydamas kitam nuostolių, 
tai baudžiamas ligi 1 mene-

f

Kyšio davimas.

.Žinonės valstybės tarnau
tojams, kartais duoda ky
šius, norėdami, kad jie pa- 
skubėtų atlikti jiems kokį 
reikalą, o kartais tiesiog no
rėdami įgundyt tarnautoją, 
kad šis kokiu neteisėtu būdu 
jiems ką norima padarytų. 
Taip pav., sugautas vagis 
gali pasiūlyt policijai kokią 
sumą litų, kad jį policija už 
tai paleistų. Ir tada, kai 
kyšio davimu norėta tarnau
tojas įgundyt padaryt kokį 
nusikaltimą, kyšio davėjas 
baudžiamas nuo 2 savaičių 
iki metų kalėjimu. Kyšių 

x ėmėjai baudžiami dar skau
desne bausme.

Triukšmo kėlimas
Jeigu kas nors viešoje vie

toje — gatvėje, rinkoje, su
sirinkime ir pan., pakelia 
kokį triukšmą, riksmą ar ko
kią kitą netvarką padaro, tai 
už tokį savo darbą gali gauti 

’ arešto ligi 2 savaičių arba 
piniginės baudos ligi 250 li
tų. Jeigu triukšmo vietoje 
buvo susimušta, susikum
ščiuota ar kitaip susipešta, 
tai bausmė padidinama ligi 
vieno mėnesio arešto. O jei 
dėl to triukšmo buvo per
trauktas susirinkimas, vai
dinimas, /vieša paskaita ar 
kas panašu, tai triukšmada
riai gali būti baudžiami li
gi 3 mėnesių arešto arba 
1500 litų piniginės baudos.

Pasas ir jo suklastojimas
Gyvenanti arba kur išva

žiavę be paso baudžiami ligi 
75 litų baudos, tokia pat 
bausme baudžiami ir šeimi
ninkai, kurie pas save laiko 
tarnus, neturinčius paso. O 
labai dažnai pas mus atsitin
ka, kad mergaitės, norėda
mos pasirodyt esančios dar

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YORK’O
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Suvirš 22 Metu 1 1
JUOZAS P. ŠARKINAS j

DA^pUOJAS SU
V08R & 80NS PIANO J 
- KOMPANIJA ..I

Buk tikras mane matyt pirm pirk- • 
siaut. Jokio komiso nereikia mokCtlA 
Aš parduodu tiesiai.

X t ‘f
Pasaulio garsus VOS E grandį 

player ir uprlght pianai. Nauji ttj 
Vartoti Orthophonic VICTROLA < tt? 
pulkus MAJESTIC radio. " ' ' ' J

\ '■ l J
Reikožaitk Katąlogo <

Vos® i Sons Piano Oo. <*i
160 BOYLSTON ST. BOSTOJB 

LENGVOS IŠLYGOS :!

jokios mokesties._ Mokina
ma elementarinės anglų kal
bos ir mokiniu duodama 
šios šalies valdžios sistemos 
tikras supratimas. Taip pat 
mokinama geografijos ir 
Suv. Valstijų istorijos.

Suprantama, kad viešos 
vakarinės mokyklos nėra už
laikomos vientik ateiviams. 
Tūkstančiai amerikonų, vy
rų ir moterų, jas lanko, kad 
jiagerinus savo mokslą arba 
išmokti kokį nors meną, ar 
amatą. Daug ateivių besi
mokindami amatų kliasose 
atranda, kad jie padidina sa
vo kalbos turtingumą nau
jais žodžiais.

Dauguma, kurie norėtų 
naudotis ta gera Amerikos 
viešų vakarinių mokyklų si
stema nežino kur eiti ir kaip 
užsiregistruoti. Jie turėtų 
nueiti Į artimiausią mokyk
lą, ir jei jie bijosi, kad jų 
paklausimai gali būti nesu
prantami, jų laikraščių re
daktoriai tame mieste visuo
met bus pasirengę nurodyti 
ir duoti jiems reikalingus 
patarimus. Atsiradus keb
lioje padėty galima kreiptis 
į viešąjį knygyną. Dideliuo
se miestuose vieši knygynai, 
visuomet laiko darbininkus,- 
kurie supranta ir kalba ki
tas kalbas.

jaunos arba šiaip paslėpti 
savo amžių; ištrina 'pase gi
mimo metus arba jų vietoje 
kitus įrašo. Bet jeigu toks 
“pagerintas” pasas paklius 
į policijos rankas, tai galima ■ 
gaut nuo 2 savaičių ligi 6 
mėnesių kalėjimo.

Dykaduoniavimas
Atsitinka nemažai tokių 

žmonių, kurie, iš įpratimo 
dykaduoniauja, vaikštinėja 
po žmones ir prašo išmaldos, 
Kiti vėl prasimano, dedasi 
esą ligoti, rodo sveikas ap
rištas kojas ar rankas ir ap
gaulingai elgetauja. Šitokie 
“elgetos” baudžiami ligi 3 
mėnesių kalėjimu. O “jeigu 
jie turi su savimi raktelius, šio areštu arba ligi 500 litų 
kuriuos galima pritaikyti-baudos. Bausmė didinama 
arba gaunamuosius ginklus, ligi 3 mėnesių arešto, jeigu 
tai bausmė didinama ligi vie- 
nerių metų.

Nusižengimai dorai
Jeigu kas viešai begėdiš

kai elgiasi arba kalba begė-j 
diskus žodžius, tai jis galit 
būt baudžiamas ligi mėnesio] 
arešto arba 100 litu baudos.

!
O jei kas viešoje vietoje pa
sirodė visai girtas ir dėl jo 
galėjo kilt bet koks viešas 
neramumas, tai tam girtuok
liui gręsia bausmė ligi 3 pa
rų arešto, arba 50 litų.

Už bereikalingą gyvulių 
kankinimą baudžiama ligi 7 
parų arešto arba ligi 125 litų 
baudos. Ypačiai dažnai kan
kinami, mušami arkliai, ka
da jie nepajėgia pavežt ve
žimo.

MUZIKŲ ŽINIAI . S?
Jau išėjo iš spaudos gerb. V. KĮ 

Medonio nauji muzikos kuriniai 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvi», 
čiami susipažinti.

Galima gauti pas autorių: 12239- 
So. Emerald Avė., Chieago, UI. j

Ex. V. D.

Daug ateivių šioje šalyje kad gavus paskutines, pil^e 
nežino, kad Suv. Valstijose 
yra daug įstaigų kur mokslą 
galima įgyti veltui. Nesi
randa nei vienos kitos šalies, 
kur mokslo parankumai bū
tų taip skaitlingi ir pigūs. 
Amerikos žmonės yra labai 
užinteresuoti mokslu, ir švie
timo autoritetai daro kiek 
gali, kad patenkinus reika
lavimus, kurie jų domėn at-

’ 7 kreipiami. Dažnai sutinka- 
ma-ateivius, kurie išsivaizdi
na, kad jie čia tik pakenčia
mi, ir kad visos moksliškos 
ir kitos įstaigoj yra tiksią 
gimusioms ir piliečiams. Jie 
daro didelę klaidą. Faktinai

✓ *

švietimo autoritetai visuo
met stengiasi pasiekti atei
vius surasti naujus jų moki
nimui būdus, ir sutraukti 
juos į vakarines mokyklas.

Nėra nei vienos kitos gm- 
pės šioj šaly, kuri galėtų 
taip pasinaudoti švietimo 
paiankumais, kaip naujai 
atvykusieji iš kitų šalių. Jie 
gali veltui lankyti vakarines 
kliasas, kur išmoks anglų 
kalbą, arba būti instruktuoti 
pilietybei jei nori tapti' pi
liečiais. Arba gali lankyti 
įvairas amatų kliasas, kur 
gali išmokti naujo amato, 
jei savo užsiėmimu nėra pa
tenkinti. Namų šeimininkės 
kurios negali vakarais išeiti, 
turi progą mokintis dienos 
laiku.

tai yra visokių do-

* Į arba iš ’
LIETUVOS 

per Cherbourg ar Bremen 
pi (i dargiais ir Greičiausiais laivais

EREMEN ir EUROPA 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi pusei 
Parankūs įr tiesus susisiekimai su visa Europa. 

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
Uoyd Laivais

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
klauskite vietos agentų arba 

NOKTU CECMAN

^^65 STATĖ ST., BOSTON, MASS luMj

4. Vaidinimų (“teatrų”), 
balių ir kitų parengimų 
skelbimų ir nuotraukų;

5. Sieninių kalendorių pa
vyzdžių ;

6. Biznio iškabų ir garsi
nimų;

7. Ekskursijų į Lietuvą 
plakatų, skelbimų, nuotrau
kų, aprašymų. z

Šitie dalykai dingsta, o 
tuo tarpu jie turi reikšmės 
kaipo medžiaga Lietuvos iš
eivijos istorijai tirti. Įvai
rių pramogų rengėjai kvie
čiami savo propagandos pa
vyzdžiui šiai įstaigai atsiųsti.

^Lietuvos Respublikos -
Generalinis Konsulatas- b&'lčtttų specialybė ir ilgų metų praįkU 

„ tika. Darbas artistlSkas. Kainos žemofc -įj
15 Park Row M. A. NORKUNAS’<£gJ
Ne\v York Citv. P- 0. Bok 91, Lawrence, MasA‘.^

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

* Šiuomi kviečiama Ameri
kos lietuvių draugijas ir at
skirus asmenis paieškoti pas 
save, paklausinėti pas kitus, 
ir atsiųsti žemiau padėtu 
Lietuvos Respublikos Gene
ralinio Konsulato adresu at
liekamus spalvuotus plaka
tus (posters), skelbimus, a- 
Įišas, nuotraukas, braižinius 
ir tt t 
kumentų iš praeities ir dar 
barties lietuviškumo žymių, 
k. a.: _ ;

tybės popieras ir turi fbūtĮ 
natūralizacijos egzaminuoto
jo ir teismo egzaminuoti, j- 
steigtos specialės kliasos są
ryšy su Darbo Departamen
to Natūralizacijos Biuru, 
kur pilietybė dėstoma. Mo
kiniai gali prisidėti bįle ka-

T < * ,J* ‘ Tda, ir užbaigia kuomet tin
kami, nežiūrint reikalauja
mo laiko. Užbaigus, jie gau
na certifikatą, kurį išduoda 
Natūralizacijos Biuras ir 
Švietimo Skyrius, ir tas cer- 
tifikatas yra geriausiu pa
tvirtinimu aplikanto mokslo

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

“ŪKININKAS”

nes ‘‘ŪKININKAS’’ vedamas ka-' 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

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

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

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

sugadinto svetimo daikto 
vertė prašoka 2,500 litų. Už 
padegimus gi trobų, klojimų 
su javais, tvartų baudžiama 
nuo 2 savaičių ligi 6 metų 
kalėjimo. Padegimai tyčio
mis daromi paprastai iš 
keikto.

Prie to paties reikia pri
durti, kad baudžiama pini
gais ligi 125 litų už medžio
jimą ir žvejojimą po sveti
mus laukus, miškus arba 
vandenis. Ta bausme gali 
būt nubaustas net tas me
džiotojas, kuris nors ir nieko 
nenušovė, bet tik buvo at
rastas besąs svetimam lauke 
su šautuvu arba su kokioms 
žabangomis gyvuliams arba 
paukščiai^ -gaudyti.:1-

“M.

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik ąpie^ 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas-. 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- z 
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki- Ų 
tos tautos.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ; 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą. . -j

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mg- * 
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai,. J 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti - |

‘ ‘ MŪSŲ VILNIŲ ’ ’ redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- < 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina beartą į mėnesį j 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai -iliustruo
tas. .

f ■ į- jį

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 ‘j 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” I

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų | 
knygelėmis Vilniaus klausimu. ’ ;

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais-* J 
vės Al. 61 Lithuania. ja

/ / 1
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SUBSCRIPTION RATE8: PRENUMERATOS KAINA:
DoarasUc yearly ......... ............,..$4.50 Amerikoje metanu •*«»••••••••••$450

yearly •••••«• ..$550 Užsieny metams .•••••••••••••••$550 
Ifomestte once per week yearly. .$250 Viena kart savaitėje metams. ...$2.50 
VoreUm once per week yearly... .$3.00 Užsieny viena kart savaitėje met $8.00

“DARBININKAS”
M6 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
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K SVETIMŠALIAI IR PRASIŽENGIMAI
Lapkričio 5 d., 1925 metuo-1 

Kį se esu rašęs “Garse” apie 
■^“Svetimšalius ir prasižengi- 
Kmus.” Tame straipsnyje pa- 
W Brėžiau, kad nesąmoninga y- 
K ra prasikaltimus daugumoje 
K užmesti svetimšaliams. A- 
K . mėrikonizmo skiepėjai ypa- 

į tingai pabrėžia amerikoniz- 
£ įno svarbą svetimšaliuose, 
y.kaipo būdą sumažinti prasi- 
^altėliu - kriminalistu eiles. 
-Kad as netiesa, Prudential 

Insurance Company aiškiai 
ę- prirodo. Sulyg jų statisti- 
&. kos žmogžudybių skaičius 
J aukščiausias tuose miestuo- 
■ ąe, kur svetimšalių skaičius 
£ žemiausias. Prasižengimų 
.apžvalga Cleveland, Ohio, 

irią vedė Cleveland Asso- 
tion for Criminal Justice, 

A parodo, kad “tipiškas kri- 
alistas Clevelande esąs 

jaunas žmogus, apie 23 nie- 
tų amžiaus, baltosios rasės, 
čia gimęs, lankęs mokyklą 

4 ar 5 metus ir nevedęs.” 
_ ? Viršmin.ėtame straipsnyje 
padaviau lentelę su nužudy- 

ir svetimšalii] nuošim- 
ais nekurtuose didmies- 
uose (Žiūr. The Tablet 
pt. 12, 1925). Čia tą len

telę pakartosiu ir palyginsiu 
su kita lentele labiau s ve- 

I timšalių apgyventų vietų.

