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Klausę, tačiau turi vos-bė gai i susikal- skiindžiasi, kad jį. esą smarkiai sumušę, nuo to ir klausa sugedusi?

Vilniuje viešėjo atvykę iš Varšuvos, prancūzų parlamento nariai. Be Vilniaus jie lankėsi dar kai kuriuose miestuose.

Vilniaus krašto šiaurėje pasirodė labai daug vilkų, kurie dažnai puldinėja žmones ir gyvulius.

ŠIŲ METŲ DERLIUS 
EUROPOJETarptautinio žemės ūkio instituto pranešimu, numatoma, kad šiemet užderės: Prancūzijoje 87,- 053,330 kvintalų kviečių, ir 10,016,660 kvintalų rugių; Lenkijoje — 16,400,000 kv. kviečių, 62,600,000 rugių’ ir 13,700,000 miežių, 95,400,000 avižų ir 255,100,000 bulvių ir Italijoje 10,000,000 kvintalų kviečiu.

Jau rašėme, kad kun. K. Urbonavičius, Šv. Jurgio parapijos, Norwood, Mass. klebonas ir L. D .'S. Dvasios Vadas pasidavė operacijai.Antradieny, spalių 1 d. 9 vai. ryte, Šv. Elzbietos ligoninėje mūsų vadui padaryta trys operacijos. Operacijas darė dr. Stanton, įžymus specialistas.Operacijos pavyko.Gerb. ir mylimas vadas kun. K. Urbonavičius, ačiū Dievui, kasdien eina geryn.Prašykime Aukščiausiojo, kad mūsų išeivijos vadas visai pasveiktų ir kad jis dar ilgus metus mums vadovauti} ir savo raštais puoštų mūsų spaudų.

CHARLOTTE, N. C.-^Tau nuo seniai buvo areštuoti ir kaltinami žmogžudystėje 16 komunistų streikierių.Pirmą kartą byla buvo nutraukta dėl pamišimo vieno jurimano.Pereitą pirmadienį 'byla pradėta perkratinėti išnaujo.Pirmiausia! Teisėjas pakeitė kaltinimą ir 9 kaltinamuosius pripažino nekaltais ir paliuosavo. Likusius 7 streil kierių vadus kaltina antro laipsnio žmogžudystėje.Dabar yra pašaukta apie 150 piliečių ir iš jų renka jury. Jau penki yra išrinkti. Išteisinus 9 streikierius komunistams energija sumažėjo. Aišku sumažės ir biz- n5s, nes jie tik ir laikosi darbininku nelaimėmis.

PATVINUSI UPĖ NUNEŠĖ 
68 KAIMUS '

Londonas.—Reuterio pra nešimu, (Indijoj) Sind provincijoj gresia didelis pavojus dėl Indo upės potvynio. Patvinusįjupė jau nunešė a- pie 60 mažų kaimų. Kandia- ro miestas dideliam pavojuj Pranešimu iš Hyderabado čia vanduo nunešė 8 kaimus. Padaryta labai daug nuosto- jįių^vra žmonių aukų, prigė- įį/bai daug galvijų.z ------------
MŪSŲ DIENŲ RETENYBĖRumšiškės miestely gyvena senukas Antanas Dvareckas 105 metų amžiaus.* Tokį amžių išgyveno daugelis. Tačiau nuostabu, kad šį senelį pamatęs pirmą kartą nepamanys jį esant taip turtingą metais '^ atrodo 50—60^me7 tų amži&us." Šfc senelis, dar išdirba vidiltiių: ūkįįy Jisai viena ranka lengvai užsimeta ant pečių centnerį javų. Retas mūsų dienų vyras su juo susidės, blogą - bėti ir

KUN. F. NORBUTAS 
NORWOODE

Kun. K,-Urbonavičiui, L.-D-. & 
operaci

jai,‘j j pavaduoja kiin. P/NorbtūaS, 
šv. Petro parapijos vikaras.

Nbrvvoodieeiar džiaugiasi klebo
no pavaduotoju.

pi n I

STREIKIERIŲ SU STREIKljį^ j 

ŽIAIS RIAUŠĖSE ŽUVO Dfū H-’
v..15 sužeista . m H-fc 

Marion, K C.-—; Pereit^ p trečiadieny < įirib.-' i Marilę-; Manufacturing kompanijoj dirbtuvės įvyko tarp strei> ; kierių ir streiklaužių riaušėSTJ Du asmenys žuvo, penkiolika* j sužeista. *

PAS LENKUS JAU STINGA 
BEPROTNAMIŲ

Varšuva. — “Rzeczpospo- lita” .ragina vyriausj[^ę steigti daugiau bepročių ligoninių, nes bepročių skaičius kasmet pasibaisėtinai auga, o ligoninių esą maža. ViL- niaus krašte, pavyzdžiui, kur bepročių yra apie 10,000, ligoninėse jiems tėra tik-2,000 vietų. Laikraštis pareiškia, kad bepročių ligoninės turėtų būt kiekvienam mieste.

■«. PIRMAS VINČOS PASIRO-
U H u ‘ h i ? ■ dymas ■ -i

. '5 ■ j Pirmaą 'Vinčos viešas pasirody- 
j ’ jjadsi nuo to laiko,, kaip ^jis jtvyko 
s; i prie- John JBuckley, bus
, ; i jūrmadieny, spalių 7 Į^ir Ėiver,

’ Mass. . Jis-tenkiiraščiuosis 6 roun- 
duš su Pat McLaughlin, sunkaus 
svorio kumštininku, iš New Port, 
Ii. I. Vincą prie šių kumštynių 
ruošiasi, kasdien treniruodamasis 
Toland’s Gymnasiume Jack Shar- 
kio priežiūroje. Tose kumštynse, 
jo sekundantu bus Jack Sharkey.. 
Kitos jo kumštynės .bus spalių 18 
d., Boston Garden. Oponentas dar

< nežinomas? įlinkime, ViftčąFsu jo 
oponentu greitai ‘ ‘ apsidirbti.1 ’

Rep.

buvo nukreipiąs preziden' von HiYtdenburgui; paeit tautos vadovybę, / i! 1 ’*
■ N j Hlf.................. — ' i » f f t 

i L'i

Berlynas. Laikraščių pranešimu iš Maskvos, viešose Maskvos valgyklose pirmadieniais nebus duodama mėsa. Kitomis dienomis mėsos porcijos turės būti ne didesnės, kaip 100 gramų.

BERLYNAS, spalių 3. Šiandien visa Vokietija; apį' sidengė gedulo ženklai!. mį; rus Gustav Stresemann’ųiį- užsienių reikalų mimsteriuL?Jis buvo įžymiausias ęĮfaį/- kieti j os vadus. ■ -SąkOt kaJ-jSf užsimušė bedirbdamas^ atstačius Vokietiją. iĮf j-f fįOs

! • '■ • . . ! • : s ' ■ • ■ . I ;

KOMUNISTŲ DVARININKAI 
SSSR PLAKA VALSTIE

ČIUS RYKŠTĖMIS
Si 1 Krasn. Gazieta ’ ’ praneša, kad Baku srity, Chizino rajone milicijos būrys padaręs masinį valstiečių plakimą rykštėmis. Valstiečiai buvę įtarti šaltųjų ir šaunamųjų ginklų slėpimu. Visi valstiečiai, pas kuriuos kratant nebuvo rasta ginklų buvo viešai plakami rykštėmis. Ekzeku- cijomis įbaugintieji valstiečiai pirkdavę ginklus ir ati- duodavę juos baudžiamajam būriui, kad tik išvengtų kankinimu. u • •
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JACK SHARKEY IŠSIĖMĖ
SEKUNDANTO LAISNĮ

Vietos amerikonų. laikraščiai pra
nešė, kad Jack Sharkey/Amerikos 
čampijonas, išsiėmė- iš Atletinės 
Komisijos sekundaųto (second’s) 
laisnį, kad galėtų būti savo tautie
čio Vinčos kampe,, kada jis turės 

“ Ąyo pirmas kumštynes, spalių Zd- 
Fall River, Mass. Sharkey pa- 

- reiškė, kad jis dabar yra gana 
: aukštai pakilęs^ it tądėl bandys 

kiek galėdamas, pageihėti pakilti 
savo jaunam tautiečiui Vincai, ku
rį jis, matyt yra labai pamėgęs. Tai 

■ ar ne garbė mušt Juozui pirmose
< ; kumštynėse turėti savo kampe se- 
j kundantu ir patarėju kumštinin- 
' kų karalių Jack Sharkey.
L; u •• 1■ ' d ■ ' C '' - i '' Rep. 
LU ; ; U; i t: ' ; U ■■ u
f ■ i . ■■■ ! i • ' - ? •
< , : i : J i . . rlį. !<f ,—:f * . 2 ? ? <

KAUNAS. — Associated Press praneša, kad p. Voldemarą nuvertė p-ni Tubelie- nė, naujo premiero p. Tūbelio žmona.5 Kada tarp prof. Voldemaro ir prez. Smetonos iškilo rimtų susikirtimų, buvo jaučiama, kad “Geležinis Vilkas” maršuos" ant Kauno.P-ni Tubelienė ir “Vilko” vadus perkalbėjo’ir patraukė savo pusėn.Dar ir daugiau pripąsako- 
• . * f* ‘ ’ > , * • •jo visokių dalykėlių apie įvykusį perversmą valdžioje, bet nieko naujo. Savo pasakojimuose p. Tubelienę skaito p. Smetonos sesuo, o tikrenybėje ji yra p-nioš Smetonienės.Buvo žinių* kad “Geležinio Vilko” organizacija po perversmo panaikinta. Pa- aiškėjūykad jlbjLivo p. Voldemaro padaras. Jos vadai pasižymėjo kitų -įsitikinimų žmonių grąsinimais.Tai buvo organizacija panaši į mūsų ku-kluksus.

> v * - .* * Ar <: > \ «

East Wolpole, Mass. spalių 3 d. 
Jonas J. Račkauskas, 52 m. am- 

. žiaus, prieš septintą valandą eida
mas-j darbą rado audros išverstus 
elektros stulpus ir nukritusias ant 
kelio elektros vielas. Jis norėjo pa
sidaryti kelią ir ėmėsi vielas nuo 

. kelio atmetinėti. Kaip tik paėmė 
, elektros pilną vielą jis buvo ant 

vietos užmuštas.
»

A. a. Račkauskas ilgai gyveno 
’ So. Bostone. Priklausė čia prie 

kelių pašalpinių draugijų.
Paliko didelianpe nuliūdime šešis 

paaugėjusius vaikus. Mes prieš vienuolius, žindįr ma, nieko neturėtume, jie varytų tiktai katalikišką" darbą, neskirdami “nei nio, nei žydo.” Tačiau, jiev čia atvykę, darbuojasi “a3 majorem gloriae tik 
kyklose^—gimnazijose. Iš čia išėję*- auklėtiniai tampą nuožmiausiais ne lenkų prie* Šais, pilnais neapykaptos.Tai 
p. Obstp auklėjimo metode?, i

Sovietų Rusijos vynattįgM 
bė leido įvežti į Rusiją Šjįįj|j| 
lietuviškus laikraščius: 
Aidą,” “Mūsų Rytoįų0 
MEkonofnistąą»” JJętuvon įs 

rileidžiami rusų 
“Izvestija” i r“EkonoimčetTį 
kaja Žizn.”

\ * wJ|

Nuo 1920 metų Vilnius susikraustė iš Lenkijos gilumos daug vienuolių ir visi beveik vienuolynai įsteigė čia savo skyrius. Ir tikrai, daugelį Vilniaus bažnyčių jie paėmė į savo rankas. Nemažiau stengiasi visokie lenkų vienuoliai išstumti lietuvius iš įvairių namų ir ten apsigyventi. Žinome, kad’ ifetf šiol atimta iš lietuvių dveji na- mai Subačiaus gatvėje, atim-
•' i *ta Bonifratų bažnyčia, dabar kaip jau rašėme, mėginama atimti Aušros Vartų mergaičių bendrabutis.' 1 •Ir jo toliaitjb lenkų- vie* nuolių daugėja. 'Štai šiomis dienomis vėl atsikraustė 8a- ritkės iš Gardino ir apsigpi veno Vilniuje.

VĖTRA IR LIETUS PRIfiĄRįfeų 
į.:;/ DAUG ŽALOS * > JjjBIjąją Angliją ir pietines Vaf-’ stijas palietė smarki vėtra i? lietus. Pridarė daug žaloši Massachusętt&(' New New Jersey; EIoridairGęi^ gia valstijose išvertė dAųg medžių, teleponų ir telegrapį' stulpų ir vietose . nukirto..Mi< siška susisiekimą su. civiliu zuotu pasauliu. ■ / ■Vėjo smarkumas buvo'lųaž? daug 47 mailės į valandą.

----------- f?, iNesenar mirė seniausiajf pasauly žmogus, turkas Zatę Aga, 144 metų amžiaus rė sužeistas per automobilio, katastrofą.