I Ar dar reikia geresnio 
svetimšalių moralumo priro
dymo. Paikas esąs “100% 
amerikonų” tvirtinimas — 
“nusikratikim svetimšalių, 
uždarykim jiems duris, A- 
merika bus tobula.” Sve
timšalių kasmet mažiau ir 
mažiau įvažiuoja. Imigra
cija varžoma, bet prasižen
gimai daugėja.

Noriu kreipti domę dar Į 
kitą faktą. Metropolitan 
Life Insurance Company ne
senai skelbė savo statistikas, 
kurios aiškiai pažymi žmo
nių mirimo daugėjimą. Gi
mimai dėl 1,000 gyventojų 
viršija mirimus vos 2.8%. 
Tai “amerikonizmo” pasė
ka ir bedievybės vaisius. Mes 
lietuviai dar nešiojame sve
timšalių vardą. Amerikoniz
mo mes nesibijom, nes tikro 
amerikonizmo noriai moko
mės ir peršamam. Bet ne
teisingi] Užmetimų kratomus. 

J ašy s

& % Miestas Nuž. Svet.
fv/ ■* '% 7o
g?- Memphis, Tenn...... .. 65.0 3.5
Kį 'Jacksonville, Fla. .. 61.7 .3.0
S Nashville, Tenn...... 61.7 3.0

Louisville, Ky........ 35.0 4.5
fei New Orleans, La.... .29.9 7.0

St. Lonis, Mo........ ...26.1 13.0
1. Mobile, Ala............ .. 23.3 3.0
k Savanah, Ga. ........ .21.2 4.0

Cleveland O........... .. 18.1 30.1
& Saeramento, Cal.... ...16.3 16.0
į'Columbus, O.......... 15.6 7.0

: -"Vashington, D. C. ...15.4 8.0

Lentelėje prie svetimšalių 
? itepriskaitonn juodieji. Iš 

iaitlinių matome, kad 
kame svetimšalių nuošimtis 
mažėja, ten nužudymų skai
čius daugėja, kaip pa v., 
JHemphis ir Jacksonville. 

ginę svetimšalių apgy- 
Vfentas vietas pastebėsime 

iežtą skirtumą.

*

Svet.
%

33.0
32.0
20.0
34.0
24.0
20.0
26.0

/ 32.0

Kęstas Nuž.
r/

Ateraon, N. J.... .......
/«

.3.6
ridgeport, Conn. 1.9
ortland, Me......... 1.4
owell, Mass. 1.7
OChester, N. Y. ._ .1.2
eranton, Pa............. .1.2
:ew York, N. Y._._.... .5.0
oaten. Masu.------- .4.2

in j b; O*-

■SLĖPINIAI
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U TVIRTOVĖ .
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(Nuostabus vieno anglą ntokslininko iš radinis) '■ į

. o i ■ / •

i

be praktiškos reikšmės. — 
Iš tikrųjų, aparato spindu
liai siekė tik netolimus daik
tus ir galima buvo peršvies
ti arti nedidelį plotą. To
lumoje tie spinduliai nusto
davo savo jėgos ir gautas at-» 
vaizdas reikėdavo perfoto
grafuoti ant tam tikros su
stiprinančios vaizdą plokšte
lės.

Bet parodytas susirinku
siems Bird’o aparatas buvo 
tik maža ‘dalelė stebėtino iš
radimo, kuris tuo tarpu yra 
išradėjo paslaptis. Patobu
lintas noktovizor yra tikras 
dabartinis technikos stebuk
las, ir gaminamas išimtinai 
anglų kariuomenės reika
lams. Po ilgesnių bandymų 
pdsirodė, kad ultra-raudonie- 
ji spinduliai, kuriuos sklei
džia kiekvienas raudonas kū
nas, gali suteikti didelį patar
navimą. Anglų mokslininkui 
pasisekė sujungti noctovizo- 
ras su televizoru. Tas pa
tobulintas noctovizoras galė
jo atlikti uždavinį, kuriam 
jis buvo skirtas. Orlaiviai, 
kurie kitados nakties prie
dangoj galėjo ramiai skrai
dyti Anglijos padangėse, ar
ba šarvuočiai, besiartinan
tieji prie Didžiosios Britani
jos krantų, nebepasislėps 
nuo galingos noctovizoro a- 
kies. Ištikus karui, Angli
jos generalinio štabo salė 
pavirs į savo rūšies kino te-i' 
atrą, kurio ekrane vystysis 
busimieji pasaulinės istori
jos vaizdai, kiekvienas ma
žiausias priešo judesys bus 
pastebėtas viską matančio a- 
parato.

Pasakoja, kad jau visas 
Anglijos pajūrys yra nusta
tytas noctovizorais.

“Karys”

bgdū varo 'kraują į gaivus 
smegenis — ir priverčia gy
vūną “atgyti.” ;

Buvo padaryta toks ban
dymas: Sveikas šuo užmig
dytas, ir tilo metu nuplautą 
jam galva. Prie galvos pri
jungta “širdies . mašiną,” 
kad varytų kraują į smage- 
nis. Šuo po tam tikro laiko 
nubudo. Ėmė mirksėti. Jam 
buvo graiboma už ausų, — 
jis ausis judino. Buvo 'duo
dama, jam pirmiau mėgiamo 
maisto—-jis rijo, nors tas 
maistas vėl jau iškrisdavo to
je vietoje, kur buvo gerklė 
atpiauta. Dar buvo jam duo
dama nemėgiamo maisto, — 
jis jį liežuviu išstumdavo ir 
nerydavo.

Tokiu būdu šuo reiškė 
(šuns atkirsta galva) gyvy
bės ženklus net tris valandas. 
Žmogus ieško,'vis ieško nau

jų prigimties slaptybių. Mė
gina mechanišku ir chemiš
ku būdu atspėti net kito žmo
gaus mintį. Jau buvo dary
ti mėginimai. Ištikro, kaip 
klaiku darosi pamanius, kad 
ateity gali ateiti toks laikas, 
kai girdės tavo kalbą už de
šimties gal ir šimto kilomet
rų. Tu nebūsi tikras, kad ki
tas neišskaitys tavo minčių.

Periodinės Spaudos — lai
kraščių dienos esą jau su
skaitytos. Pirmoj eilėj tu
rės mirti dienraščiai. Nie
kas greičau ir lengviau nepa- 
skleis tos valandos pasaulio 
naujienų — kaip radio ban
gos. Laikraščių žinios dary
sis nebeįdomios, nes pasenę.

Vienintelis laikraščių pliu
sas tai dar paveikslai. Už
tat šiandien laikraščiai grie
biasi iliustracijų ir paveiks
lų.
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' Mm bus už |imto metų?—CHvilisadja ir Iraltfira.—Mechanikos am> 
žius.—-širdies malina.—Nukirsta šuns galva gyva.—Laikraščiai atei
ty.—Ko griebiasi periodinė spauda.
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Gyvenimas pasaulyje bėga
Z ž • •

pasiutusiu tejnpu, nežmoniš
ku greitumu. Kas vakar, už-

* /.

vakar, metai atgal galvota—
-V <

šiandien jau jei -^nepaseno, 
tai tas mintis gyvas palaido
jo nauji stebėtini atradimai. 
Štai ką p. Blaveščiūnas savo 
paskaitose per Kauno radio 
pasakoja: Sykį buvo pa
klaustas vienas žymus šių 
dienų mokslininkas, kad jis 
pareikštų mintį—kas bus už 
šimto metų. “Kas bus už 
šimto metų — pareiškė gerb 
mokslininkas — pertoli būtų 
kalbėti. —. Kas bus už de 
šimties metų ir tai labai sun
ku būtų ką pasakyti, nes 
šiuo metu išradimai stebina 
žmogaus protą ir vaizduotę!

Ištikro. Kaip galima bū
tų pavadinti šį amžių: kul
tūros ar civilizacijos amžiu
mi? Kas tikrumoje kultū
ra ir civilizacija? Koks 
žmogus kultūringas ir koks 
bus civilizuotas?..

Kultūringas žmogus, štai, 
nekuriu jo pažymių: Jis ne- 
sididžiuoja, kiek gali padeda 
artimui. Yra draugingas ir 
turtams ne godus. Mėgsta 
skaityti. Skaito rimtas kny
gas, sensacijų ir tuščių daly
kų nemėgsta, tik rimtus 
mokslo, meno dalykus. Jis 
visuomet ir su kiekvienu 
mandagus. Pas jį nėra už-daugelį žiūrovų. Jo ypatybė 
pakaimių minčių. Jis savo yra tame, kad jis, — minėta 
žodį gerbia ir jį tesėja ir tt. mašina — gali nekurį laiką, 
ir tt. Dabar civilizuoto, mū- tik ką nustojusį gyvybės gy- 
sų amžiaus žmogaus pažy- vą sutvėrimą — atgaivinti, 
miai: Jis visad švariai, dai- ir priversti pasireikšti gyvy- 
liai, džentelmeniškai apsi- bei. Toji mašina tam tikru
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rengęs. Paviršutiniškai la
bai mandagus. Daug kalba, 
dažnai apie didelius, net kil
nius pasaulio klausimus. Vi
sad nuduoda mokytą, išsila
vinusį žmogų. Jis neretai 
perka knygą^ naujai pasiro
džiusią lentynoje, nors ir ne
skaito, tik kad papuošus sa
vo bibliotekos lentyną. Kai 
kada jis draugui reikale pa
dės, tačiau kitą syk padarys 
pirmiau sau iš to kokią nau
dą. Jis diplomatas. Jis vie
na pasakys, prižadės, kita 
minty turės. Amžinais, sie
lą jaudinančiais klausimais 
— jis bereikalo &vęs nevar
gins. Jo obalsis: gyvenk ir 
naudokis gyvenimu...

Deja, šiuo metu civilizaci
jos dvasia vyruoja žmonių 
gyvenime. Kultūriniai žmo
gaus pažymiai tirpsta, kaip 
pavasario sniegas. Materia
lizmo ir mašinų amžių gyve
name. Naujausi ir vis nau
jausi išradimai verčia susi
mąstyti kiekvieną kultūrin
gą šio laiko žmogų.

Užkariauti vandenynai ir 
jo gilumas, oras ir tolimoji 
erdvė. Žmogaus ausis girdi 
už tūkstančių kilometrii ir 
io dar negana.

Štai nesenai pasklydo ži
nia, apie naujai išrastą, taip 
vadinamą “Širdies mašiną.” 
Šis prietaisas gali nustebinti
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Augių fizikas Bir'd’as pa
dare išradimą, kurs iš pirmo 
žvilgsnio rodėsi tik graži ne
galinti turėti jokio pritaiki
nimo svajonė, bet kuris tik
rumoje suvaidina pirmaeilę 
rolę. Jam pasisekė suteikti 
žmonijai dirbtinę akį, kuri 
turi tą stebuklingą ypatybę, 
kad gali matyti tamsoje. Tą 
savo aparatą jis pavadino 
“noctovisor” ir parodė dau
geliui tiek anglų, tiek užsie
nio mokslininkų. Didelėje 
bandymo salėje ant sienos 
buvo ištiesta didelė, uždanga, 
panaši į kinematografo 
kraną prie kurią tam tikro
je atstumoje stovėjo keistas 
aparatas, kurio stiklinis 
prietaisas, panašus į dirbti
nę akį, žiūrėjo pro langą i 
sodą; jame naktį nieko ne
buvo matyti. Tada p. Bird 
paspaudė tam tikrą įtaisą ir 
dideliausiam visų susirinku
siųjų nusistebėjime ekrane 
pasirodė miežiai, gėlės ir net 
įsimylėjusioji porelė ant vie
no nuošalaus suolelio. Noc- 
tovizor turi stebuklingą akį, 
kuri mato tamsumoje ir at
muša ekrane matytą vaizdą.

Bird’as čia pat paaiškino 
susirinkusiems, kad šis apa
ratas skleidžia ultra-raudo- 
nūs spindulius, kurie kaip 
yra žinoma, nematomi akiai, 
bet veikia tam tikrą foto- 
fijos plokštelę. Aparato pro
žektorius peršviečia tamsu
mą panašiai į reflektorių, 
bet žmogaus akis to nepaste
bi. Žmonės, kurie slepiasi 
tamsoje,- visai nepajaučia, 
kad juos mato galinga nocto
vizoro akis ir juos atmuša 
ekrane.

— Gražus ir nuostabus 
dalykas — pareiškė susirin-. ' 
kę mokslininkai — bet gaila,
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Tiktai sveika siela teišlai
ko kūną sveiką — doras gy
venimas turi savyje visas 
higienos sąlygas: darbą, pa
prastą maistą, susilaikymą, 
skaistybę.—L. Tolstojus.

SPALIU 9-TA JAU 
ŠIA PAT

U? poros savaičių, spalių j 

dieną sukanka devyni me
tai kai lenkai užgrobė Lietu
vos sostinę Vilnių. Devyni 
metai kai mūsų broliai vil
niečiai velka sunkų lenkų 
baudžiavos jungą. Devyni , 
metai persekiojimo ir kan- i 
čių, tai ilgas laikotarpis. 
Amžiai kenčiantiems. Devy- ; 
ni metai tautines nelaisvės 
jau iškentėta ir dar jos ga- ! 
lo nesimato.

Ten Gedimino pilis lenkų . 
griaujama ir niekinama 
žūsta. Ten Vytauto kapas 
laukia, kad greičiau jį išliuo- . 
savus. Ten Šv. Kazimiero 
palaikai lenkų draskomi ir 
gabenami Lenkijon. Lietu- ! 
vi! ar tu tų fisų šventvagys
čių nematai ir ne jauti! Ar 
esi pasirengęs spalių 9-tą 
dieną aukoti bent dešimtuką 
tų baisių kančių palengvini
mui? Ar Tamstos kolonija 

Itoje taip liūdnoje lietuvių is
torijoje dienoje yra pasiren
gusi ką nors daryti, kad pri
minus pasauliui tą bjaurią 
lenkų niekšystę padarytą lie
tu viii tautai. Jei esi koloni
jos vadas, pasistengk toje 
dienoj e ? padaryti kokį nors 
viešą susirinkimą ir tinka
mai paminėti Vilniaus už-

1 grobimo dieną.
Fed. Sefcretorijatas 
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SURSUM CORDAL.

J '

Tai toks atrodo svetiniša- 
ių ir nužudymų stovis 1923 

ose, kiekvienam 100.000

Susidrumstė jūros-marios... Šėlsta... Pa
dangėse juodi, baisūs debesys verčiasi, maišosi, 
kamoliuojasi. Vėtra sustaugė ir pergalėdama 
išjudino vandenyno bedugnių gelmes; kokios tai 
žolės, kokios tai gaišusių gyvių pūvančios, dvo
kiančios, dumblinos liekanos iš dugno keldamos 
sumaišė sudrumstė ir jomis užteršė dailių sidab- 
raviršūnių vilnių bangų puikumą, grožį. Karts 
nuo karto, vienas po kito plykstelėdamos nu
švinta palšai-mėlynai-rausvas dangaus debesius 
rėžiantis žaibas; praskleistas šviesiojo dangaus 
duris skubiai audros angelas užtrenkė smarkiu 
baisaus perkūno trenksmu. ’

Šėlstančių, kriokiančių ūžiančių bangi] vir
šūnėse, tolumoje pasirodė žvejo laivelis. Kaip 
menkas riešuto kevalo lukštelis mėtomas tuose 
begaliniuose vandenyno plotuose, tai į vilnių be
dugnes nugrimsta, tai vėl matosi bangų vilnių 
viršūnėse iškeltas, kas valandėlę rodosi kad ban
guojančios, šėlstančios marių vilnys, jau ims 
prarys ir savo gelmėse nuskindinusios jį amži
nai palaidos. -

Bet ne, — nuolatos ji matyt, išlengvo į kraš
tą artinasi, iriasi, slenka, nes jinai ne aklų vil
nių žaislas, bet stipri dvasia ją valdo. O tai 
tas smulkus taškelis, taip nežymius tarp jį apsu
pančių šėlstančių ir kriokiančių vandenyno be- 
rybių plotui palyginant prie jį apsupančių gam
tos galingi]-gaivalų taip silpnas, vienok su jo
mis pasekmingai grumiasi, kovoja, jas nugali— 
tai žmogus. Stovi tvirtai ant denio tarsi į jį 
įaugo — stipria ranka turėdamas laiko vairą, 
veidą pakėlęs, mėljmas akis į dangų įbedęs. Jis

tenai ieško Marių Žvaigždės, kurios" ženklas ant 
jo vėjo draskomos krūtinės, šviečia — o visa jo 
išvaizda kupina gyvo tikėjimo, pilna vilties, 
stiprybės ir energijos, rodos šaukte šaukia: 
“ Sursum corda .. “Pakelkime širdis!”

Ir žemėje audra! ir čia visuomenės atmatos, 
drumzlės ant viršaus išplaukę iškilo, ir čionai, 
norint priplaukti laimės prieplauką, reikia iš 
stiprių rankų gyvenimo vairo neišleist, o širdį ir 
mintį atplėšus nuo žemės pakelti danguose ir te
nai paskandinti...

“Sursum eorda!”
»

* *
Darbininke, vargo pele! Kapitalizmo verge. 

Ir tavo gyvenimas kaip toji valtelė, nepasiseki
mų, nelaimių, skurdo ir išnaudojimų vilnyse, pa
saulio audri] diena iš 'dienos mėtomas, blauko- 
mas, nešiojamas, stumdomas ir trankomas...

Kiek kartų klupai po kapitalizmo žiauriojo 
letena ?

Kiek kartų kraujo prakaitu asipylęs, pri- 
švinkusiame nesveikame dirbtuvės tvankiame o- 
re kovojai su dirbtuvės mašinų ant tavęs verčia
mais išdirbiųiais, kuriuos turėjai ar tolyn ne
šioti, ar į sekančias mašinas perdavinėti... O 
kų tu už tą viską, už tą velniškai pragariškai 
sunkų ir pavojingą darbą gaudavai?
kus skatikus! vos menkniekį, o visą didesniąją 
tavo uždirbto uždarbio dalį pasisavindavo ir pa
sigrobdavo kiti. " Tąvę kruvinai skriausdaęni iš- 
naudbjo...

Kentei dantis sukandęs... dirbai... vargai, 
kamavaisi ir tylėjai, o kodėl ? — Todėl, kad bi
jojai, kad tavo žmonelė, tavo-vaikučiai ir tu 
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vos men-

pats neliktumei be uždarbio, be duonos, be pa
stogės. Kad badu nemirtumėte, kad netekti] el
getaut. .. kitų išmaldos prašyt... Tavę savos 
šeimos meilė, savo pareigi] ir priedermių supra
timas, tavę tavo pilvas laikė tame pragariškame 
darbe pririšę ir tu kentei, kentei ir kentei...

Ne tu vienas kentėjai, ne tu vienas kenti ir 
ne tu vienas kentėsi, — kenčia tavo brolių ir se
selių darbininkų milijonai... kenčia bet... gal- 
voja kaip tas kančias, kaip tą vargą, kaip tą 
priespaudą ir išnaudojimą sumažinti, palengvin
ti, prašalinti, panaikinti.

Vieni vienokius būdus ir priemones suma
no, sugalvoja, išmislija, kiti kitokius, o treti dar 
kitokius. Kas galva tai protas, bet visų tikslas 
vienas — darbininkų būvio pagerinimas — bet 
tik priemonės kiekvieno kitokios, kiekvieno sa
votiškos. ..

Paskui kuriuos iš jų tau reikėtų pasekti, su 
kuriais susidėti, o susidėti reikia, nes darbinin
kų galybė yra darbininkų vienybėje ir susipra
time.

Vienas darbininkas, kovoje su kapitalizmu 
tiek tereiškia, kiek rudeny nuo medžio nukritęs 
lapas. Bet kuomet susiburia į organizaciją t 
šimtai, tūkstančiai, milijonai, — tuomet jie su
balansuoja, atsveria kapitalistų pajėgą ir gali 
pasekmingai už savo darbininkiškų reikalų page
rinimą kovoti ir kovoja.

Mums, katalikams darbininkams, būtinai rei
kia dėtis prie savo katalikiškų darbininkiškų or- 
jpųntlcigų, o prisidėjus: būt istverąringais, pa
stoviais, nuolatiniais nariais neatsižvelgiant į 
organizacijoje kartais kįlančius ir nesusiprati
mus, nemalonumus ar nuostolius... Koki yra 
nariai, tokia ir jų organizacija. Jei bus visi na- 
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(Mintys ir aforizmai)

Išvertė J. M.

“L. ’.4/’

PLEČKAIČIO
)

Iš TAUTINIU MAŽUMŲ KONGRESO

P. K ožio v

PASAKA APIE PASAKAITĘ
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degtine arba 
kuriuomi di- 
tavę ir kitus
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lės sandėliu. Pasišventimas 
kitų gyvenimo labui jame 
dingo. Liuosas nuo užsiėmi
mo laikas šventės ir svar
biausių gyvenimo įvykių mi
nėjimas virto girtuokliavimo 
laiku. (

Nelaimingas nuosaikus gė
rikas su atbukusiu protu ir 
jausmais, nejausdamas atsa
komybės už /blogą gyvenimo 
pavyzdį nei prieš Dievą nei 
prieš . 'Tėvynę, kasdieną su 
didesniu troškimu gerti žen- 
gia tolyn į pražūtį, paskui 
save minias silpnesnių, iki 
tampa visuomet ištroškusiu 
girtuokliu. Tuomet jis, at
sižadėjęs visko ir, it tas pū
vantis obuolvs savo gvveni- 
mą tankiai baigia purvyne.

Klaida būtu manyti, kad 
kiekvienas nuosaikus gėri
kas arba gėrikas vyno ir a- 
laus tampa baisiu girtuok
liu, nes girtuoklystei tankiai 
kelią užstoja prigimimas ir 
kasdieninis užsiėmimas. Bet

F

negalima užginčyti, kad nė
ra girtuoklio, kurs nebūtų 
buvęs nuosaikiu gėriku arba 
kad nuosaikus gėrikas nie
kuomet nebūtų pasigėręs.

Kalėdų Jonas

emigrantų . vado 
suėmimas Rrt- 

čia (Varšuvoj) 
gana nemaloniai.
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KUN. L. KAVALIAUSKAS,
Providence, R. I. lietuvių parapijos klebonas, rugsėjo, 25 d. atnašavo 
iškilmingas šv. Mišias Aušros Vartų parapijos bažnyčioj, Worcester, 
Mass., pradedant XTV-jį LDS. Seimą.

Lenkai kartą emigrantų buvimą Lenkijoj pripažino, 4 
bet Plečkaitį teisina.

--------------------------- 1 ”

bomis ir granatomis iki pat 
dantų.” ~

Jei iš tikrųjų lenkų spau-J^jj 
da pareiškė dėl Plečkaičio 
suėmimo tokias žinias, kaip;.#a| 
čia jas kartoja “JJerliner 'Jj 
Tageblatt,” tai, iš vienos pu- S 
sės, galim tik pasidžiaugti, -^ 
kad lenkai bent sykį, noYs -"Įl 
netyčia, tiesą pasisakė, kati: -Jfl
1. Lenkijoj Lietuvos emi- 
(įrantų organizacija veikiu r
2. kad jos vadu buvo Plec- 
kartis (tik vargšas čia darbo 
netekęs, pasak lenkų, kitur -^į 
jo ieškoti išėjęs). 0 kiek 
lenkai gynėsi Tautų Sąjun- 'JI 
goj, kad tokios organizacijoj J 
pas juos nesą! Kas dėl Plęč- 1 
kalcio, ginkluoto bombomis 
ir granatomis, ir sėbrų slap- 
to per sielių persikraustymo, 
tai, sutikdami su “Berliner 
Tageblatt’o” samprotavi
mais, turime pastebėti, kad 
vargšas nepataikė, jam rei
kėjo traukti į Tolimus ry
tus. Ten savo įrankiams 
būtų radęs tinkamesnės dir
vos.
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A. L. R. K. P. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA: 
Kun. J. Jakaitis—<h»ai. Vadas; Kun. J. Švagždys—pirm.;
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 vice-pirm.; 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Worcester, Mass.
O. SSdabrienS—iždin.; Kun. A Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 105 Main St., Athol, ifass.

ALKOHOLIO PRADŽIA IR JO VEIKIU 
į ŽMONIŲ GYVENIMĄ 

___________- ii < '

Neabejoju kad skaitytojas sau prietelių, bet nieks jo 
*• . I ■ 'v.nekartą matei obuolį sužeis- tyros širdies ir gražių norų 

įvertinti nei pažinti nenorė
jo. Nelaimingas jis nekar
tą, pavargęs, sunkiai atsidu
so ir nušluostė ašaras nuo 
savo veido. Nors jis gir
tuokliu tapti nemanė ir gir
tybės neapkeuto^tačiaųs; be
ieškodamas draugų priete- 
lystės nusprendė su jais išsi
gerti. Pradžioje jį purtė 
kiekvienas stiklelis, bet troš
kimas degtinės vis didėjo. 
Kuomet tamsta matei jį nuo
saikiu gėriku, kūnu jis at
rodė gal gražesnis, bet, pa
žvelgęs į jo dvasinį gyveni
mą, persitikrinai kad jis jau 
ne tas geras žmogus. Jo ge
ra širdis, pilna broliškos 
meilės, dabar tapo savymei-

tą kokiu nors ypu bet tvirtai 
kabantį ant medžio šakos. 
Pradžioje ten nieko nepaste
bėjai apart sulties išbėgusios 
per pramuštą žievę, kuri 
saugo vaisių panašiai kaip 
mūsų kūną saugo mūsų oda 
ir rūbai. Kelioms dienoms 
prabėgus, pažvelgęs į tą pa
tį obuolį išvydai didelę per
mainą, nes Į sultis įsigavę 
grybeliai, fermentais vadi
nami, užkrėtė puvimu. Vai
sius netekęs jėgos, kaipo ser
gantis, nukrito ant žemės ir 
supuvo.