EINA NUO 1916 METŲ
• - r : : ■ 

LONDONAS?'5— “Daily Telegraph” praneša smulkmenų apie padėtą naujųjų Tautų Sąjungos ruimį1 kertinį akmenį. Po atatinkamų prakalbų buvo padėtas akmuo, į kurį buvo įtaisyta dėžė su statybos aktu, išverstu į tnsdeširrif kalbų, ir su įvairių, Tauhį Sąjungai priklausančių tautų pinigų pavyzdžiais.
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s dienomis Dr. Pa įft į P aryžių. Kjž 
tikslais jis z$vyko ir kafp ilgiai teū bta, mutos dar nepavyko sužinotu

viiNiičiŲ VargaiRudenį kasmet mitins su- duodami skaudūs srųūgiai. Ir šį rudenį jų susilaukėme. Gardino apskrityje nepatvirtinta net 8 mokytojai; priežasčių nenurodyta;1' Ly- doš apskrityje ligi Šiol neduota ne vienai mokyklai koncesija; Vadinasi, ten darbo pradėti ir gi negalima, neš paskui gali nepatvirtinti ir mokytoji). O jaū mokslo metai prasidėjo, mokytojai programų neišeis, ir vėl bus kalti, Kūratorija neleidžia mokytojauti' p. E. Horodni- eiu; tai kerstama per Vytatt-

KAMORŪNAI, Yiliu-Tra* kų apskr., Varėnos Vai. Rug- piūčio 19 d. mus ištiko baisi nelaimė. Užėjo ne taip didelis debesys ir ledai išmušė javus, daržoves ir net lubiną kuris taip brangiai kainavo. Visame sodžiuje nebeliko languose stiklų ir net sienose buvo žymės, kur puldavo ledai. Ledai buvo -vištos kiaušinio. Laukiiose nie- ko neliko. Dievulėli brangus! Ką mes darysime žiemą?
Laikraštis geriausiai suartina iš

eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynes vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaūgsmii, 
todėl kiekvienas išeivis turi skait 
tyti bent viefią tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir liė tuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis 

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

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

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

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

jSūno.kiokiuose parduo- daflStįfer menesį apie 50,000 lietuvių dienraščių, apie 51,- 000 ^Vetimė^his kalbomis ¥ išką žurnalų, apie 6,000 savait- r&ščiųdfeįže- 2,000 užsieni-
»byla su Jkraųgijų rijos -komisijyrdėl uždarymo bus ha* a Kauno apygardos'> s. m. rugsėjo 27x$’ jį&HBalso” pranešįmu,p.’p. Leonasį Šleže-nių žurnalų. Tokiu būdu Kaune per mėnesį parduodama apie 110,000 įvairių laikraščių, arba apie 3,600 kas* dien. Jei skaitysime, kad Kauno mieste yra, 100,000 gyventojų, tai maždaug kas kiekvienas mažas ir didis gyventojų per mėnesį perka po 1 laikraštį, o kasdien tiĮj kas

I

X. 8UGBĮŽTA K. PETRAUSKAS. Gruodžio mėri. į Lietuvą iš Rio de Janeiro uskas. Ten jis dabar gastroliuoja miesto operoj, su didžiausiu pasisekimu.
k
v

-prisieknsiėji ad- 
. vokalai f ~ ~viČhia, Ttuhėnaę ir Finkeds- teinąs. -
I® ’ ’_______________ _ . : . . ;

įP|įDĖ8LA8 UNIVERSITETE 
[^PRADEDAMAS SENUOJU

STATUTU . r..,

Kaundš. — Rugsėjo 42 d, į? VaL vakare pas miriisterį -pitmininką įvyko universitė- Senato posėdis; kur tartasi dėl vyriausybės numato- ; xbą reformą. Senato. nariai . Voldemarui patiekė savo pastabas dėl naujojo statuto, pirmininkas dūvė mė-i nėšį laiko senatui tas paštais suformuluoti ir paduoti
:<■

trisdešimtas.
t • , ’ ■ t

KAIP EINA LAUKŲ
DARBAI

’ Slabadai. Rugsėjo mėn. 3- 5 d. prūsidėjo žieminių rugių bei kviečių sėja. Dabari, 9 d. rugsėjo mėri., sėja eina pilnu tempu. J eigų oras bus geras, tai, tikimasi, ligi rugsėjo 15 dienai atsėti.— Dirbtinių trąšų vartojimas metai po metų plinta. Daugiausia vartojamas zuperis ir minkštose smėlingose dirvose—tomamilčiai, bet šie pastarieji ųžnna= antrą vietą po zuperio. Trasų nor- *Tačiau tenka piįmeSt, kadltoa maždaug tokia:, javij

K*

■E. oficiališkai raštu,PDarbas universitete šį se- mestrą eis senuoju statutu. ^p^Apie reformas gali būt kal- ba tik nuo kito semestro pra-
& * * /

;/■ -UZlOS. £
« 

______________________ I •

PERKŪNO AUKOS
i, Linkuva. — Jau buvo lai- | kraščiuose rašyta, kad per- £ \ kūnąš ^ah^ėsi (pietą ir rytą fc laetiivoj .’

■kr? £'

f-Ąj

-i i • ■Lietiivojidkš pat perkūnas siautė ir__ _ „Lietuvoj. RugsėjoLinkuvos apylinkėj »« to> dar^centnerio sėjos plotui beriama- nuo 0,5 ligi 1 centnerio — - - - ZvbUyo atslinkęs baisus perkū-. Jjplikelių kaime mirtinai užtrenkė p. Jatulio tarnaitę |r Kastę ’ Šeimingaitę, ėjusią Bjfer audrą iš lauko.pat metu Veselkiškių dėtume mirtlhai užtrenkė pil. Bsatldenę. '■
K"-'

P •**
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ma ir mėšlu. Rudenį trąšų suvartoja daugiau negu pa-J vasarį.— Dar apie 25% vasarojaus stovi ant laukų, 9/LK, kurių dalis yra dar . neplauta. Vasarojų baigtinai suvalyti sutrukdė (5-8 d.) lietingos dienos. Vasarojaus der- liūs vidutinis, vietomis — geras.— Gerai atrodo daržai ir jeigu tik neužpuls ankstybos Šalnos, tai laukiama didelio daržovių derliaus. Daržuose kiekybės atžvilgiu pirmą vietą užima runkeliai; prieš karą, bene tik, užėmę paskutinę vietą.
I

’l
-\J GIMINĖSE PAŽĮSTAMI »

? 1

I foTt *•

K* r # v - ’Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- P* Jrys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- rJSVAĮ” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir visą papasakos. "
['?$• “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amerikos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- ,mas Moterų Sąjungos. Joje Šate straipsnių aktualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pasaulio hioterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- I iĮferf) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Namų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
į • • į*jus ir kiti. ‘■ *1 • < < ■“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) ^fra toks, kad po metų galima-pasidaryti daili 

knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau it “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon.Užsakymus siųskite šhio adresu: 
“MOTERŲ DIRVA"

'2322 W. 24 Street, Chicago, III.

1-4- 
,'.j
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PRADĖJO SIRGTI
V ’ RAUPAISMarijampolės mieste užregistruota vienas susirgimas raupais. Spėjama, kad epide- mija eina nuo demarklinnos, ,• i- . -.H. j. i ji Ų to Didžiojo gimnaziją. Kun. neš 8Ū8irgusiojo riaottna elgetavo išilgai dentarklinijoš

. , , T Iv .'ir T.muaUB 1UUKJLU11 glLUCULUS.“ *** l/"1**“- Ha, matomai, dykoji vy-Floijonas Neviena iškeltas iš Vilniaus mokinti gudelius.
t *

ĮVAIRIOS KNYGOS ■_
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermSs. Bara- 
š6 Kun. Jėzuitas F. Cozel__ 30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka___ _________L_75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų, Asmenl- 
niamė^šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime.. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ____ __15c.

1 v \ ‘ • e • ' ‘ »

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų.1 La
bai įdęmi ir i plačiai žinoma 
knyga (hudimo apdaru). Ver
tė Jobas Montvila__ _____ $1.50

Auksinio Obuolio Historija ' 
(Graikų Mythologijos’ Žiups
nelis) su paveikiais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva ....... 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B.________40c.polę, susirgo, ^os sūnus.

10 METŲ SUKAKTUVESKėdainiuose esančįam 2-am artilerijos pulkui rugsėjo 15 d. sukako 10 metų nuo jo įsikūrimo pradžios.
ATRASTOS SVARBIOS 

MiS| SENOVeS 
' LIEKANOS

<

r

. I
Mažojoj Lietuvoj svarbios senovės 

Prūsu istoriškos liekanos atras
tos.—Ties Skuodu atrastos bu
vusio miesto liekanos. i -u ■ 

. ’ ** į. ' i 4 ■ • - | ?■ • į'Kaip “Tilsitcr Žeitung” praneša,' šiomis dienomis ties Linkūnais netoli prie einančios link Babtų šągijos daromi senovės liekanų kasinėjimai po vadovybe “Prussia” muziejaus direkcijos.Visi atrasti turtai taip jų gausingumu taip ir teikš- . mingumu yra didesni negu ligi šiol kada nors buvo rasti. Apart daugelio kitų brangių dalykų čia yra atrasti prūsų moterį) kapai su pilnais moterų galvos papuošimais ir šiaip visokiais pagražinimais.Kaip jau seniau buvo pranešta, mūsų ir švedų mokslininkai daro tyrinėjimus A- . puolės piliakalnio netoli k Skuodo. Grįžęs iš tyrinėji-' mo darbų prof. Volteris pa- , reiškė “Lietuvos Aido” korespondentui, kad apart pi- liakalnio atrastos žymės, kad j čia kadaise yra buvęs dido- ; kas miestas. To buvusio miesto žymės randamos maždaug l1^ hektaro plote. Dėl ti) radinių kaip mūsų taip ir švedų mokslininkai labai nustebinti. Tyrinėjimo darbai bus tęgiami toliau. Juose dalyvauja prof. Volteris, generolas Nagevičius ir keli švedų mokslininkai senovės tyrinėtojai.Prof. Volteris būdamas Skuodo apylinkėje senovės tyrinėjimų darbuose turėdamas valnesnio laiko laikė Skuodo gimnazijos mokiniams pranešimą apie senovės tyrinėjimų svarbumą. Paskaita davė gerų vaisių, tuojau po to gimnazijos mokiniai sunešė visokių seno- .vės liekanų.
1 
■i

riausybė užsispyrusi tremia kunigus lietuvius į gudų vietas, o lietuvius stengiasi apdovanoti Šteikais, BaZevi- čiais arba net RonSeik’omis. „
'7

VILNIAUS KRAŠTE 
KARŠČIAIPilnius. — Dvsnos ir Bra- •/ąlavos apskrityse kilę nepaprasti karščiai. Temperatūra rugsėjo m. pirmomis dienomis siekė 50 laipsnių Celsijaus. Dėl karščiu tose apskrityse prasidėjo tokia sausra, jog gręsia pavojus javams ir šienui. Vilniaus vaivada painformavo apie pavojingą padėtį cebtro valdžią,. iš kur, Jaukiama nuorganizuosiant pagalbą anksčiau, negu pasireikš nelaimės pasėkos.

Atminkime Vilnių!Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie b Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas. f“MGBŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie- ; kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- Į rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus. |“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- B rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki- | tos tautos. |“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ’ ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą. |“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- {’ timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- Į sų pavergta sostinė. į“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, j j darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, B studentai, moksleiviai ir visi kiti. į“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- ! I darbiau j a daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- ! > rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.■ ^‘MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.' • r“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metą puikiai ; iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų ! knygelėmis Vilniaus klausimu. ;“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- I vės Al. 61 Lithuania.* •
. . I.
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Apie ApdraUdą. Parašė J. 

S. Vasiliauskas ___________  5c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančausk&8__50«

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. _ Išguldė Lapšiaus Vai
kas ------------------------------------ 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ________ _ ___ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis—__________50c.

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

Mūsų Laikų Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius -------------- -------------- 35<J.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _________ 60c. .

, Gyvenimas Sv. Stanislovo 
KosŲkos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis —  ___________ 15c.

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

Vienuolinė Luomą. 
Kun. P. Saurusaitis .

Vaikų Knygelė — 
veikslais___ _______

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __________________25e

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune__________ i---- 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Rucevičius _____ —-------- 40c.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________________________ 40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa- ‘ /
veikslėliais ---------------- - ------ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra^ 
matika. Paaršė J. Damijonai
tis _______________________ 40c. '■

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

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ________________________ 25c,

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

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

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

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

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

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas _____ 10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
įdėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus Vaidini
mas su gaidomis____________75c.

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

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

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

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

MALDAKNYGBS 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkŠ- 
ais viršeliais)________ _____ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais) ___________ ______ 50b. •

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (eeluloidos vir
šeliais)

“DARBININ1
366 Broadway, Sq

I '

* ' J

Trumpi SkaitymSliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J.. Tarvydas ________

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

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

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

Tabakas—Nuodai — .rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė Š. Kaimietis__15e.

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ---------------- 7------ ------------25c.

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

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

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikia. Kaina ---------------__50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui-------- _50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams įr gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ________ ..... __________ 50c.

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus------------------------------- 50c.

,45c.
.75c.

Verte
______ 25c.
su pa-
--------- 30e.

A,
r i

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ________50c.
■ Lietuvos Ženklai — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ------------------------------------- 40c.

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verkimai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
įesiams. Išleido kun. K A. Va- 
sys --------.-u...'---------------------- !

Dangaus Karaliene. — Su
rinko Kun. M. GavaleviČius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ------------------------------- $1.00
r Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas —:_________50c.

^mogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys __________30c.

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis _____________ 10?

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

Maldos GkMfc.' Istorikas > 
piešinys IV-t<T šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _1___ _________25c.

25c.

11.00

•»*<

AS" 
Boston, Mass.
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laujama visuotinės išpažino. kame paskirta> būtent, du
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In Design
r

In Moteriais
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KELIAUK Į LIETUVA PER

KLAIPĖDA
Laivais

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

e

Dėl visų( informacijų kreipkitės j vietos agentą*

----- ARBA------

Baltic America Linijos laivu 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.

Co.,

Co.,

z •’*

aukoti, ne
užtenka aukoti 
Tik gera būtų,

ją. 
pat

dispensuoti 
rationabili de 

Tik vietoj jos kas
1 In Workmanship

e m o s y n a. 
aukoti geriems 
Kuriems, reikia 

Šv.

“M. R>>

v X

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

MUZIKŲ ŽINIAI
t Jau iže jo is spaudos gerb. V. X. 

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

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

Ex. V. D.

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

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

h ė I «

Kas ugdytu Jumyse Brollal-ūžjurte- 
člal meilę Ir prisirišimą prie, gimto
sios šalelės Lietuvos? Km nuolat pa
laikytu patrlotismg ir kurstytu kata* 
UkIJkojo idealizmo agni?.. ' '

— Tai dar priefr DM1JI .Ktgg pla
čiai žinomas Ir vilą mylimak, didelis, 
paveiksluotas, IgruMk ' inttaltraltis 
“S a 1 t i n i a.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“Šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 dideliu pusla
pio, Ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

e

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

IŠ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ
Rašo

Arėjas (Leonas) Vitkauskas
I. M. Hofmanienė. Tikiu jumis. 

Mintys ir apsvarstymai vyrešnhjją 
klasių mokiniams. “Vairo” b-vės 
(Kaunas, Laisvės Ai., 48) leidinys. 
Kaina 1 litas.

Tai yra viena iš “Vairo” b-vės 
išleistų knygų, patartinų inteligen
tams perskaityti.

II. A. P. Čechovas. Moterą laimė. 
“Vairo” b-vės (Kaunas, Laisvės 
Al. 48) leidinys. Kaunas, 1929. Kai
na 2.75 lt. Išspausdinti 236 pusi, 
knygoje minėto pavadinimo ir kiti 
aprašymai, su autoriaus atvaizdu 
ir huitraščiu. Laisvai vertė ir lie- 
tuvino Stasys Dabušis.

Arėjas (Leonas) Vitkauskas
t

Ecenomicat TrontporfaiKį

spaudai, 
katalikiškoms mokykloms ir 
1.1. - : : \ <41z

* Suvirš 22 Meta
JUOZAS P. tARKTONAS

DARBUOJAS 8U v1

VOSE A S0N8 PUN0 
; KOMPANIJA

. tlie ’

Buk tikras mane matyt pirm 
siaut Jokio komiso nereikia moMtt, 
Al parduodu Ueeiat

Penulto garsui VOS8 granA 
player ir uprtgbt planai, Nauji Ir 
vartoti OrtbofAonic VTCTROLA Ir 
pulkui MAJKSTIC radio.

*

Vok A 8on$ Piano Oo,
100 BOYLSTONfST. BOSTON

LENGVOS ISUTGO8 j

n«au.

ŠIŲ METįJ JUBILIEJAUS 
PAAIŠKINIMAS

___________ •

1. Šv. Tėvas Pijaus XI 6 
sausio 1929 m. paskelbė ne
paprastąjį jubiliejų rišame 
"pasauly,? Jis eina nuo pa
skelbimo dienos iki šin metuv 
galo.
r i ? >

Jubiliejai skirstomi yra 
paprastieji ir nepaprastieji. 
Pirmieji vadinasi tie, kurie 
būna paskelbiami tam tikru 
metu, atsieit, kas 25 metai, 
arba 25, 50, 75 ir 100 metų. 
Antrieji yra tie, kuriuose 
šv. Tėvas skelbia ne tam tik
ru metu, bet dėl tam tikrų 
aplinkybių, pav., po savo iš
rinkimo, praslinkus 50 metų 
jo kunigystės, ar vyskupys
tės ir t. t.

Šių metų jubiliejus pa
skelbtas Šv. Tėvo Pijaus XI 
50 metų kunigystės proga.

2. Jubiliejaus atlaidus 
gauti tegali pakrikštytieji; 
Išimtis — eretikai, atskalū
nai, ekskomunikuotieji ir 
‘omnes qui non snnt doli 
pecata,” pav., vaikai ir be
pročiai.

3. Kalbamojo jubiliejaus 
sąlygos yra šios:
-1) Išpažintis.

Išpažintis atliktina yra 
>ęr šiuos metus. Jos galima 
riti bet kame, t. y. savo ar 
įvetimoj parapijoj,.bet kil
ioj bažnyčioj ir t. t.

Išpažintis turi būti aktua- 
inė. Atbulai, ųpiiyjeųką tos 
^pažinties, kurios einama 
iu kartu per mėnesi ir už- 
enka šiaip jau tuo metu 
gaunamiesiems atlaidams 
rauti.
Jubiliejaus išpažinties rei- 

ia eiti net tada, kai teturi

mos mažos nuodėmės. Tik 
tada nebūtinai tereikia iš-, 
rišti. j ; <

Išpažintis turi būti tikra 
ir ne, metinė. » Tik nereika-

tikras tada, kai ją paskiria 
nejgaliotas klebonas rir~t: t.~ 
Tik viešos koplyčios turi bū- 

s” ti tokios, kuriose įprasta lai
kyti1 mišios. Pusiąuviešes ir 
privatinės koplyčios negana. 

c

' Lankyti reikia taip, kaip

ties. Paskutinioji ris dėlto 
gali būti naudinga. Bet tą 
dalyką sprendžia nuodėm- 
klausis atskirais atvejais. \

JubiliejAūs' išpažinčiai at
likti nebūtinai reikia “intęn- 
tio exprėssa” eiti jubiliejaus 
išpažinties. Užtenka bet ku
rios sakramentalinės ispa-; 
žinties.

■*“ f

Išpažinties užtenka vienoj. 
Išimtis—jeigu penitentas po 
jos labai nusidėtų ir konsek- 
venčiai nebegalėtų eiti jubi
liejaus komunijos. , . . ;

Nuo jubiliejaus išpažin
ties galima 
“justa et 
causa. ’ ’ 
kita įsakoma įvykdyti.

2) Komunija.
Jubiliejaus komunija turi 

būti tam tikra, arba ne ve
lykinė. Ji neturi būti švent
vagiška.

Kalbamosios komunijos 
eiti galima bet kame, užten
ka net “per modum viatici’* 
ir nebūtinai reikia turėti 
“expressam voluntatem liie- 
ran d i j ūbi j aeu m. ’ ’ 7

Nuo jubiliejaus komunijos 
dispensuoti gali nuodėme 
kiaušis “justa et rationabili 
de causa,” pav.tdar neinan
čius komunijos vaikus. Ta
da įsakoma ką kitą įvykdyti'

3) Lankymas b a ž ■- 
v •y c 1 o s.

Reikia lankyti tos bažny
čios ar viešos koplyčios, 
rias paskyrė vyskupijai 
tvarkytojas ar jo įgaliotinei 
Kalbamasis paskyrimas y^
---- ------------------------
___________ tt«

BALTIC AMERIKOS LINIJOS
%

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

x’

kartu tris bažnyčias ar vie
šas koplyčias, ar tris kartus 
dvi bažnyčias ar viešas ko
plyčias, ar šešis kartus vieną 
bažnyčią ar viešą koplyčią 
ir t. t. Lankyti galima at
skiromis dienomis ar net tą 

» t • _

pačią dieną visos bažnyčios 
ar respektyviai viena bažny
čia ir t. t. Jeigu lankoma 
vieną dieną ta pati bažnyčia 
tai reikia atskirti nuo kits 
kitox patys lankymai, būtent, 
atskirais atvejais reikia įei
ti ir išeiti iš bažnyčios.

Jeigu lankomosios bažny
čios ar koplyčios durys bū
tų uždarytos, tai užtenka pa
simelsti prie durų ar jų laip
tų. Tas pat pasakytina ta
da, kai į bažnyčią ar koply
čią negalima įeiti dėl bet ku
rios kitos priežasties, pav., 
dėl daugybės žmonių. Šiais 
atvejais atkartotinai lan
kant, užtenka nueiti nuo du
rų ar laiptų ir vėl prje jų 
prieiti. _

Bažnyčios lankytinos yra 
pamaldžiai, t. y. “animo eo- 
lendi Deum, quem quidem 
animum ipsa exterior reve- 
rentia aliquo modo patefa- 
ciat” (efr. Monita S. Poe- 
nit., 31 iul. 1924). •

4) Pasimelsti 
Tėvo intencija.

- p • *i * • •• r v ,

Šv. Tėvo intencija yra ši: 
nusidėjėlių atvirtimas, taika 
ir visu valdovu santaika,• * *

Bažnyčios ir ŠV; Tėvo gero
vė, laisvė ir t. t. Bet kal
bamoji intencija nebūtinai 
reikia žinoti ar Įvardyti. Už
tenka stačiai pasimelsti Šv. 
Tėvo jubiliejaus intencija.

j Malda turi būti “vocalis.” 
Atbulai neužtenka “oratio 
mere mentalis.”

Kiek melstis ir ką kalbėti, 
nepasakyta. Tai pasirinkti 
yra atskiras asmenų daly
kas. Tik tikrai užtenka su
kalbėti penkeri poteriai.

Melstis reikia lankomoj 
bažnyčioj ar koplyčioj. Tik
rumui užtenka vieną kartą 
pasimelsti. Bet ris dėlto pa
tariama šiek tiek melstis per 
kiekvieną lankymą.

5) Pasninkas.
I

Dvi dieni pasninkauti — 
“abstinentia et ieiunium.” 
Pasninkas Lietuvoj visą die
ną pieniškas. Galima vai 
gyti tris kartus ir iki soties. 
Pasninkauti reikia ne pas
ninko dienomis. Bet pasnin
kauti galima dvi dieni po 
viena antros ir su pertrauka, 
pav., vieną dieną — vieną 
savaitę, antrą — kitą savai
tę ir t. t.

6) EI 
Reikia

tikslams, 
klausti nuodėmklausio. 
Tėvas pavyzdžiui nurodo ti
kėjimo platinimą ir palaiky
mą. Telšių vyskupas nuro
do Telšių kunigų seminari- 

Bet aukoti galima taip 
beturčiams, prieglau-

Kiek kas ti 
pasakyta. 
Šiek tiek. 
kadxbūtų atsižvelgiama į ki
šenę, arba laikomasi aukos 
ir turtingumo proporcijos.

• . ’1 \ ‘ - •' ‘ ūi-i<■.
galimą net .ųž, kitą. 

Tik; Šis, , žįppdaipąs, ■ 
iuri padaryti intenciją. To
dėl gali aukoti tėvai už vai
kus, vyras už pačią ir tt.

4. Jubiliejaus sąlygų eilė 
neįsakyta. Net galima pir
ma eiti komunijos, o pas
kum išpažinties. Tik, žino
ma, čia reikia būti “m statu 
gratiae.” : ;

“In statu gratiae” turi 
būti atlikta komunija ir pas
kutinė jubiliejaus sąlyga. 
Pirmojo dalyko pamatąs sa
vaime aiškus. Antrojo da
lyko reikia dėl to, kad, pas
kutinę įsakytą sąlygą įvyk
džius, tegaunami jubiliejaus 
atlaidai. Tik čia Dievo ma
lonei atgyti- užtenka tobulo 
gailesio (perfecta ęontritio) 
arba nebūtinai bereikia nau
jos išpažinties.

5. Teisių, ir. ordinarų pa
tvirtintieji nuodėmklausiai 
turi tam tikros galios, bū
tent:

Gali atleisti visas rezer
vuotas nuodėmes ir cenzūras. 
Nesvarbu, ar rezervuotieji 
atvejai yra ab homine ar 
ab jure, ordinarui, paprastai 
ar speeialiniu būdu rezer
vuota Apaštališkajam Sos
tui, vieši ir slapti ir tt.

Šių metų jubiliejaus at
laidai galimi"gauti “taries 
quoties/’ afsiet. "-kiek? tik 
kartų Įvykdomos jo sąlygos. 
Visus kartus jubiliejaus at
laidai galimi gauti taip sau, 
taip skaistyklos sieloms. To 
dalyko, rods, nedraudžia šio 
jubiliejaus konstitucija.

Nuodėmklausiai “vieną kar
tą tegali vartoti savo galias, 
arba atleisti tam tikras re
zervuotas cenzūras ir nuodė
mes, dispensuoti nuo apža
dų ir pakeisti jubiliejaus są
lygas, tam pačiam asmeniui. 
Išimtys — jeigu penitentas, 
dar neįvykdęs visų jubilie
jaus sąlygų, dar eitų išpa
žinties ir tt. Tai bus iki jis 
įvykdys paskutinę jubilie
jaus sąlygą ir konsekvenčiai 
gaus jubiliejaus atlaidus. 
Tai viena. Antra, jeigu pe- 
nitentui, pirmąjį kartą nau
dojantis jubiliejum, nerei
kėjo jubiliejaus galių. Ta
da reikale nuodėmklausis 
gali pavartoti savo galias ki
tą kartą. ''Bet tai daryti te
galima vieną kartą. Paskum 
pelnant jubiliejų, penitentas 
traktuojamas bendromis 
normomis, arba lyg nebūtų 
jubiliejaus.^

Taip galima privatiniu bū
du aiškinti šių metų jubilie
jus. Autentiškiems aiškini- 
rnams-milenksiu galvą.

“Tiesos Kelias’

Built to the High-
• *.’**.*

ėst Standards! - -
’ J* t

Didžiuma žmonių supranta kad Naujas 
Chevrolet yra Six in the price range of 
the four. Bet ne kiekvienas žino, kokis 
polkas «x jis yra! ; ;

Chevroleto engineering štabas praleido.. 
suvirš keturius metus gerindami Chev
rolet Six. Ta voras yra parinktas ko- 
geriausias ir pakol karas yra visiškai 
padirbtas tai yra apie devynius tūkstan
čius1 kartą peržiūrėtas.
Rezultatai yra tokie kurią galima tikė
tis — tą vertę tavore, išvaizdoj ir pa
dirbime užtikrina daug metą atsakomin- 
go ir patenkinančio patarnavimo!
Ateik šiandien. Mes norime kad Tams
ta pirma pamatytumei ir pasivažinėtu- 
mei šiame kare—nes priduos jums naują 
mintį ką pirkėjas gali tikėtis už savo' 
pinigus iš pigaus karo.
The Roadster, $525; The Phaeton, $525; The 1 
Coacli. $595;‘Tlie Coupe, $595; The Sport 
Coupe, $645; Thę Sėdau, $675; The Imperlul 
Sėdau, $695; The Sėdau Delivery. $595; Light 
Delivery (Cha&sis only), $400; 1% Ton
Truck (Chassis \vith Cab), $650. Ali prices 

t. o. b. factory, Flint, Mlehigan.
Consider the delivered price as xvell as the 
lįst (f. o. b.) price uheti eomparing auto- ' 
mobije values. Our dėalers delivered prices 
iriclude only autborized charges for freight 

, and delivery, and the charge for any additio- 
nal accessoties or financing desired. (392-30)

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

Chevrolet Motor Company
• ■ * ‘ - — 1 ■ ' t

L
Kg - j'"

[IEAST-MILTON; Alfred East r 
WEŠT ROXBURY: Mt Hope Mota 

Sales, 1782 Centre St ,
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet 

Blue Hill Avė. . 
READING: Bal-Don Chevrolet Ine. ri 
REVERE: North Shore Chevrolet Oft,; 

1459 N. Shore Rd. . .į
ROSLINDALE : Mt Hope Motor Salt*, 

415 Hyde Park Avė. ,(-
WAKEFIELD: Main St, Chevro: 
WALPOLE: Walpole Auto Stk, 

19 Stone St - 
WALTHAM: Robert G. Pease, 

703 Mato St 
WATERTOWN: Daniels Chevrolet CMU 

647 Mt Aųburn St. . . - V
(WEST NEWTON: W. J. Furbtufc, 
50 Davfe Avė.) -
WINTHR0P: Gordon G._FuHert^4 
57 Putnam St ,

WOBURN: Lynch Motor Sales, 
40 Wlnn St

THE FOUR
j. 