Gal tamsta turi brolį, 
draugą ar pažįstamą kuris 
surinkęs supuvusius ir puvi
mu užkrėstus vaisius kokiam 
inde su pagelba mielių ir tin
kamo rūgimui šilumos laips
nio pavertė jų sultis alkoho
liu. Su pagalba distiliavimo 
pavadino tai 
“mūnšainu” 
’džiuodamasis 
pavaišina.

Gal skaitytojas pažįsti vi
duramžį žmogų bet girtybėje 
paskendusį. Neabejoju kad 
pažinai jį dar jaunikaičiw-e- 
sant. Gal jis buvo švelnus, 
mandagus ir gaileširdingas 
kuomet jis nesubrendęs gy
veno tėvų prieglobstyje. Ta- 
čiaus, išaugęs į vyrą. tapo 
gyvenimo priverstas pats 
sau uždirbti duoną. Jau
nas, gyvenime neprityręs, su 
tyra širdimi, pilna broliškos 
meilės, ilgai ieškojo pasauly

GENEVA.—I Genevą at
vyko lietuvių delegačių lai
mingai. Tautinių mažumų 
Kongresas atsidarė rugpiū
čio 26 d. pirmininko p. Vil- 
fapg'o kalba,- • Jis trumpai 
išdėstė- Tautinių Mažumų 
ligšiol padarytus darbus ir 
abrėžė vyriausią šio kongre
so minti: nebus Europoje 
tikros taikos, kol nebus tin
kamai sureguliuotas tautinių 
mažumu klausimas ir jų san
tykiai su valstybėmis. Tau
tų Sąjungos ligšiolinė takti
ka buvo gerokai sukritikuo
ta ir nurodyta ypač minis-

sidėjo tautinių mažumų 
spaudos atstovų pasitarimai. 
Jau atvyko “Lietuvos Ai
do” redaktoruis. Su Kon
greso eiga bus galima vėliau 
susipažinti iš Kongreso biu
letenio.

Žemiau dedame deklaraci
ją ištisai, kai ji ]x*rskaity- 
ta Kongreso susirinkimui.

“Vilniaus Krašto lietuvių 
atstovų Pareiškimas Penk
tam Tautinių Mažumų 1929 
m. rugpiūčio 26 dieną Kon
gresui Genevoj.

i ' y -D.

Vilniaus krašto lietuvių 
tautos atstovai. žengdami į 
Tautinių Mažumų Kongresą 
pareiškia štai ką;- .

Lietuvių gyvejfiOjai' Vil
niaus krašte.‘nors ii“ sudary
dami visit vietos gyventojui 
daugumą. ‘ gyvena tautinės 

v • '

terio Zaleskio nenuoseklu
mai. Sekė eilė atstovų tau
tinių mažumų pranešimai ir 
deklaracijos.

1929. VIII. 28 d. apie 11 
vai.' p. K. Stasys paskelbė 
deklaraciją, kuriai susirin
ki mūs pritart7/teiną plojimu. 
Net prezidiumo nariai plo
jo. Salėje buvo ir iš Kau
no korespondentai, kurie tą 
dieną atvyko į Tautų Lygos mažumos gyvenimą, 
susivažiavimą. Prof. Volde Mūsų padėti^yp’a žinoma, 
maras laukiamas čia rugsėjo Ji nė kiek nepakitėjo nuo 
1 dieną. Laik. Komiteto pir- to pareiškimo, kurį mūsų dienraštis 
mininkas p. Stasys šiandien vaidu buvo pareiškęs 1925 
apleido Genevą. 
dar kun. Kraujalis, nes pra- atstovas.

riai susipratę, uolūs, darbštūs, pasiaukavę ir jų < 
organizacija augs ir bujos...

Apart darbštumo, uolumo, organizacijos au
gimui reikalingas sąžiningumas ir pasiaukavi- 
mas.

Darbininkai katalikai, pakelkime širdis auk
štyn! išsižadėkime savo “aš,” savo kasdieninių 
vieni kitais nepasitenkinimų, dirbkime savo or
ganizacijos, savo L. I). S. naudai, kad toji orga
nizacija stiprėtų, kad kasdien augtų kaip na
rių skaičiumi, taip finansiniai labiausia dėjos 
ir sąžiniškumo tobulu pilnumu.

Šventas raštas sako: “Kas nedirba, tas tegul 
ir nevalgo” ir “Darbininkas vertas yra savo už
darbio.”

Ir mes kovokime už savo uždarbį, kad mums 
kiti jo nesusuktų, kad mums tiek mokėtų, kiek 
teisingai mums priklauso, kiek mes uždirbame. 
Bet darbo kovos lauke, kaip tasai valtelėje vai
rininkas jūrių bangų blaškomas kelia akis į dan
gų, ieško Žvaigždės Marių ir galiausia laimingai 
prisiiria į prieplauką, taip ir mes žiūrėkime į 
šv. mūsų motinos Katalikų Bažnyčios nurody
mus, kad kovot vien tik doromis priemonėmis, ne 
kerštais ir kraujo praliejimais, ar sobotažais.

Pasakyta yra “neužmušk” ir kiekvienas kas 
užmuša ar tai darbininką, ar tai kapitalistą, per
žengia Dievo įsakymą ir yra prasižengėlis... 
to nė vienas katalikas jokiame atvejuje daryt 
neprivalo.

Geriausias dalyka.y. sustiprinti ir išauginti 
galingą savo darbininkišką organizaciją ir ko
vos lauke susidėti su tais, kurie mūsų įsitikini
mams. mūsų pažiūroms yra artimesni, kurie sa
vo idėjomis labinus mums panašūs.

Kuomet mūsų organizacija bus skaitlinga,|do tolyn savo sidabriniais sparnais.

stipri, tuomet su mumis susidėt visi norės, su 
mumis visi skaitysis.

Dėlto šaukdamiesi pagalbos Mariu Žvaigždės, 
Šv. Panelės, stipriai rankose laikykime savo gy
veninio vairą, kad iš doros, iš švento tikėjimo, 
iš tiesos kelio neišklystume, kad'ir kovos lauke 
kovojant, ar ramiu laiku baigiant savo gyveni
mo dienas, drąsiai galėtume mirčiai pažiūrėti i 
akis kaip visi teisingi, geri, don katalikai. O 
kol gyvename, kelkime širdis prie Dievo, darbe 
ir darbo kovos lauke — lengviau bus vargt, drą
siau kovot ir... pergalėt...

Sursum corda!

Gyvybė stovėjo nuliūdusi ir žiūrėjo į žemę...]
Prieš jos akis praeidavo paskendę nuolati

niuose kentėjimuose žmonės, kažko maldavo, 
keikė ir nueidavo toliau. Visi žmonijos kančių 
šūkiai susiliejo į vieną didelį kauksmą priešais 
akis gražuolės gyvybės. z

Gražioji, ji stovėjo nuliūdus.
.Tosios rūbai buvo iš lakštinglos giesmių, ro

žių kvapo, saulės ir mėnulio spindulių austi.
Gyvybė galvojo: nejaugi aš negraži? nejau

gi žmonetns dar kafko trūksta, ką aš nesu da
vusi ?

— Vėjau! Patark man, ką dar žmonėms 
duoti? — paklausė ji.

Atsako vietoje tik susijuokė vejas ir nuskri-

Ne tik kultūrinis, bet dar 
labiau visuomeninis bei eko
nominis Vilniaus krašto lie
tuvių gyvenimas sunkiai 
kenčia.

Dėl šių sumetimui mes no
rime, sprendžiant Europo 
tautinių mažumų problemą* 
aktingai lxm\lradarbiauti, 
nekeisdami savo nusistaty
mo tais klausimais, kurie, 
kaip Vilniaus klausimas, ei 
nant mūsų Kongresų priim
tais pradais, čia nesti nagri
nėjami. “V. Tt.”

RUSAI NEPATENKINTI DĖL 
SUSITARIMO HAAGOJE

Žinios iš Maskvos prane
ša. kad rusų laikraščiai reiš
kia nepasitenkinimo dėl su
sitarimo Ilaagojc, Rusai 
susitarimą skaito kaipo -di
delę nelaimę ne tik Vokieti
jai. bet ir Rusijai. Vyriau
sias pusiau valdiškas rusų 

“Izvestija” rašo,
kad Strescmann sugrįžęs į 

Pasiliko m. Kongresui mūsų tautosįVokietiją sutiks labai daug 
nemalonumui.

— -Jūs. žvaigždės, pamokykit mane! 
Maloniai sužibėjo žvaigždės, bet tylėjo.
— Dangau, pasakyk man!
Šaltas buvo jisai ir didingas savo aukštybė

mis, bet nieko neatsakė Gyvybei.
— Gėlės, jūs pamokykit mane!
Išsiskleidė žiedai, spalvomis sumirgėjo, 1x4 

tylėjo.
Ir vėl stovėjo Gyvvlx" nuliūdusi, žiūrėdama 

į praeinančius kenčiančius žmones.
— AŠ žinau, ko dar reikalingi žmonės. — 

pasigirdo balsas.
Priešais ją stovėjo lakštingala.
— Tai pasakyk man, ką turiu daryti, kad 

palengvinčiau žmonių kentėjimus?
— Tolų— pradė jo lakštingala — ant salos 

vardių Fantazija gyvena grakštutė Pasakėlė. 
Reikia, kad ji ateitu į žmones ir jie būtų lai
mingi.

— Gerai — atsakė Gyvybė — lėk ir pasakyk 
jai, jog aš noriu, kad jinai ateitų į žmones.

Purptelėjo lakštingala... Nulėkė...
Ir atėjo Pasakėlė į žmones.
Lygiai taip pat eina nuvargę ir pailsę žmo- 

,nės. Kelias jų begalinis. Tiktai, kai jau pail
sę ir netekę kantrybės norėtų ištarti keiksmo 
žodžius, tuomet Pasakėlė nuneša juos ant salos 
vardu Fantazija ir prisikamavę žmonės mato 
puikiausius sapnus, regi šalis, kur nėra vienat
vės ir ilgesio...

> Pabudę-gi. jie greitai ciba tolyn ir nori su
rasti tąsias užburtąsias šalis, kurias jie sapna
vę. ..

*‘Berliner Tageblatt” rug
sėjo 8 d. (ryto laidos) nu- 
meryj įdėjo gana įdomų lie
tuvių emigrantų Lenkijoj ir 
Plečkaičio suėmimo reikalu 
lenkų komunikatą. Štai jis:

‘“Vaišuva, rugsėjo 7 d. 
Lietuvos 
Plečkaičio 
1 irusiuose 
sutiktas 
Ypač jaučiamas vyriausybės 
spaudos dalyj dėl to susi- 
mastvmas. Oficiozinė a- * »
gentūra “Presse” paskubė
jo paskelbti, kad Plečkaitis 
jau metai kaip esąs išstojęs 
iš emigrantų organizacijos. 
Jis Lenkijoj negalėjęs rasti 
jokio darbo ir todėl su pen
kiais savo draugais iškilęs į 
Rytprūsius, “iš kur jis tikė
jęsis kiek paveikti Lietuvos 
vidaus politikos santykius.” 
Reikią be to, nepamiršti, kad 
Plečkaitis to nevykusio Tau
ragės atentato Įsigijęs nuola
tinę vokiečių vizą ir Asylio 
teisę Rytprūsiuose. Kas dėl 
Įvažiavimo leidimo į Vokie
tiją. tai jis su savo draugais 
dažnai tai padarydavęs, nie
kada Vokietijoj dėl to sun
kumų neturėjęs.

Tas lenkų komunikatas la
bai nevykusiai tėra apdirb
tas. čia pirmą kartą iš pa
čių lenkų lūpų išgirstame, 
kad Lenkijoj yra Lietuvos 
emigrantų organizacijai 
Lenkai iki šiol tvirtino, kad 
Lietuvos emigrantams, ku
riems Lenkijoj buvo duota 
Asylio teise, verstis bent ku
riu politiniu veikimu Lenki
joj draudę, organizuotis ne
leidę, net stropiai saugoję 
juos, kuom* internuodami. 
Antra, aišku yra, kad iki 
rugsėjo 2 d. Plečkaitis išbu
vo dar Lenkijoj, tuo būdu jo 
veikimas po Tauragės aten
tato ne Rytprūsiuose vyko, 
tik lenkų vyriausybes orga
nai išleidę į čia ji, užuot sau
goję. Trečia, lieka neaišku, 
kodėl tik šį kartą Plečkaitis 
su savo sėbrais slapta perė
jęs lenkų—vokiečių ribą ir 
nenaudojęsis vokiečiu duota 
viza. Ketvirta, komunikatas 
nė žodžio nepamini pas Pleč
kaiti ir jo sėbrus rastų gin
klų. Iki šiol visuose oficia
liuose lenkų paaiškinimuose 
buvo sakoma, kad tik ką Į 
lenkų sritį Įž< —V j tti 
emigrantai būdavę nugin
kluojami, tuo tarpu kaip

♦ ♦ ♦

Meilė tai toksai miškas,; i 
kurį nors ir kelintą sykį įeisi 
—visvien paklysi.