“Šaltinis” n«fri tapti dvasiniu tiltu,', 
kuris jungtu visos Lietuvos sūnūs su- ' 
mvo tautiečiais Amerikoje. 
*Je! dar neesi susipažinęs su “salo^- 

nlu,” parašyk laišką šiuo adrertF 
“Šaltinis” Marijampolė, Lithuania, —į 
gausi vieną n-rį susipažinimui nemo-C 
karnai, o susipažinęs daugiau su jttOj 

niekuomet nesiskirsi. «
Su pagarba, “į

“gobinio” Adminktr^

«»<•<,! « I . >

BOSTON: Commonwealth Gbev. Co., 
949 and ’983 Commonwėalth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St

CHELSEA: McBride Chevrolet Co_ 
Chelsea Sq.

CHARLESTO1VN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St

EAST BOSTON: IVarnock-Lynch 
tors, Ine., 944 Saratoga St 

SOUTH BOSTON: Dailey Chev.
664 Broadway 

CAMBRIDGE: Cambridge Motor
277 and 308 Massachusetts Avė. 

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

MELROSE: Field Mptor Sales Co. 
NEEDHAM: Staek & McAdam, Ine. 
VVELLESLEY HILLS: Staek & Mc

Adam Iuc.

•A SIX IN THE

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston
, ■ AUTHORIZED CHEVROLET DEALE^, .

— - - - KkWTON; StuArt' Chev.' Co:, 481 !-------
ington St

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co,
‘ 444 Watertown St
NEWT0N HIGHLANDS: Woodworth

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

Hyde Park Avė.
MALDEN; Frame Motorą, Ine., 144 

Exchange St
QUINCY: tVashington St Garage, Ine,

216 WashingtoD St 
DORCHESTER: Columbia Chevrolet 

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

NORVVOOD: Fenton’s Garage 
DEDHAM: Dedham Sąuare Chevrolet 

Company, Washlngton St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros.,.Ine., 

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

Hill Avė.

PRICE RANGE OF

LIETUVOS POPIERO 
PRAMONĖ

Mūsų popierio pramone 
dar visai menkai tėra išsi
vysčiusi: turime tik vieną 
didesnę įmonę, kuri gamina 
popierį — tai Klaipėdos ce- 
lulozės fabriką. Per 1928 
metus t oje^. fabriko j e buvo 
pagaminta 2,784 tonos po- 
piero ir 1,300 tonų kartono, 
viso arti trijų milijonų litų 
vertės. Be šios fabrikos 
Lietuvoje yra dar keturios 
mažos kartono fabrikos su 
106 darbininkais.

Nors mūsų popierio pra
monė ir menka, bet ji paten
kina žymią pareikalavimo 
dalį. Neapdirbto popierio ir 
kartono įvežimas, į Lietuvą 
paskutiniais metais .net. su
mažėjo visu tūkstančiu tonu. 
Iš viso pernai įvairios rū
šies popierio buvo įgabenta 
kiek daugiau kaip 5,000 to
nų arti 7 milijonų Titų ver
tės. ' ,
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U1C. AffiOdATION
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«

• ri PublUhed every TUEgD
... - . > . . v ■, x —r.

8AIKT JOSEPH *S UTHUAHIAK B. b. Afl&OOlATIOH OF LABOS

Mned u »econd<l*M matter 8ept 12,1015 pert offia at Bertwi, Man.
uacter the Act of ¥axd» 8,18W*

•
Aeeeptaoce for audling at spedąl mtė ot portale prorited ta ta Secttoa 1106 

Act of October 8,1917, authorlaed on July 22,18MT*

RUBSCRIPTION KATES: PRENBMfflRATOS KAINA:
Pomeatlę yearly  .................................. | *>••••►..H56
foreign yearly...............................|5U50

Vonign once per week yearly... .$3.Oo| Užsieny vieni kart savkMje met 13.00 

••DARBININKAS^*
366 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620 x

“DRAUGO" NUOŠIRDUS 
ri SVEIKINIMAS

Užsieny metams . s.«.....
Deneetle once per week yearly. .$2£0 Viena kart Kvartoje

-

P* t .*... L. D. S. Centro Valdyba, Kaip matote, dienraštis apskričiai ir kuopos, besi- “Draugas” labai teisingai ir rengdami į XIV seimą susi- nuoširdžiai įvertino L. D. S. Jaukė visokių komplimentų organizacijos darbus. Ačiū.L. D. S. seimas galingu balsu pareiškė: “Gyvuosime ir dirbsime, neatsižiūrėdami kiek auką, darbo ir pasišventimo’ turėsime padėti.”Darbininkų energijos ir pasiaukavimo neužslopins doleris arba priešų šūkavimai ir šmeižimai.Šis seimas padarė nutarimus panaikinti skolas, šelpti ir šviesti suvargusius savo brolius darbininkus, skelbti ir energingai vesti LDS. narių ir prenumeratų vajus.Skolų panaikinimui išdirbta plati darbų programa, oūtent: išleisti naujos paskolos lapus, rengti vakarus ir išvažiavimus, skelbti kontes- tus, prašyti atsižadėti paskolų ir nuošimčių. Kad skolų 
likvidavimo vajus pavyktų nutarta surasti tinkamą žmoguj, kuris aktyviai ir sistema- tingai vestų vajaus agitaciją. Seimo nutarimus vykins L. D. S. Centro valdyba pasikvietus Į talką gerb. klebonus, L. D. narius ir prie- 
telius.Dirbome kitiems, padirbėkime nors vienus metus sau, t. y. savo organizacijai.Tad kviečiame visus į talką!

ir linkėjimų.Vieni džiaugėsi, kad7 L. D. S. po 14 meti) gyvavimo pranyks nuo žemės paviršio, o kiti apibudinę mūsų organizacijos nuveiktus darbus, pareiškė, kad ji dar turi ilgus metus gyvuoti.> . ,Mūsų vienintelis dienraštis “Draugas” apie L. D. S. organizaciją šiaip rašė:
“L. D. S. organizacija yra vie

na svarbiausią Nors jos amžius 
nėra ilgas, tačiau jos darbai y- 
ra gana dideli.

“Ji daug dirbo Lietuvos rei
kalams, plačią vagą išvarė išei-

_. vijos visuomenėje kultūriniu ir ' 
darbo žmonią susipratimo at- 

; ? žvilgiais.
**Šiandien, deja, organizacija, 

kaipo tokia, narią skaičiumi ir 
savo veikimu yra susilpnėjusi. 
Tą pastebės ir XIV seimo daly-

* • Jviai.
į “Bet dėl to oTganizacijos nei
• jos vadovybės kaltinti netenka.

L. D. S. susikūrė ir pradėjo 
-- veikti tokiais laikais, kurie iš or

ganizaciją reikalavo didelio už
simojimo. Čia pasaulinis karas, 

' čia .iškilęs Lietuvos nepriklauso
mybės obalsis užpareigavo ne 
vien jaunutę L. D. S., bet visas 
mūsą organizacijas ir ją narius. 
Įtempti visas savo pajėgas tauti- 

■- niam darbui.
“L. D. S. tiems svarbiems 

darbams dirbti buvb viena iš 
pirmąją. Dėl to jinai ir savo 
tiesiogini tikslą, savo siekinius 
dažnai turėdavo pastatyti pas
kutinėje vietoje, apleisti, kad 
tik tautai kuodaugiausia nusi
pelnyti. L. D. S. vadovybė ir 
jos susipratę nariai, elgėsi taip, 
kaip derėjo elgtis kiekvienam 
patrijotui lietuviui.

“Tautiniu atžvilgiu L. D. S. 
savo pareigą pilniausia atliko.

“Daftg kas pasako, kad ji jau 
savo pasiuntinybę išpildė ir gali 
likviduotis. Bet mes čia turime 
pasakyti, kad ji savo tikslo dar 
neatsiekė.

“Ji dar nesu junge visą lietu
vių kataliką po savo vėliava. Ji 
dar neatitaisė daugybės suklai
dintą lietuvią, kurie per savo 
aklumą pasekė darbininką iš
naudotojus ir skriaudikus—ko
munistus ir jiems panašiu.

* ‘Tat, apie tos kilnios organi
zacijos likvidavimą nėra ir ne
gali būti kalbos. Priešingai —

*
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.dabar ji turi kur kas plačiau už- ay-'
-. sumoti, kad sutelkus krūvon lic- 

tuvius katalikus rimtai kovai su 
-- kapitalizmu ir su tamsumu tų 

lietuvių darbininkų, kurie nuėjo 
stt tikėjimo, tautos ir darbo žmo
nių priešais.

“Taigi, darbe netrūksta. Jo 
yra tiek, kgd be talkos jo ne
įveiksi. Reikia tikfetis,'k: 
D. 8. XIV seimas nustatys tin- 

£ kasaus darbui planus.
“Seimų nuoširdžiausia sveiki

name!”
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Brooklyno “V-bė” viešai 
pasisakė, kad ji p. Voldema
ro politiką rėmė tik dėlto 
kad jis ;■ (

“yra griežtas priešininkas su
sitarti su. krikščionimis.” -

■ Rašo: ' z

“Nujausdamas, jog klerikalai 
. yra Lietuvai žalinga politini pa- 

jėga, bet viduje dar stipri, Vol
demaras daug ir griežtais bū
dais kunigus iš politikos ir val
džios šalino.

“Gaila, jog Voldemaras, savo 
pei^aug griežtu būdu ir užsi
spyrimu, nesugebėjo prie savęs 
sutraukti Lietuvos tą pažangią 

visuomenę, kuri dabar jam būtą 
padėjusi perlipti pereinamojo 
momento sunkenybes, apie ku
rias p. Toliušis kalba.”P. Toliušis, vienas žymesniųjų valstiečių liaudininkų vadų pasikalbėjime su pleč- kaitininkų vadu p. Ancevj- čių Okupuotoje Lietuvoje y- ra pasakęs maždaug taip:

“Lietuvoj —1 viskas tvarkoj. 
Turime stiprią valdžią, kuri be 
jokhi dvejoniij apvalys kraštą 
nuo nepageidaujamą elementą 
ir išves iš tij partinią rieteną, į 
kurias jis buvo pakliuvęs prieš 

' gruodžio 1926 m.
“Bet visą blogiausia, kad vi

sokie neatsakomingi asmens to 
nepajėgia a"f nenori suprasti ir 
žinoma dasileidžia prie Įvairią 
avantiūrą ir išsišokimą, iš kurią 
tik mūsą tautos priešai tegali 
pasidžiaugti. Pav., kad ir pasi
kėsinimas prieš Voldemarą. Juk 
to žygio dalyvius ir organizato
rius kitaip negalima pavadinti, 
kaip siaurapročiais ir politiniais 
analfabetais.”Kodėl? Nes pavykus aten tatui

“būtumėm — tęsė p. Z. Toliu
šis — susilaukę klerikalą val
džios. O tas būt šimtą kartą 
blogiau. Šiaip ar taip kalbėsim, 
o turim pripažinti, kad Volde
maras yra pažangus žmogus ir 
savo griežta politika baigia nai
kinti klerikalizmo Įtaką Lietu
voj. Tai sunku kai kam supras
ti, bet man, kaip senesnės kar
tos atstovui, aišku, kad Volde
maras savo politika vykdo mū
są gyvenime Kudirkos ir kitą 
varpininką ideologiją.”

•X.

V J'
v • >

Vienybė” baigdama savi 
pabalimą savųjų už nesupra
timą p. Voldemaro politikos 
rašo: ’ j. ♦. <

kova prieš klerikalizmą 
ji tę&is toliau iki

Reiškia vienibiečiai skel bia karą “klerikalams,” suprask katalikams. Tą mes žinome jau ne nuo šiandien, kad bedievių pradedant UV- bės’rir baigiant “L-vės” būrelių svarbiausias tikslas rauti tikėjimą iš žmonių širdžių ir juos padaryti amžinais bedievybėj vergais. Jie ir su pačiu -Velniu, ne tik su Voldemaru, dėsis naikinti anot jų “klerikalizmą,” suprask katalikizmą.“V-bė” apgailestauja, kad Voldemaras nesugebėjo visų bedievių įtikinti, kad jo diktatoriškas valdymas Lietuvoje buvo tik tam, kad subedie- rinti Lietuvą.Jeigu bedie vėliai rašo ar kalba apie demokratinę tvarką Lietuvoje, tai tik, kad mulkinus savo skaitytojus. Tą parodo “V-bė” savo griaudžiuose verksmuose.
0 PAVERGTASAI VILNIAU 

MES TAVĘS NEUŽ
MIRŠIME

Voldemaro 
Žirkles

I ________Buv. premieras Voldemaras buvo užsimojęs Lietuvos švietimo Įstaigas apkarpyti. Didžiausias jo užsimojimas buvo aut Lietuvos universiteto.Sumanymas pertvarkyti ir mokslą ir mokytojus-profe- sorius jau buvo priimtas mi- nisterių kabineto. Jam daugiausia rūpėjo susiaurinti (visai panaikinti dar neišdrįso) Teologijos Filosofijos Fakultetu. Šis fakultetas y- ra Šv. Sosto globoje.- zKatalikams tas fakultetas yra svarbus tuo, kad rengia katalikus mokytojus, mokslininkus ir rašytojus.Prieš p. Voldemaro užsi-

niversiteto statuto nepasira- xz — se.Taigi mūsų laisvamanių džiaugsmas p. Voldemaro “didvyriškais darbais” nuėjo vėjais.

Už savaites minėsime lietuvių istorijoje labai liūdnas sukaktuves — .Vilniaus lenkais., užgrobimo sukaktuves. 1920 m. spalių 9-tą dieną įsakius pačiam Juozui Pilsudskiui Lietuvos bajorui išsigimėliui, kuris nuėjo lenkams tarnauti, gi gen. Želigovskiui vadovaujant, užgrobė Lietuvos nuo amžių buvusią sostinę Vilnių.Daug kraujo pralieta, i daug gyvybių paaukota, daug kančių iškentėta, bet Vilniaus lietuviai iki pasku- tinosios ginasi ir nepasiduos, nors ir visiems reikėti) kentėti ir žūti.Laisvosios Amerikos beturi katalike! Vilniečiai lietu-

vilkdami 3 
brolau -r sesutę neužmirški
te mus, pagelbėki t e mums 
nusikratyti-tą sunkųjį leųkų 
jungą. Sulpkite mus mūsų 
varguose ii- prispaudimuose. 
Mūsų vaikeliai vąrų verčįa- 
pai lenkiškai mokytis, mūsų 
gražioji protėvių lietuviško
ji kalba niekinamą, gi jos 
vieton brukama slaviškoji 
lenkų kalba, .vietoje lietuviš
kų papročių, mums užmeta 
ma šlėktiškos4 vergijos dva 
šia, kiekvienas mūsų pasiju
dinimas .budriai sekamas, 
kad mes nei atsikvėt laisvai 
negalime, taigi broliai ame
rikiečiai neužmirškite, bent 
jūs mūsų kančių.ir mus at- 
jąuskitė.Spalių 9-tą dieną visi lietuviai mini-Vilniaus užgrobimo sukaktuves. Pamaldomis bažnyčiose už žuvusius Lietuvos karžygius kritusius kovose už Vilnių ir kitas Lietuvos dalis. Salėse prakalbomis, tai dienai pritaikytais koncertais, lošimais ir t. t. ir visas tos dienos parengimų pajamas skirkite Vilniaus našlaičių ir kitų kultūringų įstaigų parėmimui, - . iNenuilstančioj i Vilniaus darbuotoj poni Emilija Vi leišienė, nežiūrint jos 60 metų amžiaus dar lankosi po A- merikos lietuvių kolonijas aiškindama vilniečių vargus ir rinkdama aukas. J ei šioji garbingoji moteris nesigaili savo senatvės, nei to vargo kuris jai priseina panešti lankant lietuvių kolonijas, argi mes nepritarsime jos garbingai misijai ir ne- paremsime ?Didžiojo karo metu mes dėjome aukas niekeno neraginami, gi Vilniaus išvadavimo kova dar neužbaigta, taigi ir dabar stokime darban neraginami, nes Vilniaus likimas, tai mūsų senosios tėvynės likimas. Vi- I ’si kai vienas stokime Vilniaus vaduoti. Šelpkime vilniečius ir kitus mūsų brolius kovojančius už pavergtųjų Lietuvos žemių išvadavimą. Lietuvi, neužmiršk Vilniaus! 

Fed. Sekretorijatas 180 Hale Avė., B’n, N. Y.

Grafologįja tai mokslas ą- 
pis rašybą, kurisiš žmo
gaus rašto pažįsta jo charuk- 
tęrfbei temperamentą. ..

Kiekvienas žmogaus jude
sys pirmiausia pasireiškia 
smagęnyse — ėentraliniame 
mechanizmo valdytojujė.Kai 
rašome, tai mes retai besirū
piname dailiąja raidžių for
ma, bet gi mfechailiškai at
vaizduojame popiery savo 
dvasios turinį plunksnos pa
galba.

'Aštrūs rašto brūkšniai rodo žmogaus gyvą būdą; tai
syklingi —I žmogų ramų iš prigimties; tvirta rašysena liudija apie tvirtą valią; ap
skritos ir nepabaigtos raidės apie sielos griežnumą ir energijos Trūkumą.

Lygiagretė eilutė reiškia vienodą puisausvirą, ramų charakterį. Tiesi eilutė nurodo, kad žmogus yra tvirti) įsitikinimų ir nepalenkiamų nusprendimų. Nelygus raštas, vingiuota eilutė, reiškia svyravimą, nuomonių nepastovumą ir silpną charakterį. Apskritos raidės žymi charakterio griežnumą, meilingumą, kartais dailininko gabumą.Jeigu eilutės kyla pamažu 
aukštyn — žymi judrumą, e- nergiją, taurumą; jeigu ei
lutės krypsta žemyn — reiškia dvasios silpnumą, liūdėsi, nuobodulį.

Glaudžiai susijusios viena su kita raidės žymi galimumą sumaniai, nuosekliai protauti. Retai parašytos rai
dės liudija apie poeto arba dailininko gabumus. Su
glaustas raštas žymi darbštumą ar šykštumą; išsiskėtu
sios raidės — dosnumą, ne- taupumą. Kuklumas ir paprastumas reiškiasi lygia rašysena su nedidelėmis, neky- šančiomis didžiosiomis raidėmis. Išdidus, savimeilis žmogus puošia savo raštą į- vairiais užsukamais arba per

<daug padidina didžiąsias raides.
Aiškiai baigiąsis raštas liudija apie statų, atkaklų būdą, o taip pat ir apie e- nergiją. Gulsti rašysena —

L.aill.l||l.. JJg'jausmingumą, prisirišimu. 
Stačios raidės—šaltumą, rd- mumą, užsidarymą savyje. Raštas atkreiptomis dešinėn pusėn raidėmis — žymi ne- atvįpuipą, apsimetimą, veidr maiųaitimą.

iStambus raštas rodo šiurk-
v štumą, žemiškumą, įžeidimą. 

Plona lengva rašysena žymi protingumą, idealizmą, pakeltą dvasią. Jei raidės vis 
didėja, jei raštas pradedamas smulkiomis raidėme, o baigiasi daug stambesnėmis, reiškia — žmogaus atvira širdis, patikimas. Jeigu raštas baigiasi iteaisAriais brūk
šniais — reiškiasi klastingumas, neatvirumas.Jei visos raidės vienodo 
aukščio — atvirumo, teisingumo ženklai. Raidžių pra
leidimas, neatidumas ir rai
džiu neaiškumas — nepatvarumo, nepastovumo ir neištikimybės ženklai. K. Bėrutis '(“Rytas”)' j

LIETUVOS EMIGRACIJA"Per šių metų pirmąjį pusmetį iš Lietuvos emigravo f užjūrį 8,561 žmonių. 1928 metais per tą patį laikotarpį — 4,615 žm., o 1927 m. 11,- 715 žm. Tuo būdu, šių metų emigracija yra didesnė, kaip j pernykštė, bet mažesnė, kaip i užpernykštė. Žymiai pasikeitė skaičius emigrantų, važiuojančių. į atskiras šalis, būtent (per pusmetį):
Šalys 1929

.Am. Jung. Vaįst. 415 
Argentina...........3245
Brazilija .......... 2617
Kanada.... ......... 738
Urugvajus.---------873
Pietą Afrika.. .. 507
Palestina .......__  35
Kiti kraštai.......  181Tuo būdu, emigracija deja kasmet tik į Argentiną, Urtigvajų ir Pietų Afriką. Į Braziliją ir Kanadą emigracija nepastovi. Į1 Palestiną emigracija, bendrai imant, visai maža, o galimas dalykas, kad po paskutinių Palestinoje įvykių visai sustos.

1928
285 

1228
765 

1630
314
393

5
95

1927
589 

1138 
8327

813
340
109
29
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“M. R”

Sologubo

SUTUOKTUVIŲ ŽIEDASVertė V. T.

♦ 1 *7 , r #knd L. mojimą katalikiška visuomenė užprotestavo. Prez. Smetona, pamatęs visuomenės griežtą nusistatymą, naujo u-

Motina ir Sergėjus ilgai ginčijosi.— Visos mūši) pažįstamos ponios taip padarė, — sakė motina. — Ir aš taip padarysiu.— Ne, mamyt, — priešinosi Sergėjus, — tu taip neturi daryti.— Dėl ko aš negaliu, jei kiti taip daro? — 
/klausė motina.— Jie negerai daro, — sakydavo Sergėjus,— ir aš nenoriu, kad tu taip darytum.— Mažiau rūpinkis, Sergėjau 1 sake motina, užrausdama.Sergėjus pradėdavo verkti. Motina gėdino jį:— Keturiolikos metų berniukas, o verki, kaip mažas.Tas kartojosi kelios dienos,— ir vis dėl sutuoktuvių žiedo. Motina norėjo jį paaukoti sužeistųjų naudai: '.jji*sakydavo Sergejui: Vj, .— Taip visi daro? IŠ tokių aukų didelius pinigus galima surinkti.Sergėjus užsispyrė — jis renkalavo, kad jo 

fmotina to nedarytų.
\

< x_ t

— Tėvas kariauja, o tu jo žiedą atiduosi 1 — Šaukė jis.— Suprask, juk sužeistiems,—ramino motina.— Atiduok ką nors kitą, bet ne sutuoktuvių žiedą, — sakė Sergėjus. — Pinigais duok.— Sergejau, tu žinai, pas mus ne taip daug pinigų. Kapitono alga, — reik taupiai gyventi.— Nepirk obuolių ir sutaupysi daugiau, negu už žiedą duos; turint gerą norą daug kas galima sutaupyti. Ginčijosi, ginčijosi. .Motina kažin delko nedrįso padaryti sulig savo noru, atiduoti žiedą, — tokiomis plačiomis akinus žiūrėjo į ją Sergėjus, kuomtt apie tai pradėdavo juodu kalbėti. Kiekvieną kartą, kuomet motina išeidavo, Sergėjus rimtai sakydavo jai.— Mamyt, be žiedo neateik.
Pagaliau nutarė parašyti tėvui, — kaip jis pa

sakys taip ir bus padaryta.1 Motina paraše; o 
Sergėjus savo laiške nieko apie žiedą nerašė: ką 
pasakys pats tėvas ? ’pažvelgdi zijos, ■

v •

; ‘..i
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dažnai 
iš gimna-

"J , —trioj prie motinos; blizga Žiedelis? — blizga — ir nusiramina Sergėjus. Gjjl iš kur 
nors motina, Sergejus bėga nekantriai' laukda- 

’ Į
i t< .•i >V ? <>z

u ' ■ •
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mas„ kada motina numaus pirštinaites: blizga žiedelis ? — blizga, — ir nusiramina jis.Praėjo kelios dienos, atėjo tėvo atsakymas iš fronto: motinai ir Sergejui. Laiškanešys atnešė laiškus vakare, kuomet motina ir Sergejus vakarieniavo. Sergėjus savo laišką praplėšė, bet' skaityti negali: širdis plaka. Jis nekantrauja, jis nori sužinoti, kas parašyta motinos laiške. Motina perskaitė laišką apsidžiaugė, nusišypsojo.— Tėvas sutinka.Paraudonavo Sergėjus, stovi ties motina nusiminęs.— Štai, skaityk pats, — sako motina.Sergėjus skaito:“Kas dėl žiedo, tai daryk kaip nori. Ne žiedas čia svarbu, aš žinau kad tu mane myli. Mano 
jausmus tu ir gi pažįsti, o kitkas—niekai?’Ir thliau apiekit ką.Sergėjus perskaitė ir, nusišypsojęs, paklaus? f

— Tau, mamyt, šito užtenka ?
raukusi pečiais, pasakė:

— O tu mamyt moki tarp eilučių matyti ? — 
paklausė Sergėjus—Nelinksmas tavo tėvelis taip 
rašydamas apie Žiedą. Jis savo nešioja, nenuima.U
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L. Vitkauskas

VIENATVĖJ

(“Žiburėlis”)

Šaukia jausmas draugą mielą, 
Lauko lapuos klysta siela. 
Dreba jau akis.. .

Laukiu gėlos klaikumoje. 
Toj'vienatvės glūdumoje — 
Kol mane palies...

Ten — už lango juodo šydo 
Mirtį gamtai jau pragydo 
Gaivalas mirties. —

Su posmavęs vėjas raudą, 
Mano širdį skausmui .gaudo,-— 
Rudenio naktis!. .

Drauge mielas, skausmas šaukia 
Tave įndenio nakty —
O, ateik, kai rūkas plaukia, — 
Rojus tau lankioj širdy!..

Dėl to 
kiekvie- 
didelius

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

į d
, . (. j

LIETUVOS KATALIKAI

KUN. F. W. ŠTRAKAUSKAS,
■Šv. Juozapo parapijos, Lowell, Mass. klebonas, LDS. XIV seime iš- 
’ rinktas LiteratinčS komisijos nariu. Nors jis seime nebuvo, bet tiki
me,kad delegatą ir visą nariu pakvietimą priims

Jonas Karklelis

teikia kartybių
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A. L. R. KP. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA:
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kum J. švagždys—pirm.;
B. Jakutis—1. vice-pirm; O. Adomaitienė—2 vice-pirm.;
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Woręester, Mass.
O. SidabrienS—iždim; Kun. A Daugis, Blaivybės skyriaus

Į Redaktorius; 105 Main St., Athol/Mamli o; f
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KODĖL SAUKTI KAIP SEPTINTA^
Tarp 7 ir 8:30 vakare telefono kaina, virš 40 mylių tolumo- ,3 

je, palyginamai būna vos trys kvoteriai, negu dienos laiku. !

u • ; ■ ■ - -'-^1Pavyzdis: jeigu dieną reikia mokėt 5Q centlh "* ’ 
* tai vakare bus tik 40 centų; jei dieną 80 centų, k* 

vakare bus 60 centų; jei dieną SI.00, vakare bua 
80 centų. '

- •-■'-*£ į

Norint pasinaudot toms žemoms kainoms, turite šaukti vien
t ; y y. >5 

tik numeriais. 7

Jeigu kurie nežinot tikro numerio, pašaukite 'Tnformar> T 
tion.” - .1 JĮ

A. Ackermann, Bazei

TAI MELAGIS i .
> Į.; 1 V J t 'Alkoholis1 Sako*: aš lupesnius pašalinau. ’ Jis jų visai nepašalina, tik dar naujų pagamina. Tiesa, dėl alkoholio žmogus valandėlei juoš užmiršta, bet tik valandėlei, nes netrukus turi nertis dar į didesnius rūpesnius ir nusiminimą. - Tai aiškiai nurodo po alkoholio Įtekme papildytų saužudvsčių skaitlinės. ';(1

Alkoholis sako: aš links- 
mumo ir laimės nešėjas. Tai 
netiesa. Iš tikrųjų jis links
mumą ir laimę sunaikina. 
Kaįp girtuoklis sudaužo Į 
aslą indus, taip alkoholis su
ardo valstybėje ir šeimynoje 
laimę. Jis siūlo laimę, bet 

. Įtikėjusius jam daro savo 
vergais. Jis žada linksmumo 
ir malonumo "taurę, bet ta 
pačia taure 
ir ašara.