* * • r j:
" Meilė vyrą ir moterį paba

ro priešais. Jie vienas iš loM 
to turi kažką iškovotų' kaž- y jį 
ką... kas amžinai lieka neiš-*-? 
kovota.

♦ ♦ # z . ”

Moterų meilė — tai jūros 
vanduo: gersi, ar negersi, 
visvien mirsi nuo troškulio.

• ♦ ♦

Moterys — kaip vaikščio-' 
jančios pelkių liepsnelės': 
nuo jos bėgsi — ji ginsis, eisi 
prie jos artyn — ji bėgs.

• • •

Moteris visados yra tarpi
ninkė — jei ne žmogaus ir 
Dievo, tai — žmogaus ir vel
nio.

• • «

Vyro protas būtų absoliu- J 
t ns valdovas, jei nebūtų kar- 
tais vergas moters grožio.

• • •

Niekados moteriai nepa-..|| 
tiksi, jei norėsi, kad ji bū- 
111 draugas sykiu siekti lai* 
mės, lx*t norėk, kad ji būtų 
objektas tavo laimės.

• • •
Graži ir kilni moteris yra

Plečkaitis ir jo sėbrai čia kažkas daugiau, negu žmo- J 
sugauti apsiginklavo su bom- gus. / *

» e a | • • • • • • •
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LIŪTAS ATVAŽIUOJA

Mot. Sąjungos jaunameeių sky
riaus mėgėjai, vadovaujant Mari
jonai Čižauskienei. mokinasi.grąžę 
vaizdeli perstatymui Advento lai
ku.

ADVOKATASTG.J.BARKUS,

CAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

L CLEVELAND, OHIO
_ žinelės

< Vasarai praėjus, pramogų laikas 
svetainėse prasidėjo. Todėkir mūsų 
veikėjai smarkiau imasi prie dar-

* Mot. S-gos 26-ta kuopa ruošiasi 
prie vakaro rengimo lapkr. 17 d. 
Komisijos narės p. p. Salasevieie- 
nė^Mačiutienė, pdė Urbšaitė ir kp. 
pirm. p. Glugodienė žada visus pa
tenkinti su Įdomia programa. Jau 
yra pakviesta sąjungiečių choras. 
Taipogi jaunamečių skyrius ir kiti.

•
♦ •

Jurgio parapijos choras po 
atostogų irgi ruošiasi su pamoko- 
mš. Prie choro prisirašė daug 

(natijų narių, visi čia augę. “Mer- 
gaatės ir jaunikaičiai,” sako vienas 
kunigas, “duokit Čižauskui me
džiagos, jis parodys gerą muziką.” 
Tiesą sako. Taigi ši sezoną tiki
mas'išgirsti gerų koncertų.

rupijos bazarus, kurjs 
lapkričio mėnesy.

rengiamas

MOKYKLOS LAIKAI IR

fTeko nugirst, kad po Kalėdų 
bus rengiama antra “Lietuvių Dai
nę ir Muzikos šventė.” Clevelan- 
dieeiai negali pamiršt pirmos 
“Dainų Šventės” surengtos muzi
kų Čižauskų. Nustebino netik lie
tuvius, bet ir svetimtaučius. Pel
nąs »eis į naujos bažnyčios statymo 
f<m£ą.

e •

Rugsėjo 21 d. susituokė popule- 
ri mūsų tarpe porelė, būtent: p-lS 
M. Stanytė su Vincu Žemaičiu. 
Vestuvių puota buvo pas nuotakos 
tėvus. Jaunavedžiai įsitaisė labai 
gražų namą, kuriame apsigyveųo.

•
* •

Muzikai Čižauskai smagiai pra
leido atostogas važinėdami su savo 
llupmobile Ulinois ir Michigan 
valstijose. Negali atsigerėti p. p. 
Sakalų ir kitų chieagieeių bei eice- 
riečių vaišingumu laike Federaci
jos Kongreso.

« *

Ponios Čižauškienės sesutės, pa
nelės Peleckaitės iš Chieagos vie
šėjo Clevelande keletą dienų. Iš 
čia Išvažiavo i Washingtoną ir Nev 
Yorką.

Žymus Worcester’io lietuvių veikėjas, rugsėjo 25 d. Aušros Vartę pa
rapijos salėj buvo vedėju LDS. šeiminio programo.

<.

/

e •

Per pastaruosius kelis mėnesius 
j Clevelandą privažiavo daug lietu
vių iš Pennsvlvanijos ir kitų vals
tiją kurie perka namus ir mano 
cianais apsigyventi. Tas padaro 
Pį.3tfuliolį labai “busy man.” Mat 
pi IMuliolis netik yra gabus didžiu- 
lėąęrganizacijos, Kat. Susivieniji- 
tBO, prezidentas, bet ir smarkus

»• .

e ♦

Lietuvių Banko direktorius Jur
gis įtuzas ir biznierius C. Petrai
tis po trijų mėnesių atostogų Lie
tuvoj jau sugrįžo į Clevelandą.

Advokato P. Česnulio žmonai pe
reitą savaitę Charity ligoninėj, pa
daryta sunki operacija. Bet ligonė 
jau sveiksta.

WORCESTER, MASS.
Gėlių diena. -

Labdarių- draugijos metinė gėlių 
rba aukų rinkimo diena bus 5 d.

spalių. Mūsų Labdarių draugijos 
komitetas rūpinasi gauti leidimą 
nuo Miesto Valdybos. Taigi čia di
delis ir prakilnus darbas, kuriuo 
kiekvienas šio miesto lietuvis pri
valo susidomėti. Vien labdarių ko
mitetas neįstengs tą dieną tokio di
delio darbo nuveikti, tai šiuomi 
kviečia visus Worcesterio lietuvius 
į darbą. Tą dieną kiekvienas lie
tuvis bei lietuvaitė privalo prisidė
ti su didesnia auka arba darbu. 
Spalių 4 d. kiekvienas prašomas 
ateiti į šv. Kazimiero parapijos sa
lę ir ten paduoti savo vardą ir pa
siimti dėžutę aukų rinkimui. Kas 
tik galite ir turite, artimo meilę 
lai ateina ir stoja į tą prakilni! dar
bą. Dėžutės bus išduotos 7 vai. 
vakare.

WATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo R. K. Bažnyčioje į- 

vyks keturiasdešimt s valandų at
laidai. Prasidės rugsėjo 29, ir 
baigsis spalių 1 d.

Bus, kaip kas metas, daug vieti
nių bei svečių kunigų. \Vaterburio 
ir apylinkės lietuviai katalikai esa
te kviečiami pasinaudoti ta dvasiš
ka proga.

Kviečia
Kun. J. J. Valantiejus

t

į* I
LOWELL, MASS.

Pavyko.

Juozapo parapijos karniva-

“ęea lest atinin kas. ” /

-H ♦ •s

' . Rugsėjo 17 d. vakare, šv. Jurgio 
Svetainėj- Įvyko trijų moterų drau
gių, būtent: Aušros Vartų, Amži- 
ripjo Rožančiaus ir Moterų Sąjun
gas 26-tos kuopos bendra vakarie- 
S žmonių buvo kupina svetai-

. Buvo ir kalbų, liet svetainėj 
fŽę, dundėjo ir mažai domės kreip- 
tįį kalbėtojus. Ar ne laikas mūsų 
žmonėms susiprasti ir rimčiau elg- 
tįj laike prakalbų. Daugiausia pa- 

arbavo p. O. Lisauskienė. Ji 
pardavė 150 bilietų. Nuo šio va- 

o pelnas skiriamas dažymui vi- 
s mūsų bažnyčios.

♦

* #

ĮViŠi parapijiečiai susidomėję pa-ii

- a
Šv. Jurgio parapijos mokslainė 

jau atidaryta. Šiemet mažiau mo
kinių lankosi. Visiems gaila nete
kus lietuvės sesutės Eustellos, ku
ri mūsų parapijoj apie 20 metų mo
kytojavo. Priežastis—silpna svei
kata. Jos vietą kaipo mūsų para
pijos perdėtinė, užėmė svetimtau
tė. Iki šiol mažai buvo mokinama 
lietuviškai, bet dabar tur būt dar 
mažiau.

♦

♦ •

Vietos amerikonų laikraščiai pra
neša, kad adv. J. Mihelich, veikė
jos 0. Mihelieienės vyras, rugsėjo 
17 d. patrauktas teisman. Reika
laujama $50,000 už “apšmeiž5m4>” 
miesto tarybos nario p. Ohme. ?

Žinių Rinkėjas

BALSAS Iš LIETUVOS
Aš ^su Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

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

h

Darbo da
4* T* *•» y

Kaip kitur taip ir mūsų mieste 
yra nemažas skaičius suvargusių 
šeimynų — našlių ir našlaičių, ku
rioms vietinė Labdarių draugija 
nuolatos teikia pagalbą. Tačiau 
dar toli gražu, kad galėtų visus 
vargšus tinkamai aprūpinti. Tai 
reikalingas kapitalas. Labdarių 
draugija jau įsigijo nuosavą namą 
ir gražią vietą, tai yra, nupirko 
garsųjį Maironio Parką su namais 
ir gražia sale. Nors Labdarių 
draugija gražiai darbuojasi, bet 
darbuotojų maža. Tai-gi Labda
rių draugija ir kviečia Worcesterio 
lietuvių visuomenę į darbą. Visuo
menei yra žinoma, kad labai sun
ku gauti leidimas rinkti aukas, bet 
mūsų Labdarių k-tas uoliai rūpino
si, kad išgavus su pagalba savo 
dvasios vadų. Taigi pasinaudoki
me proga, kad kodaugiausia tą die
ną surinkus aukų. O kuo daugiau 
surinksime, tuo daugiaus našlaičių 
sušelpsime. Kiekvienas sidabrinis 
pinigėlis nušluostys našlaičiui aša
ras.

Širdingai visus kviečia
Labdarių Komitetas

Jei dar iki šiol neišsirašei Lietu
vos Katalikę Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

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 užsie
ny j (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

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

/ i

\ Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.
.- Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litą 3 mėn., už 25 lit.— 

j pusę metą, už 50 litu—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latvija, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
AŠ esu vienintelis Lietuvos kataliką dienraš-

S ■

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

Šv.
Jas, kuris tąsėsi"per tris dienas:>
rugsėjo 19, 20, £1 gražiai pavyko. 
Karnivalo vieta ypatingai buvo 
vaizdžiai paptiošta įvairiomis šėt
romis, kuriose,- traukiančiai buvo 
sudėta daikteljąi išlaimėjimui. Vi
sokių varsų šviesos kaip žvaigžde
lės dabino visą pievą. Valgių ir 
pyragų irgi netrūko.

i 2' 'i
Nežiūrint kad ir oras buvo gan ’ • • Všaltokas karnivalo vakarais, vie

nok žmonių skaitlinga minia lan
kėsi. Lankėsi .daug svetimtaučių 
ir miesto žvmiy. asmenų.

Kiek pelno liks iš karnivalo ne
teko sužinoti, bet galima spėlioti 
iš žmonių atsilankymo ir jų geru- 
rųą prisidėjime prie Įvairių'laimė
jimų kad parapija neblogiausia 
laimės.

Yra žinią, (kad p. Jonas 
Liūtas iš Kauno atvažiuos į 
Ameriką ir sutvarkįs ekskur
sijas į Lietuvą taip, kad atei
nantį/ metą lietuviai galės 
Lietuvą pasiekti greitai ir be 
vargo. Beveik padaryta su
tartis su Vokietija, kad ke
leivius paims riūo laivo ir 
traukiniais tiesiai nuves į 
Kauną. Tai linksina naujie
na? Ateinantį metą bus Lie
tuvoj didelės iškilmės ir pa
gerbimas Didžiojo Kuni
gaikščio Vytauto. - Yra nu
matoma, kad ateinantį metą 
tūkstančiaijirtuvią važiuos į 
Lietuvą aplankyti gimines ir 
dalyvauti iškilmėse. Petras 
Bartkevičius iš Montello, 
Mass. irgi nemiega, bet pa
kvietė p. Liūtą pas save ir 
nori sutvarkyti ekskursijos 
reikalus iš anksto. Kiti agen
tai irgi žada kviesti p. Liū
tą kad ir jiem prigelbėtą eks
kursijos reikale. Nors agen
tai už laivakortės pardavimą 
gauna mažą atlyginimą iš 
kompanijos vos tik $6.00, bet 
jie dirba energingai ir patar
nauja nuoširdžiai. Sugrįžę 
iš Lietuvos žmonės džiaugia
si, kad šį metą Lietuvoj bu
vusi graži vasara ir Lietuva 
juos gražiai priėmusi o ant 
laivo George Washington va
žiuoti tai tikras dangus.
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Jonas Bekampis

TORONTO ONT„ KANADA
L. R. K. Šv. Jono Kr. pašalpos 

dr-jos mėnesinis susirinkimas į- 
vyks spalhj mėn. 6 dieną, 2 vai. po 
pietų, parapijos svetainėj. Pra
ėjus vasaros karštam sezonui tai 
prašome visus draugios narius-es 
koskaitlingiausiai atsilankyti, nes 
artinasi metų pabaiga, reikia daug 
dalykų sutvarkyti, aptarti, svars
tyti. Ypač vertėtų visiems kata
likams susirūpinti parapijos liki
mu, kuri dabar"yra liūdnoje padė
tyje nesant dvasios vado. Toliau, 
kaip galint prisidėti kiekvienam, 
nariui platinti katalikišką spaudą 
ypač “Darbininką,” kuri pasisky
rė esame už .savo artimiausį orga
ną. Tad visi^hroliai-sesės katali
kai į kilnų darbą vienybėje, mei
lėje, vieni kitų nežeminant, o tuo- 
met pakils darbas tiek organizaci
nis, tiek kultūrinis ir tikybinis. 
Tuomet bus visiems maloniau gy
venti ir darbuotis kolonijoje.