AlkoholisTai melas.

. • » » flis džiovimi; kūno audinius, nes iščiulpia ;is: jųjų jiems reikalingąjį vandenį.. Jis ne- į

sako: aš šildau. 
Alkoholis kilnė 

sudega. Šis degimas Įvyksta 
labai greitai, nes alkoholis 
turi ypatybės godžiai sunai
kinti deguonį. Dėl kiltlsio 
greito degimo karščio prasi
plečia gyslos. Kraujas ima 
netvarkingai vaikščioti. O- 
da raudonuoja, kaista ib aik; 
voja daug šilumos J ? Kūnas 
atšalsta. Šilumos pajauti
mas pilve yra ne kas kita, 
kaip tik deginantis alkoho
lio veikimas i gleivėtąsias 
vidurių sienas. Toji šiluma 
rodosi maloni. Vienok dau
gelis sušalo tik dėlto, kad al
koholiu norėjo nuo šalčio 
gintis. Pagalinus. tolimoje 
šiaurėje abstinentai geriau 
iškęsta šalčius, negu gerian
tieji. Šiaurės ir pietų po- 
liusų ieškotojai, kaip Nan- 
senas, de Gerlachas ir kiti, 
galėjo visus šaltų kraštų 
trūkumus iškęsti tik dėlto, 
kad nevartojo alkoholio.

Aš gaivinu! sako alkoho
lis. Ir tai melas. Alkoho-

ramiųa tpoš^ųjio, tik labjaus (jĮ žadiną. (Tojėled girtuokliai noyi.,vis daųgjau ir daugi auį gprtį.; i )• giltuose kraš- tuose europiečiams alkoholiu yra ląbąą kęųksmingas; dėl •jo vartojimo daug jii ten įniršta. Karštose geležies liejyklose negeriantieji darbininkai daug geriau paneša karštį, negu geriantieji.
; Aš stiprinu! iškilmingai 
tikrina alkoholis. Tai nau
jas melas. Žmogui rodosi, 
kad nepaprastai greitas su
šilimas dėl alkoholio degimo 
stiprina; bet iš tikrųjų silp
nina. Kraujas ir kūno nayr 
vėliai (audiniai) dėl greito 
įkaitimo silpnėja. Alkoho
lis atsargos jėgas naudoja. 
ĮMažų kraujo raudonųjų kū
nelių niilionai atiduoda alko
holiui savo raudoniu ųą ir 
tampa baltesni. Dėl to krau
jas įgąuna melsvos spalvos. 
Dabar jau jis netyras ir ken
kia visam kūnui. Alkoholis 
tik sujudina, .sužadina,,. 
įięstiprina. Tai yra botagas, 
kuriuo traukiama, iš. kūno 
paskutinės jėgos. Jį galima 
prilyginti , pentinams, • ku-r 
Iriais skaudžiai yrą.jragina- 
įinas priilsęs arklys;, Sporti- 
įiųnkąi,. keliauninkai,, dvira
tininkai; .< .sunkiųjų . . darbų -audžia tik, ^aklinamus- 
darbininkai,.. mokslininkai 
jau iš patyrimo žilio, kad al
koholis silpnina. Tik absti
nencija galima jėgas sutau
pyti. “Nėra dvejojimo* kad 
kiekvieną, kad ir sū. sąikų 
geriama, alkoholio kiekybė, 
mažina darbo jėgas. Visa, 
kas tvirtinama, būk alkoho
lio gėrimai stiprina, rehiiasi 
apgavimu (ProŲ Di\ 
Fick, Wūrburg).

“Alkoholis neduoda jokios 
naudos, jis sulaiko kiekvieną 
kūno ir dvasios darbą” 
(Prof. Bungė, Bazei).

“Alkoholis ardo kūną ir 
silpnina sveikatą. Alkoho
lis tai pikta apgaulės prie-

i. ‘ t .

AUDINIŲ PRAMONE 
LIETUVOJE

% !

Iš viso ’ Lietuvoje priskai- 
tomampie 20 audimo Įmonių, 
kuriose gaminami vilnoniai,, 
ipusvilnoniai, medvilniniai ir 
lininiai audiniu. Dauguma 
šos rūšies Įmonių via Įvai
riuose provincijos mieste
liuose, ir nelabai žymios. Jos 

“na
minius” audinius: milą čer
kasą, drobę ir daugiausia iš 
pačių žmonių duotos medžia
gos (siūlų). Dėlto jos aptar-

nau ja tiktai savo apylinkės 
kiymusjr o miestiu neturi jo- 
kibs reikšmės. 1

KąĮ, kurios“linelimo impnės 
dar turi verpimo’, audinių 
vėlimo, spaudimo ir dažvmo 
skyrius. Minėtų įmonių di
desnė dalis įsteigta dar prieš 
karą* gaminą ^euovįškomis 
mašinomis, kur pirba po 10- 
20 darbininkų. Kiek dides
nės audimo Įmonės yra Bir
žuose, Jonišky, Mažeikiuose, 
Panevėžy ir Marijampolėje.

Visoje Lietuvoje yra tiktai 
keturios stambios audinio Į- 
monės, kuriom^ tenka vado
vauti audimo arba tekstilės 
pramonėje. Tokios yra: au
dinių fabrikas “Liteks” 
Kaune; Pirmasis Lietuvoje 
gelumbių fabrikas Oskaro 
Trejaus Juodupėje, Rokiškio 
apskr. ir Klaipėdos audinių 
fabrikas. Iš šių keturių Įmo
nių pirma vieta tenka “Dro
bės” fabrikui.

Audinių fabrikas “Dvobė” 
D r. P. MalftL ausl. is -Įgofl m., tai yra tuo

monė” (Dr. Baer, Berlm).;
“Suukidji darbai alkoho

liu nelengvinami, bet sunki
nami.. . Savo rankų jėgo
mis darbininkas gyvenimo! 
šaltinius uždirba, bet alko
holio vartojimu tuos pat šal
tinius iš pamatų suardo.” 
( Prof. Krajielin. Munchen).

Kūną tegali stiprinti svei
kas maistu. judėjimas tyra
me ore ir atatinkamas -po
ilsis po darbo.

L*4

Saiku, kada daugumą pramos 
ninirikų, abejodami nępri’ 
klausomos Lietuvos likimu, 
bijojo rizikuoti savo kapita' 
lu ir laukė “padėties paaiš- 
įkėjimu.’’ ‘‘Drobė’’ via Ame
rikos lietuvių bendrovės nuo. 
savybė ir turi 1,400,000 litų 
pagrindinio kapitalo. Dabar 
ten dirba 200 darbininkų ir 
tarnautojų. Dirba po 8 vai. 
trim pakaitom per parą. Tik, 
tai šią žiemą gamyba buvo 
truputi sumažėjusi; dėl to 
dirbo tiktai dviem pakaitom 
per parą. Per mėnesį paga' 
mina apie 25,000 metrų Įvai
rios rūbams medžiagos, o per 
metus pagaminama medžia
gos už 3 milijonus litų.

“Drobė” gamina Įvairių 
rūšių aukštos kokybės vilno
nius, pusvilnonius ir spal
vuotus medvilnės audinius, 
kurie Lietuvos rinkoje užima 
pirmą vietą, labai plačiai rei
kalaujami ir daugeliu atžvil
gių geresni už panašių rūšių 
-užsienių audinius. 
‘ “ Drobės ’ ’ fabrikas 
nais metais gauna 
užsakymus pagaminimui u- 
n i forminės medžiagos iš 
krašto aps. ir vidaus reikalų 
ministerijų ir geležinkelių 
bei paštų valdybos. Dviejose 
žemės ūkio parodose “Dro
bės” išdirbiniai apdovanoti 
auksomedaliais.

»
Dar vienas malonus daly

kas tenka pažymėti, kad ši 
milžiniška Įmonė savo aukš
tos kokybės gaminiams su
naudoja apie 70—75% vieti
nės žaliavos ir tiktai 25% 
žaliavos, kurios Lietuvoje ne
siranda,‘ kaip medvilnės siūlų 
ir brangesnių mišių vilnų, 
gabenasi iš užsienių: vilnas 
iš Argentinos ir Pietų Afri
kos, medvilnes siūlus iš Vo
kietijos. Anglijos ir iš Lat
vijos. Pastaruoju laiku vi
suose didesniuose provinci
jos miestuose įsteigta “Dro
bės” fabriko skyriai ir išdir
binių krautuvės.

šį pavasarį “Drobės” faby 
rikas susitarė -su Belgijos 
ginna “Siperbois” ir įsteigė 
ąžuolų apdirbimo įmonę, ku
rioje bus dirbami įvairūs bal
dai, parketai ir fanera išim
tinai iš ąžuolo. Ši įmonė grei
tu laiku pradės veikti ir jojo 
gaus nuolatinį darbą 150 dar
bininkų.

Jeigu jūs pašauksit tolymesnes vietas tarp 7 ir 8:30, žnuo- t 
nes daugumoje tuo laiku būna namie ir pašaukus visuomet ga- '■

** 
lėsit užbaigti pasikalbėjimo reikalą. ' •

Apsimoka jums naudotis ta proga pasikalbėt nužeminta 
vakaro kaina. '

New England Telephone 
and Telegraph Company

Pažiurėjo Sergėjus atvdžiai į motiną. Moti- tai kas gi, našlė nebeturės mano žiedo, kas nors 
na paraudo, bet visgi paklausė:

— Bet juk tėvas sutiko!
— Mamyt, suprask, — įtikinančiu balsu sake 

Sergėjus, — bet jei žiedas ir kiti atminčiai duoti 
daikteliai niekai, tai pamanyk, kas gi lieka žmo
gaus sieloje! Brangus buvo daiktelis, atminčiai 
duotas, — niekai! Graži bažnyčia buvo Reimse,
— vadinasi, nesvarbu, kad jos nėra.

—Sergėjau, — sudraudė motina, — nega
lima lyginti: tenai visų žmonių šventovė, daug kartų... .

\ I '

— Mamyt, — sušuko Sergėjus, pertraukda
mas ją, — tai visiems šventa, bet šitoji Šventenybe tiktai mums šventa,'šventa ! Jei kiekvie
name name nėra šventenybės, tai kaip gi ji žmo
nijai išaugtų, iŠ ko? viskas — niekai, jei taijrfai,
— iš ko gi didelis galingas susikurs! Tu manai, 
kuomet tėvelis šitą rašė, to nejautė?' :

— Ką jautė!—tyliai atsiliepė motina.—.jautė, 
kad aš sužeistiesiems.. .— Ne, mamyt, — karštai sakė Sergėjus, — 
labai griaudu jam buvo. Juokaudamas rašė, kad 
neparodyti kitiems. Eis į mūšį, pamanys: na,

užmaus jai ant pirštelio kitą.
Motina sušuko.
— Sergejau, biaurybuiti, nedrįsk taip kalbėti! 
Ir pravirko. Sergėjus stovėjo prieš ją klūp

ėtomis, bučiavo jos ranką, — kur dar blizgėjo su
tuoktuvių žiedas. — ir sako:

— Mamyt, miela, mes sutaupysime sužeis
tiems. Galima vietoj baltos duonos valgyti juo
da, ne pirk man naujų batų, aš namie basas vaik
ščiosiu; galima išlaidas sumažinti, bet žiedelio 
neatiduok.

— Gerai, neatiduosiu, — tyliai pasakė motina. 
— Bet apie sužeistuosius visgi reikia pasirūpin
ti ? .

— Pasirūpinsime/mamyt, — linksmai pasakė 
Sergėjus. ’

Žiedelis liko jiems, sužeistiesiems sutaupė pi
nigų.

Mažutė, namų šventenybė žybėjo ant motinos 
rankos, džiugino Sergejų ir ramina jį. Jaukiuo- 
se jų kambariuose kaip žvakės švietė Sergejaus 
basos kojos ir linksmino motiną. O tėvui jie*, mo
tina ir Sergėjus tą patį vakarą parašė, kad dėl 
žiedo apsigalvojo, ir niekam jo neatiduos.

Audinių fabrikas “Liteks” brangiųjų vilnonių audinių į- y 
įsteigtas 1927 m., gamina tik- vežama iš Anglijos, Čekoslo 
tai vilnonius ir pusvilnonius 
audinius, per metus pagami
na apie 150—160 tūkstančių 
nictriĮ medžiagos už 1—l1/^ 
mil. litų. Darbininkų skai
čius 120—130 žmonių. Visą 
žaliavą fabrikas įveža iš už
sienių. Klaipėdos audinių 
fabrikas pagamina beveik 
tiek pat, kaip “Liteks.” Bet 
jo gaminiai daugiausia pa
plitę Klaipėdos krašte, o Di
džiojoj Lietuvoj rinkos dar 
neturi. Visą žaliavą fabrikas 
Įveža iš užsienių.

Pirmasai Lietuvoje gelum
bių fabrikas Osk. Trejaus 
Juodupėje Įsteigtas keliolika i e .
metų dar prieš karą, gamina 
gelumbės ir vilnonius audi
nius ir Lietuvos rinkoje turi 
pastovią ir žymią vietą. Ža
liavos apie 40—50% sunau
doja vietinės, o likusią dali 
įveža iš užsienių. Metinė ga
myba prašoka 1 mil. litų.