J. Krasauskas,
Šv. Jono Dr-jos Sekretorius.

(

Nebus daugiau «
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
Širdies Piktumo 

Greita pagelia naudo jaut 

PepsiiricSetaer 
Rašyk Pepsinic SettzerCo.

Hbrcester, Mass. o 
GAUSI SAMPELJ DYKAI

■SSRS

Mokyklos dienos atneša turi būti laikomi namie ir ži- 
atsakomybes motinoms ir tė
vams ir lygiai vaikams ir ją 
mokytojams. Taip kaip biz
nyje sergantis vyras ar mo
teris negali dirbti gerai, taip 
ir mokykloje, vaikas, kuris 
nėra tvirtas ir sveikas nie
kuomet negalės žengti pir
myn. Vaikai ir mergaitės, 
kurią tėvai auklėja su svei
kais papročiais, tik jie tega
lės turėti aukščiausius laips
nius moksle.

nią reikia mokyklai duoti, ' 
IJirmi ženklai — išbėrimas 
skaudanti gerkle; smarkus 
kosulys; karštis, vėmimas, 
raudonos ir ašarotos akys. '

Ką motina gali daryti, 
kad neleidus tiems simpto
mams‘plėtotis. .

>• ,

1. Pašaukti gydytoją kuo- 7 
met skauda gerklę. Nieko 7 
nelaukti.

CAMBRIDGE, MASS.
Apvaikščios 9-tą sjalię.

J ■ '
, Rugpiūčio 22 d. Įvyko Federaci

jos skyriaus susirinkimas, kuriame 
tarp kitko tapo nutarta apvaik- 
ščiot 9-tą spalių Vilniaus užgrobi- 
ni. dieną. Seredoje 9 d. spalių bus 
atlaikytos šv. mišios už žuvusius 
Lietuvos kareivius. Gi nedėlioję 
13 d. spalių 9 vai. ryte bus laiko
mos mišios už atvadavimą Vil
niaus. Nutarta kviest visas vieti
nes draugijas dalyvaut šiose, mi
šiose. su 
ženklais, 
prakalbos, 
kviest P. Ž 
lą ir kitus.
kviest bažnytinis choras padainuot 
lietuviškų dainelių laike prakalbų. 
Tikiu, kad Cambridžio lietuviai tą 
dieną'parodys savo patriotizmą ir 
skaitlingai dalyvaus, kaip pamal
dose, taip ir prakalbose.

Korespondentas

vėliavomis ir draugijų 
Po piet 4-tą vai. įvyks 

Kalbėtojais nutarta 
Žadeikį, Lietuvos konsu- 

Taipgi nutarta pa-

Ant motiną puola atsako
mybė apsaugoti mažus vai
kus nuo visą ligą. Apsisau- 
gojant ir tėmijant visus pir
mutinius ženklus, motina ga
li daug prigelbėti sulaikymui 
visą taip vadinamą vaiku li
gą, kurios greit pasirodo, 
kuomet vaikai pradeda mo
kyklas lankyti.v ••

Ką tai reiškia “apsaugo
ti?”

Yrra keturi patarimai, ku
rią kiekviena motina turi 
laikytis.

1. Vaikai turi pavalgyti 
gerus pusryčius prieš išėji
mą mokyklon.

2. Jiems turi būti duoda
ma užtektinai laiko valgyti, 
kad nenurytą gerai nesu
kramtyto valgio.

3. Turi dėvėti drabužius 
pritaikintus orui. Turi tu
rėti “kaliošus” kuomet lija 
ir tam tikrą apsiaustą apsi
saugojimui nuo lietaus, ly
giai kaip šiltą apsiaustą 
kuomet šalta.

4. Turi užtektinai anksti 
eiti miegoti, kad gautu de
šimts valandą miegoti.

Beveik visas vaiką lįgas 
galima tuojaus patėmyti, jei 
tik motina tėmys “pirmus 
ženklus.” Beveik visi vai
kai parodo vieną ar daugiau 
ženklą, žemiau pažymėtų, ir

T

2. Neprileisti kitą vaiką*/ 
prie to kuriam gerklę skau- ~ 
da ar turi kokį išbėrimą, -

3. Nepriimti jokiu svečią 
(ypač vaiką) į savo namus, 
jei tavo vaikas turi bent vie-

F. L. I. S.

žmogaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia/ 
jeigu ji negauna maisto skaitymu 
ir galvojimų.—Vovenargas.

VARGONININKAS
paieško vietos. Atsišaukite “Darbinin
ko” Administracijon. (S.-8)'

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
. (BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. 

Namų te!: Cedar 1768-M

LIETUVI^ ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

T

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintčlis lietuvis laisniuotas e- 
iektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

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

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

JUOZAS J. DIRSAi
LIETUVIS GRABORIUS |

Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
išrendavojam automobilius vestu- į 
venas ir. kitokiems pasivažinėji-1 
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.] 

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

ter, Mass. Tel. Park 2795. (

Kas ugdytų Jumyse Broliaf-ūžjnrie- 
člai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieš Didijl Karą pla
čiai žinomas ir visą mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai" katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla- 
pią. Ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasintą tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė. Llthuania, — 
gausi vieną n-rĮ susipažinimui nemo
kamai, o sustpažlnęš dabgiau su' juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba, \
“AolMnto* Administracija

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon - 

ar iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pasai, vlzo& fjugrlikrani 
leidimai, afidelvttai. ‘

Daroma legališki dokumentai r1 pa
vedimai, Įgaliojimai, ir tt.

Telkiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYT®
50 Bterliag St., Woreester, Mase

Tel. Cedar 90R9AV.

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
N

726 SLATER BUILDING 
Worcester, Mass.

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
z WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

/

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais.___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais______________________________ .50

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 West Broadway South Boston, Mass.

M TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
MALDAKNYGIŲ

% r
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LDS. 1-MOS KUOJOS SVARBUS 
SUSIRINKIMAS

LDS. l-moa kuopos mėnesinis su
sirinkimas iš priežasties seimo nu
keltas į pirmadienį, rugsėjo 30 d. 
Tad visi nariai prašomi minėtą die
ną 7:30 ujd. vakare susirinkti pa
rapijos salėti, 492 E. Seventh St. 
Apart kitų dalykų kuopos delega
tai išduos iš seimo raportą. Kurie 
nariai esate atsilikę su mokesčiais, 
tad prašome užsimokėti.

Valdyba

IŠVYKO SEIMUOTI
Mūsų laikraščio redaktorius ir 

LDS. Centro raštininkas p. A. F. 
Kneižys su administratore p-le M. 
Duseyičiutė, trečiadieny išvyko 
Worcester’in dalyvauti LDS. sei
me.

Taipgi išvyko seiman ir 1-mosios 
kuopos delegatai: V. Tamoliūnas 
ir A. Ivaška. Y.

SUSITUOKĖ
Ketvirtadienio rytą, rugsėjo-26 

d., šv. Petro bažnyčioj, So. Bosto- 
n, priėmė Moterystės Sakramentą 
Stasys Zenis su Marijona Zenevi- 
čiute.

Jaunavedis Stasys Zenis yra pa
sižymėjęs plaukikas. Jis rugp. 2 
d. Atlantic City, N. J., jis laimė
jo 15 mailių plaukime.

Jaunavedžiai medaus 
praleisti vyks į Bermudą. 
šių metų!

Rep.

VAKARINĖ MOKYKLA
Frederic W. Lincoln mokykloj, 

Broadivay, netoli K St., So. Bos
ton’e bus duodamos įvairios pamo
kos dėl vyrų ir moterų pirmadie
nio, antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais 7:30 iki 9 :30.

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA
i J * -

UTHUANIAN AGENCY
a *

545 East Broadway, South Boston’e 
ir kiti skyriai

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

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

RUDENS BARGANAl
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite

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

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

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri
verstas parduoti gerai išdirbtų groser- 
nės ir saldumynų biznį su namu už la
bai žemų kainų. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 j savaite. Na
mų 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 garadžlus. Prie 
didelės upės ir netoli miesto. Labai ge
ra vieta dėl gasoline station krautuvės 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

Nepaprasta prt^a mokančiam 
r lenkiškai kalbėti

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

City Point
3 šeimynų. 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais įtaisymais parsidaoda 
už $9,800. I metus neša rendų $1236. 
Matykite TUTNYT-Ą.

Dorchester, netoli Columbia 
Station

3-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kam
barių namas su visais modemiškais į- 
tafsymais. Rendų neša $105. Į mėnesį. 
Parduos už $9600. įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKĄ.

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu 
žiemos laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnes negu 
\iių ir angliai labai geri.

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų 
ofisan. ->r z

L1THUANIAN AGENCY
546 East Broadvay South Boston, Miu. , Tel. 0606-1337 

A. IVAS ir C. P. YURGELUNSkvininkai.

Registracija pirmadieny, rugsė
jo 30, 7:30 vai. vakare.

Lietuviai norintieji pramokti an
glų kalbų turėtų pasinaudoti pro
ga. Taipgi yra ir pilietybės kursai. 
Moterys mokinamos įvairų darbe
lių. • ■

PRANEŠIMAS
Spalių 15 d. South Boston Sup- 

ply Kompanijos geležų krautuvė 
persikels į naują vietą, skersai gat
vę, po num. 385 Broadway.

Prašome visus mūsų kostumerius 
tai įsitėmyti ir nuo tos dienos jau 
atsilankyti į mūsų naujai ištaisytą 
gražią krautuvę.

• V. Skudria, Savininkas

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi nuoširdžiai dėkoju vi

siems dalyvavusiems mano dukre
lės Jadvygos laidotuvėse, už pri- 
siuntimą gėlitį ir užuojautą. Ypač 
gi esu dėkinga broliui Juozui In
tui, seserei Oriai ir švogeriui Ke- 
džiams, pp. Augams, Kamilams ir 
visiems kitiems giminėms, drau
gams ir pažįstamiems.

Taipgi ačiū kleb. kun. F. Vir- 
mauskui už malonų patarnavimą.

Ačiū ir p. P. Akunevičiui už gerą
nien(“sj|palarnavjmjj jr pavyzdingą šerme- 
Ilgiau-|P,j tvarkos vedimą.

Magdalena Danilienė 
547 E. Seventh St., 
So. Boston, Mass.

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis.

78 akerią farma
1S mailių duq 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 šeimyną, mūrinis namas
Po 5 kambarius su visoms vigadoms. ir 
visuomet gerai išrendavotas po $30.00 
šeimynai, niekad nebūna tuščias, nes 
vieta labai paranki. Arti Carson Bea- 
chių South Bostone. Prekė ant greito 
pardavimo tik $16,000 ir dar su leng
voms išlygoms, ifatykite J. B. GAILIŲ.

Dorchester
Prie Pleasant gatvės 3 šeimynų po 6 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros šilnmos, parsiduoda pigiai, tik $13,- 
500. Matykite F. ZALETSK4.

Prie Columbia Rd., So. Bostone
3-jų šeimynų atskirai budavotss na
mas jx> 5-5-5 kambarius, su visais mo
derniškais įtaisymais. Rendų neša $73 į 
mėnesį. Parsiduoda už $6500. įnešti 
visni mažai. Matykite IVAŠKA.

9 šeimynos ir 8 krautuvės 
Geras I n ves t mentus, pilnai ratidavotas, 
mėnesinių $407, parsiduoda $82,000 ar
ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
YURGELUN.

; --r „v
Šeši žmonės užmušti, apie 20 gaisrą <V''?..
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ąų .valsčiuj. Kunigiškių kai- 
mė sudegino Felikso Čepo 
klojimą su javąisį f’anemu- 
nėh'o valsčiuj SEaŽkėnų kai

me — Juozo Grižo kluoną su 
javais, ir pašarais ir malki
nę su vietos pradžios mokyk
los malkomis; Bandėlip ved- 
sčiuj Šeklininkų kaime 
Baltrpnienės klojimą su ja
vais, to paties valsčiaus Le- 
bežių kaime — Al^ Gabriū- 
no gyvenamuosidę namus, 
tvartą ir kluoną;

Be to, vietomi^'^uvo nu
trauktos telefono vielos,' nu
trauktas susisiekimas. Per
kūnas daug kur įtrenkė į 
medžius ir kelis žmones pri
trenkė.

Kai kuriose vietose po au
dros buvo iš visų usių maty
ti po kelias ugnis. Keturi, 
gaisrai buvo matyti ir arti
mosiose Panemunės apylin
kėse.

Iš rytų Lietuvos įvairių 
vietiį. gaunam pranešinnj, 
kad rugsėjo 2 djenos va
kare siautę labai smarki au
dra su perkūnu. Tokios au-

* «•-'?** * •" *■ h * * X

droš žmones beveik neatsį- 
nifena. Nors audrą trukų tik 
keliąs valandas, tačiau kai 
kuriose vietos^ tarytum ug
nis krito iš dangaus.

Zarasų apylinkėse audra 
siautė nuo 18 valandos iki 
23. Nuostabiai didelė. Sa
lako valsčiuj Preiviškių kai
me perkūnas užmušė to kai
mo gyventoją Ceciliją Vale- 
kienę. 
. Degučių valsčiuj Degučio 
kaime Gruodžio ganyklose 
užmušė du arklius.

To paties .valsčiaus Sunto- 
kų kaime sudegino Ginkovo 
kluonus su javais, pašarais 
ir ūkio mašinomis. Degu
čių valsčiuj Polverko kaime 
įtrenkė į Ragočino kluoną ir 
jį sudegino su visa manta. 
Degučių valsčiuj Zablockiii 
kaime sudegino Jodkaus tro
besius su arkliu, dviem kar
vėm, penkiomis avimis ir ke
turiomis kiaulėmis.

Dusetų miestely sudegino 
Jofės tvartus, vėjo malūną, 
vilnų karšyklą ir gyvena
muosius namus.

Antalieptės valsčiuj Zabi- 
čionių kaime sudegino Urbo
no kluoną su javais ir paša
rais. Iš viso; nuostolių pa
daryta apie 184,000 litų. Ap
drausti buvo tik Jofės tro
besiai 25,000 litų sumai.

Dusetų apylinkėse buvo 
pasirodę ir ledų — ‘‘vieno 
cento diametre didumo.” 
Tačiau jų iškrito nedaug ir 
nuostolių nepadarė.

Apie tą patį laiką smar
kus perkūnas siautė ir Ute
nos apskrity. Audra siautė 
nuo 19 iki 21 valandos. Į- 
vairiose vietose žaibas sude
gino 4 klojimus su javais, 
pašaris ir ūkio mašinomis, 
'dvejus gyvenamuosius na
mus ir užmušė tris žmones. 
Nuostolių adaryta apie 35,- 
000 litų. Be to, tą pačią 
dieną nuo nežinomos prie
žasties Linkmenų valsčiuj 
Gusteįkiškių kaime užsidegė 
Gaižučio klojimas. Klojimas 
visas sudegė. Liepsnose žu
vo ir pats namo savininkas 
Adomas Gaižutis. Nuosto
lių padaryta apie 4,000 litų.

Rokiškio apskrity siautė 
nemažesnė audra. Svėdasų 
valsčiuj Malaišių kaime per
kūnas užmušė Viktorą Vuo- 
levičių, 21 metų vyrą. Pan
dėlio valsčiuj LTvainių kai
me užmušė Petrą Gasiūną ir 
tuo pačiu laiku sudegino jo 
trobesius. Nuostolių pada
ryta apie 5,000 litų. Švedą- Mąąg.

/ T

RYTUOSE VIS SUĖMIMAI
Maskva. — Paskutinėmis 

dienomis Charbine vėl prasi
dėjo masiniai Sovietų pilie
čių suėmimai. Sujmtųjų tar
pe yra 300 geležįnkelio dar- 
bininkų.Viši suimtieji išsiųs
ti į koncentracijos stovyklas.

mussoliniui gimė 
duktė"

Roma. — Mussoliniui gi
mė penktasis vaikas — duk
tė. Ji pakrikštytsi Onos-Ma- 
rijos vardu.v - * . •/, ...

✓ r* L

SAKO SOVIETŲ RUSIJOJ ŽUV?
• 3,000,000 ŽYDŲ

Paryžius. — Rabinas Si- 
mon Glazer, Didžioko New 
Yorko Centralines Rabinų 
Tarybos pirmininkas, sako, 
kad po 4 savaičių gyvenimo 
ir tyrinėjimo žydų būklės 
E’ovietii Rusijoj persitikri
no, kad ten žuvę per 11 metų 
bolševikijos daugiau nė 3,- 
000,000 žydų.

GERA PROGA
Pirki įvairenybių krautuvę, priešais di
delę dirbtuvę. Geras pragyvenimas. 
Taipgi sujungta du kambariai. Renda 
pigi. Kreipkitės: 2 O St., So. Boston, 
Mass. (S.-4)

ANT RENDOS
4 šviesus kambariai. Yra elektra ir gu
zas. Kreipkitės pas O. Tilėnienę, 1488 
Columbia Rd., S. Boston, Mass. (R.-27)

PARSIDUODA
Gera*, mažai vartotas. diDlng room se
tas. Kreipkitės: 671 E. Second St., So. 
Boston.

PARSIDUODA
DUONKEPYKLA. Biznis gerai iš
dirbtas. Lietuvių apgyventa.Kreip- 
kitės: 242 Elm St., Cambridge, 

, (R-27\

Lietuviški Skilandžiai
Geri Betuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsau
gos mūsų tautietį nuo ligų.
SKILANDŽIAI ................ <.......... ...................po 39o. svaras
OHOP SUEY ................................................... 8 svarai už 25c.

• Ir pagąsdinimui Chop Soėy, -
CHINA BOT 80Y SAUGE ..........       .25c. banką

Kam mokėt'brangiau, kad galima už tą kainą gaut, pas t 
J. Strigflną

BLUERIBBON MABK1T ?
867 West Brooduray, Sotrth Botton, Mm*. Tel. So. Boston 1129 

Taipgi skilandi1* galima gauti pas
B. ir A. GRICIAUS MAKKET, 17 Lineoln St, Brighton, Mass.

TAUPINIMAS MAISTO
Rdšlcid 

TAUPINIMAS PINIGO
N

Idant užlaikius vienodą temperatūrą ir išvengus drėgnu
ma kad nepasiektų maistą, elektros refrigeratorius užlaiko 
maistą šviežiu per kelias dienas. Kaina užlaikytno elektros 
refrigeratorių yra labai prieinama palyginus kokią naudą 
neša—yra?visokio didumo patenkinus reikalavimus dėl ma
žu ir didelių šeimynų.

‘ Jeitru esi Edison Servicc kostumcris, gali įsigyti vieną ant 
mėnesinių išmokėjimų jeigu nori.

THE EDISON ELECTRIC
ILLUMINATING COMPANY

OF BOSTON

DRAUGIJĮI VALDYBŲ 
ADRESAI

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antana's Navikas, 
702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

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

Prot Raštininkas — Albinas Nevlerų, 
948 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

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, Mass. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir 
mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Masa

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

VALDYBA

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

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

Prot Raštininkas — V. Tamollunas
40 Marine Rd., So. Boston, Mass 

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

Kasferius — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Maus. 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7:3C 
vaL vakare, pobažnytinėj svetaine 
Fifth St, So. Boston, Mass. •

ŠV. JONO £V. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus Žfoba, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3562-R.

Vice-Pirmininkas — J. I* PettaUskaa, 
24 Thoma* Plt, So. BostOn, Mass. 

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

Fin. Raitininkas — Matas Seikta, f 
364 Broadway, So. Boston, Mass.

Iždininkas —Jlndrlejus NaridilunM,' 
.885 E. Broadtvay, So. Jioston, Masa.

Maršalka — Jonas Zaikls, 
7 VVTnfleid St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas 
i trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pieta 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 

Jūsų pačių Elektros Pardavėjai 
arba artimausia Edison Krautuvė 
maloniai parodys Elektros refrige- 
ratorių, ir pagelbės pasirinkti ko
kis geriausia tinka jūsų šeimynai.

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

Pirmininkas — Mot Verslačkas,
694 E. Fifth St., So. Boston, Jlas 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunaą
450 E. 71 h St., So. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkis
109 Bowen St, South Boston, Mass, 

Iždininkas — Andrius Zalieckaa;
150 H Street, South Boston, Mass 

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kai 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesi© 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirlnkiman prašome at- 

. slvesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

ŠV. KAZIMIERO R. K. O JOJ
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott Sa, Readville, Masa 

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

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

Fin. Raštininkas — M. šelkis^
364 W. Broadway, So. Boston, Mass 

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

Maršalka — J. Zaikls,
7 Wlnfleld St, So. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų nedėldienį kiekvieno mėnesio, pc 
nnm. 492 E. Seventh St, parapijų* 
salėj, 7th St, South BostoD, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DRJOB 
PO GLOBA MOTINOS BVfll 

VALDYBA
Fihnininkč — Jieva Markrienl, 

625 E. 8th St., S. Boston, Masa 
Vice-PirmininkS—Ona Znlonfen4 

11 Monke St, S. Boston, Mtat 
Prot. Rašt —- Ona SiaurienS, 

443 E. 7th'St, S. Boston, Mast 
Telephone South Boston 3422-B 

E&. Rašt. — Bronislova Ciūnienl 
29GouldSt, W. Rolbury, Maso

1tinka — Ona Staniuliutė, 
i W. 6th St, S. Boston, Masa, 

‘kdarė — Ona Miaąirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laika 
kas antrą utarninką. kiekvieno 
mėnesio, 7:30mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.
is&is draugijos reikalais kreipki- 
tto pas protokolą raJtininbf 
laiiku ar telefonu.

Visais

z
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PARSIDUODA
ROSLINDALE—3 šeimynų namas ir 3 
karų garadžius. Yra plotas žemės kur 
galima naujų namų pastatyt U Plne- 
dale Rd. (buvo Perkins St) Tel. Park* 
way 2562—J. (R.-24)

f -J.*

Tel. S. B. 1751 J

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston
A pd raudžiu visokias nuosavybe* 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir lšrendavo-, 
jame kambarius. J

BRONIS KONTRIM
0ONSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace 

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

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

MES REKOMENDUOJAME DĖL
INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED ŠERUS*
„ dėl 1
Holliston Trap Rock Co., Ine.
Dėl platesnių Informacijų kreipki

tės pas
PANELĖ M. A P0WER

Care of General Management Ootįk,

185 Devonshire St, Boston’e
Tel. Liberty 9763 

Gyvenimo Tel. S. B. 1706-M. -

OANIELJ.FITZGERALD'
PLUMBINO IR HRATING

FURfr’AOE IR PBČIUS 
TAISOMU

Kalbame fr
382 Broadvay, South Boston

TM.8ootbBoMoa.Wft
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PBOVIDENCE, B. I.
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks _ sekmadieny, 
spaliu 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautą 
ir užsimokėtą duokles. Parodyki- 
me grąžą pavyzdį kitiems. <

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 • Prov
idence St. Visi nariai būtinai atei-. 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

“K-tas”

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 20 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis. susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
spalių 13, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

■

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
80. BOSTON, MASS. ‘'

VJGKGZSTrKR, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių 2, d., Aušros Vartą 
parapijos ^aiėj^.tąpj^us po su
mos. f Visš> nariai: meldžiami pri
būti, nes turime svarbią reikalą. 

Kviečia Valdyba

susirinkimą atei- 
* bent po vieną

susirinkimas įvyks penktadieny, 
spalių 4, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. - Valdyba

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

kimas įvyks špalią 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naują narių at
sivesti prirašyti.
•

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 1 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į Šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

- Kviečia Valdyba
Valdyba

f

EASTON, FA.
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

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, spalių 4 d., 7 :30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. G ALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:3O po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSYS)

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

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

E. V. WARABOW
• (Wrabllati8kaa) 

LUITU VIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nortrood ĮSOS

MONTELLO OmCl
- - 10* Ame® Street
Ttiąphone Broekton 1644-J

‘"SAULUTĖ"

BALTIMORL, MD.
Spalių' 13 Hieną, sekmadieny, 

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

BRIGHTON, MASS.
D. S. 22 kuopos mėnesinis

DR. A. COHAN 1
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligą. 
Pasekuingai gydo įsisenėjusias 
ilgas vyrą ir notarą. Taipgi o- 
dos Ir kraujo Ilgas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedSloaita 9 ik! 2. 82
Chambera St, Boston. TeL Hay- 
market 1486.

BezldendJos TeJ.: 0779-R ę.
Ofiso Telefonas^ S.'B. 07TO-W,.

S.BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balauomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras «

. . 254 W. Broadvay 
Sb&th Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
TįDorchester, Masa.

l «

Lietuvis Graborius 

P, J. AkUNEVlčIUS
" 258 Broadvvay, So. Boston

Telephone So. Boston 4486

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naSlalčiams arba giminėms pini
gai ręlkalingt Taupykite juos. Aš 
laidotirtfea’aprūpinu gerai ir ne- 
bran^ąL.:'..: .

294 Washington Street j 
Boston, Mass.

Valandos: 9 A.M. iki5:&)P. M. 
GYVENIMO VIETA

87 Gorham Avenue, Brookline.. 
Telephone Beacon 5578

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

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

CLEVELAND, OHIO
Spalių. 9 d., 8-tą vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėiMauiis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Rašt.

X • v - ■-'’?•

•Pu**

.•-i ’» / LDS. 6 kp. rašt
i4 ’ - T

s „

Į
5
i

i

1
l

cęGCĮS'&lo’jS' )ri>“
KURT KALBA TRIMIS rys nepajėgiančios.