Visos minėtos Įmonės vi
dutinių ir pigesnių rūšių vil
noniais ir pusvilnoniais au
diniais pilnai patenkina vi
daus rinkos pareikalavimus. 
Dėl to pereitais metais tų rū
šių audinių buvo Įvežta iš už
sienių tiktai 8—10%, kurie' 
prasmuko muitų sieną dėl jų 
lepalyginamo pigumo.'Bran- 
gesnių rūšių audiniais — še
viotu, bostonu, kamgarnu, 
gelumbe ir kt. — jos patenki
na 55% vidaus rinkos parei
kalavimų. Likusius 45%

y? 
a • f? vakijos ir Vokietijos. Bet'ir Jp 

šių audinių importas dieną is. 
dienos vis mažėja. Yphč 
smarkiai su jais kovoja, 
“Drobės” fabriko audiniai. 
Baltųjų ir plonų medvilnes 
audinių Lietuvoje dar negą^ 
minama. Jie gabenami iš Če-r 
koslovakijos, Lenkijos, Rusi
jos, Olandijos ir Vokietijos. 
........... “M: t,.”

SVEIKINA FEDERACIJĄ ^
Lietuvos Katalikų Velki- 

mo Centro šiomis dienomis Ų 
įvykusi Konferencija Kaune f 
atsakydami į Federacijos 
pasiųstąjį sveikinimą atsakė 
žeminus paduotu kabeliu šio 
turinio: 
/i m ei ikos Lietuviu fe 
K atalik ų Fedc racija i

Katalikų Veikimo Centro 
Konferencijos atstovai svei- 
lrinn A niAi'i V z I infiįvi' >1

' ii : ' ji * ■ ■ - • ■ f

kiną Amerikos Lietuvių Ka~ 
tulikų Federaciją, dėkoja už 'JgĮ 
padrąsinimą ginti katalikų 
teises savoje tėvynėje ir už y 
pažadėtą parautą džiaugda
miesi ir tikėdami, kad Lietu- < 
vos ir Amerikos lietuvių ka- -| 
tulikų ryšiai visados išsilsi- Š 
kys kuotampriausi ir užtik- 3 
rins bendru reikalu ir siekui 
mu pilnutinį klestėjimą.

Prelatas Boriscvičius,Pirmininkas. ■
XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS I 

KONGRESAS
Paražė KUN. PROF. PR. BUCIS, M. I. C. ’ J 

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. J. C. keliones į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

"DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boston, Man.
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BALSAS Iš LIETUVOS
4

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS i

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir i 
išrendavojam automobilius vestu- j 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.* 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953 f
Ojisas: 212 Millbury St, Worces-* 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

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

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building » 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worceeter, Mass.
r

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. B kp. mėgėjai vaidins vei

kalą “Grafas -Kaimiečio Bernu,” 
lapkričio pabaigoj. Visbvaidinto- 
jai, kurie turitepatnnęrolėsmoky
tis prašomi sueiti po bažnyčia i 
svetainę. Spalių 6 d. 6 valandą 
vakare pasitarimui.

V. Janeliūnas, pirm

I JOS. G. ZUROMSKIS
g Vienintelis lietuvis lalsniuotas e- 
g lektrišinas, /Turiu 8 metus prity- 
B rimo. Taisome ir j ved a m motorus 
a ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
| me Ir parduodame radios.

LIETUVIS'ADVOKATAS

«QNT & MM
’ i 406 SLATER BUILDING*

Worcester, Massachusetts
Phone Park 5065

. > (Aukoju savo broliukui ehicagiečiui)!
i f * * > • ■ ■'-»
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* Ųi tu sakai, sakalėli, • 

Tu aukštai lakioji,
* Išlėkdamas, parlėkdamas, 

naujienas nešioji. G 'J*-
*r

Tu parnešei naujienėlę, 
man nelabai gerą, 
kad man jaunam reiks išeiti 

„G xį svetimą šalį.
fer , ; <•

J Taip dainavo dūsaudamas 
unas Lietuvos, karžygių 

šalies artojėlis, vos 18-ka 
metų turįs. Jis buvo vienos 
neturtingos 
sias sūnus, tėvelio parama, 

k leveliai, iš pradžių nięko 
e paturėdami, tačiau dėdami 

)kį nors atklydusį rublį 
* prie rublio, užsigyveno šiek 

tiek ir dar pasiskolinę nusi
pirko mažą netoli miško li
kutį. Ūkutis buvo nederlin
gas,- vaikai dar tada buvo 
maži, nes pats vyriausias vos 
ant žemės vaikščiojanti žąsi

eną tada dar pavarydavo, bet 
jų ^eimyna nebadavo. Tėve
liai, būdami’ darbštūs ir tau- 

|jpūs, vėl susidėję keletą rub- 
b lių įr už parduotą ūkutį ga- 

vę nemaža pelno, nusipirko 
daug didesnį 25-kių hektarų

; Qkį, kuriame ir pradėjo jaū- 
np ? artojėlio dieneles mūsų 
minėtas dainininkas, vardu 
Vincelis. Šiame ūkyj daug 
dirbt teko Vinceliui. Bet jis

> nebuvo tingus, priešingai: 
ąttį jam teko ir akėti ir ki- 
tŲs sunkius darbus dirbti, 

g jis darbą labai pamėgo. Ir 
tąčiau jis visus su linksmu
mu atliko. Vincelis buvo! 
vjenas iš darbščiųjų ir links- 

t;-rflųjų Lietuvos artojėlių. Jis 
Ągtik netingėjo dirbti, jbet 

4ėt prisirišo prie darbo ir 
rie jo tėvelių žemelės. Pa- 

0 Vincelis žaliuojan- 
pievas ir linguojan- 
javus. Pamėgo Vin- 
pavasario gamtą ir il- 

, ilgai klausydavo išgir-

OS

šeimos vyriau-

VARGONININKAS
o'vietos. Atsišaukite “Darbinin- 

” Administracijon. (S.-S)
_________ /

z

dęs. gegutės kukavimo ir ki
tų paukštelių .čiulbesių. Bet 
labiausiai pamėgo ir pamy
lėjo jisai savo tėvelius, bro-

J •'{.

linkus, jauųą Seselę, Onutę 
ir brangią, atbundančią iš 
gilaus miego, savo tėvynę 
Lietuvą. Užtat ir jį visi my
lėjo, kadangi jis buvo visuo
met meilus ir linksmas ir 
nuliūdusio jo nieks dar ne
buvo matęs. Vakare girias 
aidas tik jo vieno lydėjo 
linksmas daineles. Bet ko 
dėl gi jis šiandien nuliūdęs?

f* - 

Kodėl jo beviltės akutės nu
kreiptos į besileidžiančią va
karo saulę? Kodėl jo dai
nelės paskutiniosios eilutės 
aidas dreba. — Į svetimą ša
lį, — pamąstė Vincelis ir kė
lios ašaros nuriedėjo per 
skruostus, — Amerikon, per 
jūres didžiąsias, per jų ban
gas aukštąsias, man reiks 
tuoj važiuoti. Palikti my
limą gamtą, namiškius ir 
brangią tėvynę: Di, kaip 
skaudu...

Bet kodėl gi važiuosi, Vin
celi, kad tau gaila čia vis
kas palikti? Gal tave tur
tai ir laimė anos žemės vi
lioja? Gal nori geresnį li
kimą surasti ?—paklausi gal 
tu. v

— Oi ne! — atsakys tau 
ramioji ir skaisti Vincelio 
siela, — manęs niekas anos 
šalies nevilioja. Vien dėl 
mylimų tėvelių vargstančių 
aš važiuosiu Amerikon, dėl < 
jų ateinančios senatvės pa
lengvinimo. Jie gi net siiuiP 
čia mane, nes juos baugina 
ateinantis karas baisusis, 
kurs gali pražudyti mane ųž 
prispaudėją kovojant, o ne 
už savo tėvynę. Aš ten 
baimės vejamas važiuosi^ . 
ne savo laimės vedinas, bet ; 
mvlimu namiškiu labo. -Ą-

• *■ *•

Ką gi tu Vincelio sielai 
da atsakvtum ? -JtT'

*

— Tegul prie laimės niįr
3---------------------------------

Aš esu Lietuvos gyveninio žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- 

... čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
v. z

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 litų 3 mčn., už 25 lit.-— 
,* ,pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 

lankymas "(išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- 

- laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva. —

r

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

i

I

; m. *.>■ 

mas.
mingai keliauki, 
jam taręs tada.

•t > - ♦
? < ♦ ■ r
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Gražiausia buvo rugpiūčio 
naktis. Šimtais akelių žvaig
ždelės žiūrėjo į žemę, kuriai 
švelnutis vėjelis šnabždėjo 
kažką paslapčia. Gal pasa
kas sekė ? Gal darbus didvy
riu minėjo ? Gal nelaimę ko
kią pranašavo? Nežinia! 
Tik, išgirdę tą šnabždėjimą, 
medžiai nuliūdo: ^suvirpėjo 
jų kamienai, o jų šakos šla
mėjo, siūbavo. Išgirdę tą 
šnabždėjimą rugeliai ir pie
vos žolelės lingavo. Kas gi 
per šnabždešys sujaudino 
gamtą, tiek priešų nuskriau
stą, tiek vėtr)> nuteriotą.? 
Gal vėjelis jai baisią nelai
mę pranašavo? Taip! Ji 
liūdi Vincelio, tas jai baisią 
nelaimę suteikia, 
jauno dainininko ir mylin
čio jos sūnaus.- 
Vincelio, kurs sapnus nera
miuosius sapnuoja, kurs’at
sikėlęs jau gal niekuomet ta
me patale negulės daugiau. 
Ji liūdi Vincelio, kurio tėve
lis net nė kelių minutėlių lai-, 
kui nesudėjo per visą nakte
lę akių, kurio motinėlė per 
visą naktelę akių nesumer- 
kus pundelius rišo, kurio 
broliukai ir seselė Onutė per 
patį vidurnaktį trypinėjo, 
kumščiais akis trindami, 
paskui mamelę sekiodami. 
Bet štai jau ir Vincelis pa
budo ir apsirengė ^atėjo at
sisveikinimo laikas. Grau-

- < . ' * ‘f r C?' < ♦ ' ’ 1 ’

džiom ašarėlėm atsisveikino 
visi, tik aš vienas “didvy
ris” iš broliukų jauniausias 
neliūdėjau tada. Tada dar 
lopšely j gulėjau suvystytas; 
man tada niekas nerūpėjo. 
Išvažiavo apsiverkęs Vince
lis ir daugiau mano bailios 
akutės jo nebematė. Kažin 
ar teks joms kuomet pama
tyti ? Išvežė jį stotin tėve
lis užtekant ir auštant aušre
lei. Ir gražus tada buvo ry
tas. Raudona saulutė, rodos 
tartum išlydėdama Vincelį 
budino graudžius giesminin
kus — paukštelius, kad jį 
apverktų. Pabudo paukšte
liai,- užčiulbėjo jie liūdesio 
giesmę. Girios medeliai nu
lenkė šakas žaliąsias, tartum 
linkėdami laimės didžiau
sios. Susigraudino Vincelis 
tada; prisiminė piemenėlio 
vargingas dienas, artojėlio 
linksmąsias ir ateinančio gy
venimo vargus. Bet štai ir 
ekspresas atūžė stotin. Vin
celis ten įsėdo. Rodos to ir 
laukė šitas beširdis užkaukė 
ir nuvažiavo. O Vincelis 
šiaip atsisveikino:'— Sudiev 
visi mylimieji ir gamta gra
žioji ir sudiev Tėvynė! z

■ ■■■■■■  ................... A — ■

Sudiev Vinceli! Lai-
būčiau

Ji liūdi

Ji liūdi

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos 
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai: pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afldeivitai.

Daroma legaliam dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt 

Teiklhma teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
50 Sterling St., Worcerter, Mau

Tel. Cedar 9030-W.

šv. Kazimiero parapijos, Worcester, Mass. vargonininkas. Jis L. D. 
S. šeiminėse pramogose savo stipriu balseliu ir mikliais piršteliais 
linksmino gausiai susirinkusių žmonių sielas. Jis yra baigęs Holy 
Cross kolegiją ir dabar'apart muzikos dar dirba anglų laikraščio re
dakcijoj. Pasižadėjo rašynėti ir “Darbininkui.”

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

X

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos Paskolos Bonų 

kuponus priima už pilnus 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas. margę, t granito 
parduodam po $5. Pinigus į 
Lietuvą arba ’ *Len£i$ jnu- 
siunčiam telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima į Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės 
Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin
kai užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čevery- 
ais mū^ų krautuvė j. Tvirtink 
dokumentus pas mus. nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namų, mes 
tamstai pinigų parūpinsime 
ir patarimą suteiksime. 
Krautuvę tvarko Antanas 
Bartkevičius o agentūros rei
kalus prižiūri Petras Bart
kevičius (du broliai).

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-

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

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Bos 91, Lawrence, Mass,

“MŪSŲ LAIKRAŠTIS”
Laikas yra pinigai, prarasto ne- 

besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” - 
yra geras ir pigas.

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- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

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

WORCESTER, MASS.
Vieša į padėka. >

Atvykęs į šv'.ACazimiero parapi
ją ypatingos nuojautos ir širdin
go priėmimo patyriau kleb. kun. 
A. Petraičio ir kun. J. Jakaičio as
menyje. Gražiai paraginti parapi
jiečiai duosniai parėmė aukomis 
Telšių dvasinę sęminariją. Bažny
čioje surinkta 417 dol. 41 cent. Pa
skolos bonais 150 dol., nuošimčiais 
J5 dol.; kun. J. Jakaičio auka 25 
dol.; per kun. Jakaitį a. a. kun. J. 
(Čapliko palikimo 100 dol. ir kun. 
A. Petraitis 5 dol. Viso surinkta 
712 dol. 41 cent.

Neturėdamas kitokios galimy
bės atsidėkoti prakilniems dvasiš
kiams ir jų geraširdžiams parapi
jiečiams prašau priimti nors nuo
širdų “Dieve atlygink.”

Kun. J. Valaitis
♦

NORWOOD, MASS.
Rugsėjo 20 d. “Darbininko” nu

mery tilpo žinutė apie Įvykusi va
karą pagerbimui katalikų studen- 
tų-ein. Korespondencijoje praleis
ta nepaminėtas kleb. kun. K. Ur
bonavičius. kuris buvo pirmutinis 
perstatytas kalbėti. Jo prakalba 
buvo turininga ir pamokinanti. Jis 
ragino jaunimą dirbti Bažnyčios ir 
tautos labui; mylėti savo tėvus, sa
vo kalbą ir tautą.