KALBOMIS . ginčas pasibaigė laižybonųą. 
inomas Amerikos profe- Sutartą dieną visi susfla-i 

ius Thompsonas, Afrikos ginusieji susirįųko ų paskir
tą,, vietą ir girsnojo arbatą; 

' Vyrą* iįjekėjo, (/moterys tu-

os pagrindinai skiriasi 
savęs. Bet įdomiausia 

tai, kad vieną tarmę var- 
i tik vyrai, kitą tik mor 

ys, o trečia yra. bendra— 
ir moterims.

moteris kalbėjo po 1 valan- 
. Moteris per valandą pa

sakė 5.722 žodžius, vyras at- 
sffiko’ ir pasaže tik 4;9§1 žo- 

lažybas laimėjo mote- 
ris. - Ji per minutę pasakė 
95 žodžius, per sekundę pus
antro žodžio. A.f/

agronomas Lysenko 
^61l£išradimą, kuris a- 
įįy. galės, turėti didelės 

uis buvo piktuoju, gi4reikšmės žemės ūkiui. Ly-

=
* *-r 9 t . . _

Pepktadienla, rug8žjo.27 d.,

nuo8tąbiį5ka^jridurin8s 
merikos valstybėse labąi daž
nai būna generolų pervers
mų, mat, jų daug ir kiek
vienas noriižkilti.

W .'-Al 9 ■ . .

PROFESORIUS IR KANDI- 
W15ATAS

• w
’Z-v.
■t

riamas jų grožis, stebimasi- 
mokėjimu pasirinkti drabu
žius ir papuošalus, dziaugia,- 
masi jų vaikais. Paniekina
mai šypsodamos . moterys 
klausėsi kalbų ir tylėjo.Taip

Dabar proE Thompson ra- praėjo visa valanda ir rodė- 
i , sį, j_acĮ palmės mo-

terysr nes lordas buvo nusi
statęs' per dvi valandas vie-. 
ną iš jų prakalbinti . Lor
das griebėsi smarkesnių 
priemonių. Įėjus į kamba^ 
vienai gražiai ir jaunai mer
gaitei, lordas prisilenkęs na
mų šeimininkui pusbalsių 
pasakojo, kad ši mergaitė e- 
santi vienos tylinčiųjįj mote
rų vyro mylimoji. Lordas 
tai padarė, lyg norėdamas 
pranešti nemažą naujieną. 
Apkalbėtojo vyro žmona, iš
girdusi tokf baisų apšmeiži
mą savo labai mylimo vyro, 
nebegalėjo išlaikyti ir sušu
ko: “ Tas tvirtinimas yra 
melas!’’ Lordas šypsodamas 
patvirtino, kad tai tikrai y- 
ra melas, tačiau tuo jis sa
vo lažybas laimėjęs. Kitos 
8 moterys ištylėjo pusantros 
valandos, nors buvo kalbama 
ir ginčijamasi svarbiausiais 
moterį} gyvenimo klausi
mais.

Anglijoje neseniai 
kitos įdomios lažybos, 
nas vyras susiginčijo su mo
terimi dėl kalbėjimo. Jis 
tvirtino, kad vyras savo kal
bos greitumu galįs motelį 
pralenkti. Lažybos. Pakvies
ta tuojau stenografai ka
boms surašvti. Ir vyras įr

didelį veikalą, kuriame* . < 
ūkiai aprašys šį įdomų 

į turbūt, vienintelį -pasau
se reiškinį, kad vienos ir 

pačios tautos vyrai ir 
rpoterys kalba skirtingomis 

ūbomis. <4M.
1 .
i

ILGAI GALI MOTERIS
TYLĖTI

4 Anglai labai mėgsta įvai: 
isįas laižvbas. Jų moterys 
tbip pat neatsilieka. Nese- 
Įhai vienas lordas būry mo
terų tvirtino, kad moterims 
ejsą prie nustatytu aplinky- 
fe daug sunkiau tylėti, ne-! 
gu vyrams. Moterys ėmė 
Jardui priešintis, lordas atsi-

i, įrodinėdamas, kad 
ms prie įvairių apim

lų, esą daug lengviau ty- 
’• i\es jie mėgstą mažiau 

ti. Net ir' įdomiąwą 
išgirdęs, vyras galįs 

fekam nepasakyti, ko mote-

So- Boston 3520
buvo
Vie-

Baigęs dn Universitetą 
UNIVERSITY *ą A. B- 
JIGTON UNIV. BU LLB.

a r b 1 n i n k o” Name 
(antros lubos) 

Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

Harvard St. Cambridga. Mara. 
“ TteL University 1468—J.

GEORGE H. SH1ELDS
ADVOKATAS

811-812 Old South Bldf.

y— _______ &
Tel. S. B. 0441 Hnbbard 939^’

ADVOKATAI s

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

SO. BO8TON, MASS.
TAptitkoriana Šidlausko name/ 

I4Jiaoas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Bes.: 1882 Coloabia Rd., S. Boston 
TeL So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 821 Mzehancv BMg. 
Res.: 38 Bossaaont SU Dorcheet* 

TeL T«J bot 2878
Ofisas atdaras: 9 k. M. iki 9 P. M. 

------------------ ------------- J 
ž

♦

XI METAI XI METAI

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

U

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ
I ’ • ; • ‘ '

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyriuj “Kup
rinės pabiros.”
' Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- ' 
.. ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt Balčiūnas. Leidžia Karo 
Molislo Va

mybfa aikštf “KARYS.
—Lithuania, Kaunas, Neprfklauso-

■ Vienas pjaunas medicinos 
kandidatas laike egzaminus 
pas prof‘ Virchową. Ąpie
prof. Virchową buvo kalba
ma, kad jis prie egzaminų 
nemėgstąų štukavoti ir labai 
“kėrtąs.’^ ’■ Kandidatas tai 
ir pasiryžo tvirtai bei grei
tai atsakyti. Profesorius 
pirma* liepė-' visokius žmo
gaus organus ir jų veikimą 
išaiškinti- Paskui dar pro- 

dus sėjai ir tas. bandymas fęsorius norėjo apie širdį Bei 
jos ■vėikimą^užinciti. Tuo 
tikslu profesorius uždėjo 
pieštuką ’ant kairiojo krūti
nės šono ir klausė: ‘‘Sakyk, 
ponas kandidate, kur aš nu
eičiau čia .durdamas?” Kan
didatas nędaug pagalvojęs 
greit atsakė: ‘ ‘ Sunki ų j ų
darbų kalėj i man, ponas pro
fesoriau!”

senko ištyrė, kad javai turi 
tam tikrą augimo laikotarpį, 
kurio metu reikalauja tik 
nedidelio drėgnumo ir šili
mos. ’ Jis padaręs bandymu 
dirbtinu būdu paruošti grū-

jam gerai pavykęs. Kaip 
praneša rusų laikraščiai, pa
sėti gegužės mėn, 1 d. Ly- 
senkos išrastu būdu kviečiai 
liepos 15 d. ^prinoko, ir davė 
50 centnerių derliaus nuo 
hektaro. Gi kviečiai, pasėti 
tuo pačiu laiku paprastu 
būdu, dar neprinoko ir iš 
jų numatoma tik 20 centne
rių derliaus iš hektaro. Ly- 
senkos išradimo dėka galima 
būsią žiemkenčius javus sė
ti pavasarį ir nuimti derlių 
tais pačiais metais anksčiau 
paprasto laiko.

Kitais metais bus padary
ti bandvmai platesniu mas
tu. ‘

PIRMOJI ENCIKLOPEDIJA

Enciklopedijos reikalingu
mą suprato jau ir seną Seno
vės žmonės. ■ Pirmąjį -enci
klopediją bandė sUstatyti a- 
pie 600 mėtų po Kristaus gi
mimo Izidorius Hispalenzis. 
Tačiau tai nebuvo pati pir
moji enciklopedija, nes mok
slininkai Eigipto papirusus 
beskaitydami surado, kad 
liekanos prie .Abųsiro iškas
tų papirusų yra dalis seno
viškos graikų enciklopedijos, 
kurioje trumpai aprašomi a- 
nų laikį mokslai, politikos 
įvykiai, 'žinomos pasaulio ša
lys, upės, eserai, jūros, žy
mieji žmonės ir 1.1 (

Tai ir bus pirmoji, mums 
žinoma, seniausia enciklope
dija. “L. A.”

GENEROLŲ ROJUS

Nikaraguos valstybėje šio
mis dienomis seimas atmetė 
vyriausybės pasiūlymą pa
skirti daugiau generolų pa
matuodamas, kad naujiems 
generolams nebūsią ko veik
ti. Tai nepaprastas įvykis 
vidurinėje Amerikoje, nes 
čia Jabai mėgstami genero
lai, neretai koks žibučiais 
pasipuošęs vyras jau vadi
namas generolu. Meksikos 
valstybėje, iš 64,000 kariuo
menes -vyrų yra 9,000 kari-

i ‘ ■ »
ninku, kurių tarpe 400 ge
nerolų. Tačiau tikrai Mek
sika turi kariuomenės apie 
20,000 vyrų. Vadinasi, vie
nam generolui išeina tik 50 
kareivių pulkas. Tačiau tik
riausias generolų rojus yra 
ffaiti ‘valstybėje. Čia ka- 
tiuomenėje yra daugiau ka
rininkų, negu paprastųjų 
kareivių ir puskarininkų, o 
daugumas karininkų turi 
generolo vardą. Todėl ne-

SAOT (fflSt#,
L. D. Sr 107 khoppįr^Jėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 6 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tudj po stfarfaiVr- 
si kuopos nariki'yra kviečiami at
silankyti į šį susirįąkimą 
kėti mokesčius^ir, hąuj^ narių ap
sivesti prirašyti. ;į t . Valdyba 

' f t s •>

LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks spalių^ 6 d-i-tuoj po 
antrą mišią pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbią sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti fcrie šios organizacijos.

Valdyba

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas J-' 

vyks spalių 13 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes ries įrsrhią reikalą dėl kuo
pos naudos. ,

Taipgi . malonėkitę^džsimokėti 
kurią yra užsilikv.mėpesinės duok, 
lės.

» W- 
Jdgi nenori,* kad Tamstos v&ikiJF 

ją lietuviu kalbfa 
jiems 

I < GRAŽIAUSI VAIKŲ. 
LAIKRAŠTĮ

k c
- r -.?

i

Daugybę paveikslą! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai 
Piesos vaiką teatrui. ŽinutSs ia 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumčliai. Uždaviniai ię 
pramogėles. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai; iš popieriąua, 
molio ir kitoki. Laikraščio kafc 
na: matams 2 dol., pusei metą— 
1 d oi? Eina 2 kartus per mčnesfc 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir— 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vč. Redaktorius A Gied
raitis. -.f M

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui. į

Adresas: “Saulutes” Admlnis-A 
tracija Jurbarke.

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPEB 
(KĄSĘARAVICIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Ofsio valandos: 

OHO 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:80 ĮM B 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir no* 
dfildlenials, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

PAIŠIUKAS, KURIUO IR 
TAMSOJE GALIMA 

RAŠYTI i 
j! Vienas vokjetys >išrado 
naujos rūšies paišelį, kuriuo 
galima rašyti ir tamsoje.'Tas 
paišelis --padirbtas šitokių 
būdu: paišelio viršuje yra 
pritaisyta mažytė elektros 
lempelė, kįaip kišeninėse lem
putėse. ■ Paspąudus paišelio 
galą, lemputė Apšviečia dalį 
popierio, ant kurio norima 
rašyti. Iš: viršaus lemputė 
pridengta ir dėlto aplinki
niams šviesą nesimato. Ši
tuo paišeli®, galima rašyti 
tamsiausią' naktį. Išradėj as 
nori savo išradimą pritaiky
ti ir plunksnakočiams.

E.”

LAIDOJIMUS

■ ■ ■ •

A.

kūrinos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
Ir sutaupius ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

rdNABPETRUŠKEVIčIUS

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

TriafoBas: South Boston 0884-W.

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

greičiausius rezultatus.
Suvirš 25 metus speclalistaą nervą 
ir kronlšką ligą.—Vaistai specialiai 

• pritaikinti kiekvienai llgaL

Dr. Killory
60 SOOLLAY SQ-, BOSTON.

OLYMPIA THEATRH BLOG., 
R00M 22
Valandos:

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

4

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

sekmadieny, spalių 20 d. š. m. 
Svarbu, kad į Jį i 
tą visi nariai ir _ ___,
naują narį atsivestą prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

NepamirSdte užsimokėti duok
les. ; .

' • i * P-’

DETROIT, MOT. -i i
L. D. S. 72 kuApas Mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadisny, 
spalių 20, tuoj po pamaldų, Jv. 
Jhrglo parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviaHami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

;r LIETUVIS GRABORIUS

PATARNAVIMAS DIENĄ 
. IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
87? b 448 Oambridf* Btreat 

tembridg*, Kmb. 
Ttlephoas

DR. GRADY 

' SPECIALISTAS
Pabaigęs N. Y. university medika- 
lišką kolegiją; buvęs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas į Out-Patient Staff Lovvellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s; 
Ligoninės; Medikališkasegzaminuo
toj a s dėl Metropolitan Life Ina; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12- 
327 Tremont St. Patarimas dykak

Telefonai: So. Boston 1662—1373

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadtvay, South Boston' 

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

A. J. KUPSTIS
lemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gidią, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS JR 
MALKAS

Ofina aMarM nuo 9 ryto iki
9 vakaro.

Nortntttji tetatngtamrto patarnavf- 
mo Ir geriančią pirkiotą. kretDkttte 

peš mua. »
883 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.