Taipgi praleista ir mūsų p. Ka
zio Viesulos kalba. Jis yra jau
nas ir energingas vyrukas, bet lin
kęs pulti ir pliekti senesnius veikė
jus ir vadinti jų nuveiktus darbus 
“old fashion,” kaipo netinkamus 
dabartiniu laiku veikimui. Jis vie- 

ijųenys, o 
ii darbo 

ir aukomis iškėlę lietuvių vardą 
tarp.amerikort'ų, Merkia ir žemina, 
vadina juos ir jų darbą “old fash
ion.” Susipratęs žmogus taip ne
daro. Senesnieji veikėjai tik ir 
iškėlė ir palaikė lietuvių vardą. 
Kas išaugino mūnų jaunimą lietu
viškoje dvasiojo, jar ne tie p. Vje- 
sulos vadinami “old fashion.”

Drangas

LOWaL, MASS.
Lietjjyių Kliubo iždininką 

nubaudė $200.00.

Rugsėjo 21 d. Lietuvių Kliubo 
parke, slaptoji policija areštavo 
Juozą Sirvydą, kliubo iždininką, 
už pardavinėjimą svaiginamų gėri
mų.

Trys slaptosios policijos agentai, 
civiliai pasirengę, atvažiavę į par
ką nusipirko tikietus ir paskui prie 
bufieto gavę nusipirkti bonkutę 
“mūnšaino.” Tuoj po to ir areš
tavo pardavėją. Pereitą penkta 
dieni Įvyko teismas. Teisėjas Juo
zą Sirvydą pripažino kaltu ir nu
baudė $200. Jis apeliavo.

Teisme liudininku kaltinamojo 
pusėje buvo ir p,. Baumila. Kalti
namasis kliubą teisino kiek galėda
mas. Sakęs “mūnšainą” pirkęs 
Lottclly ant Gorham gatvės, bet 
pas ką nepasakė.

Vargas tiems mūsų kliubams. Šis 
kliubas yra kontrolėje sandariecių 
ir jiems panašių.

NO. ABINGTON, MASS.
“Darbininko” No. 72 korespon

dencijoj iš šios kolonijos Įvyko 
klaida. Vietoj pp. Sakatų, turėjo 
būti pp. Šatų.

I’. Šatas yra mūši] stambus biz
nierius. Pereitą vasarą jis buvo iš
vykęs Į Lietuvą, kur jam. labai pa
tiko. ' 4 u,; • .4 ■ . Ą

Kiek laikd atgal įvyko trys ne
laimės su automobiliais. Rugsėjo 
22 d. mirtinai užmuštas automobi
lio nelaimėje Juozas Kuzborski, 32 
m. Jis važiavo kartu su p. p. Tara- 
sevičiais ir jų duktere ir K. Poškų. 
Pastarasis buvo areštuotas ir kai- 

t \ 

(inaifias užmušėjistėje.
Dar vienas vaikinas sudaužė sa

vo automobilį, bet nieko neužmušė, 
nė nesužeidė. T. P.

STOCK ROOM

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

Rap.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visa eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WOROESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

toj pagerbti senesnius ,asjp 
ypač kuria pjrmuthjh

KAS NORĖTŲ ĮSIGYTI
Seimo delegatų paveikslą pasiųski
te savo vardą ir adresą fotografui 
J. Černiui, 8 Vemop St., Worces- 
ter, Mass.

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Greita paįelba naudo jant 

PepsmicSeltzer 
Rašyk Pepsinic SeltzeTCa.

Worcester, Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

IGį TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ 
J MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais_______ $1 75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________$1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________$1.75
MAUDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais__________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais _______________________ _

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:

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

.50



minių, nes labai buVo maloni ir su

Darbininkas piiblished Semi-

seime

sugrįžęs 

sakysiąs

šešių šeimynų, mūrinis nama-s
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 Sccth Bostone. Preke ant greito 
pardavimo tik $16,000 ir dar su leng
voms išlygoms. Matykite J. B. GAILIU.

Pirk anglius rudens laiku tai gausi‘gerus ir pigiau negu žiemos laiku. Mūsų kompanijos kainos’yra žemesnės negu "'kitoj ir angliai labai geri.Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų ofisam

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg
Room 205. Tel. Liberty 6066-7865

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

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 
LETSKI.

LIETUVIAI, PRISIMINKIME 
..... VILNIŲ

Spalių 9 d. sukaks 9 metai, kaip 
lenkai, it žemiausios, rūšies bandi
tai, pasahffgai užpuolė ir pagrobė 
Lietuvos širdį-—Jos sostinę Vil
nių. Kelios dienos prieš tą savo ju- 
došišką žygį jie buvo pasirašę su 
lietuviais sutartį Suvalkuose Vii, 
niaus nepulti. Lietuviai tikėjo j tą 
sutartį ir puolimo nelaukė. Bet

78 akelių farma
18 mailių nuo Bostono, 9 kambarių na
mas, su visais įtaisymais, 4 karvės, 2 
arkliai, 250 vištų, visokį ukp įrankiai, 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar
ba mainytų ant mažos Vietos. Matykite 
J. BALUSAITIS.

RUDENS BARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

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 į savaitę. Na
mų ir krautuvę parduos už $7600. Cik 
fuikl proga bile kam. Matykite tuoj A

VAŠKĄ.

Nepaprasta proga mokančiam 
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; ran
da $50 į mėnesį, daug tavoro ir geri į- 
taisymai. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

Pirki įvairenybių krautuvę, priešais di
delę dirbtnrę. Geras pragyvenimas. 
Taipgi ąujungth du kambariai Renda 
pigi. Kreipkitės: 2 O StM So. Boston, 
Mas®./ (S.-4).

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA „

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

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
* INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED žfiRUS 
dėl ‘ ‘

Holliston Trap Ročk Co., Ine. 
Dėl platesnių informacijų kreipki

tės pas
PANELE M. A P0WER

k . 't

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

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

O
gg. 11 ■. ■ .."-gf. ■

PLUMBING IRREATING
FURNAGE IR PEČIUS 

TAISOME

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE) 

239 Broadway, 8o. Boston
Apdraudžiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodam e anglis Ir if randavo- 
jame kambarius.

Kun. Valaitis, Žemaičių Semina
rijos pasiuntinys dabar veda para
pijos rekolekcijas Lavvrence, Mass. 
Kun. Juras labai didžiuojasi reko
lekcijų pasekmėmis ir džiaugiasi 
gavęs iškalbingą jų skelbėją, asme
ny kun. Juozapo Valaičio. Anot 
kun. Juro, kun. Valaitis esąs labai 
prieinamas amerikonams lietu
viams ir juos labai užinteresuojąs. 
Ten jaunuomenė jį labai yra pa
mylėjusi. Jis važiuoja j Bostoną 
vėlai naktį spalių 6 d. kad ryte ga
lėtų darbuotis So. Bostono^bažny
čioje. Jį parveš savo automobiliu 
vietinis graborius p. Jonas Petruš
kevičius.

ŠV. PETRO IR POVILO DR-JOS 
NARIŲ DOMEI

Šiuomi pranešu, kad Šv. Petro 
ir Povilo Draugijos bertaininis su
sirinkimas įvyks spalių 6 d. 2 vai. 
po pietų, pobažnytinėj salėj ant 
Penktos gatvės.
' Prašau tą gerai atminti, kad su
sirinkimas įvyks ne ten kur vi
suomet, o po bažnyčia.

Šis susirinkimas svarbus kiek- 
,vienam nariui, nes būs nominaci-l 
i ja valdybos sekantiems 1930 me
tams.

Tad visi nariai ateikite ir pa
duokite tinkamus kandidatui į 
valdybą, nes draugijos gyvavimas 
priklauso nuo valdybos.

Primenu, kad virš minėta drau
gija paskelbė naujų narių vajų, 
kuris tęsis iki metinio susirinkimo 
ir nauji nariai yra priimami se
kančiomis sąlygomis: jauni vyrai 
nuo 18 iki 25 metų priimami be 
įstojimo ir nuo 25 iki 45 metų už 
pusę įstojimo.

Tad kiekvienas ateidamas į su
sirinkimą atsiveskite nors po vie
ną naują narį, o tas tai labai leng
vai galima padaryti, tik reikia pa
sišventimo ir noro.

Prot. Rašt. A. P. Neviera

Trys metai atgal palaidojo suaugu
sį sūnų Feliksą, pereitą metą palai
dojo dukterį Marijoną, kuri buvo 
jau vedus. , j

Jinai nuo sūnaus palaidojimo 
pradėjo silpnėti. Pernai atsinauji
no. Šiemet išleido jauniausį sūnų 
į St. Louis, Mo. mokytis medicinos. 
Jam būnant kely jinai pasimirė. 
Sūnūs vos pasiekė vietą ir radęs ži
nią turėjo grįžt atgal.

Velionė .priklausė prie keturių 
draugijų. Lai būna jai lengva šios' 
šalies žemelė!

‘ Liūdi,
Sūnūs ir giminės

(JJmituim.iuMU.mi

Moterų jubiliejinės rekolekcijos^ 
šv. Petro bažnyčioj prasidėjo, spa
lių 3 d. 7 ;30 vai. vakare. Rekolek
cijoms vadovauja kun. Virmauskis; 
iki atvažiuos kun. J. Valaitis.

PRANEŠIMAS
Draugystė Lietuvos Dukterų po 

globa Motinos ŠvČ. artinantis žie
mos sezonui, rengiasi prie labai is
toriško ir gražaus vadinimo “Šv. 
Agnietės Gyvenimo,” 27 d. spalių. 
Prie šio vaidinimo deda visas pajė
gas šios dr-jos gabiausios narės: O. 
Ivaškienė, M. Valatkienė, M. Kil- 
moniutė, G. (? Red.). Jos pasi
kvietė sau į pagalbą gabiausius ar
tistus—vaikinus, nelabai seniai at
vykusius iš Lietuvos, labai gabius 
ir iškalbius. Bus įdomu visiems 
pamatyti. Taipgi bus apie tuzinas 
lietuvaičių nesenai iš Lietuvos at
vykusių. Veikalas gražus.

Be to, bus kalbų, dainų, mono
logų ir visokių juokų.

Tikietus galima pasipirkti iš- 
anksto pas draugijos valdybą ir vi
sas nares, taipgi ir pas artistus.

Narė

' Prof : A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKA-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir sumigusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
kalboje.

149 Boston Street, Dorchester
Tel. So. Boston 1348-W.

KAIP PADIDINTI JŪSŲ SPĖKĄ 
IR JtGAS

žmonės, kuriems trūksta spėkų ar jė
gų. ar turintys silpnus gyvinguosius or
ganus delel menkos sveikatos, ar besi
artinančios senatvės, susilauks didelės 
pageibos iš Nuga-Tone, kadangi jie sti
muliuoja nervus, muskuitis ir visus or
ganus, pagerina apetitų, pagelbsti virš
kinimui, pašalina inkstų ar pūslės su
erzinimą, nugali kotlstlpaciją, galvos 
skaudėjimą ir kvaitulį ir sutelkia poil- 
slngą, gaivinantį miegą. NugR-Tone la
bai daug gero padarė per pastaruosius 
40 metų ir pasekmės kokių susilaukė 
p. .Tumes Volterą, Philadelphia, Pa., y- 
ra tokios, kokių tikisi žmonės, kurte 
taip kenčia, kaip kad Jis kentėjo. Po
nas Valters sako: “Nuga-Tone yra pa
stebėt i ha*. Pirm ėmimo jų aš visuomet 
buvau pavargęs. Dabar aš naktimis mie
gu gerai Ir mano viduriai eina regulia
riai tris sykius į dieną Ir «š jaučiuos 
puikiai, kai aš pabundu ryto."

Knda tiek lengva pasiekti gerą svei
katą. nėra reikalo Žmonėms kentėti Ir 
Juostis labai nesmagiai. Paimk Nuga- 
Tone tik per keletą dienų ir pamatysi 
kokį didelį Pmferėjimą pajusi. Visi vais
tų pardavinėtoja! turi Nugn-Tone. arba 
užsakys dėl jus Iš urmo vatstynės.

Pirmininkas — Motiejus žiobs,
539 E. 7th St., So. Boston, Masą. 
Telephone South Boston 35527R. '

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

Prot. Raštiniūkas — Jonas Gllneckls,.
5 Thomas Park, So. Boston, Ma* 

Kati IRI- Fjn Raštininkas — Matas šeikis, 't» 
vrs tnv 364 Broadway, So. Boston, Masė, 
yia. v y- jįtjimnkas — Andriejus Naudžiūnas, ; 
Kaip «■ 'M-’ts

7 W!nfield St, So. Boston, Mas& , t 
Draugija laiko susirinkimus kag 

trečią nedėldienį kiekvieno 
nėšio, 2-rą valandą po pfetiL 
parapijos salėj, 492 E. SeventF 
St., So. Boston, Mass. • :‘

JUOMJTNA
Suląukusi 60 metų amžiaus mirė 
rugsėjo 21 dn palikdama didžiau
siame. nuliūdįme du sūnų, žentą ir 
marčią. ’ -

Laidotuvės įvyko trečiadieny, 
rugsėjo 25 d. Buvo; atlaikytos tre
jos šv. mišios, kurias laikė trys ku
nigai Tapo palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse. - •

Namuose ir laidotuvėse dalyva
vo didžiausi būriai žmonių.

Velionė išgyveno Amerikoj apie 
30 metų suvirs ir per visą tą laiką 
įsigijo labai daug.draugų ir pažįs-

Charakteringa juose yra tai. 
kad iškyla kažkokia “gene
rolų” grupė ir dar “nuosai
kioji.” Ta grupė yra ran
gu aukštesnė už pulkininkų, 
bet ar praneš ją įtakomis?” 
— klausių baigdama “Gaze- 
ta Warszawska.”

Bendrai imant, rudens po
litinis sezonas Lenkijoj bū
siąs labai įdomus. Veiklūs, 
bet paslaptingi atrodo kai
rieji. Po šiomis dienomis į- 

uždavinių; kurie vykusio PPS, Wyzwolenie 
os pasita

rimo išleistas trumpas ko
munikatas apie tarpusavio 
susitarimą. Vienas kairių
jų seimo atstovi! “Gaz. War- 
szavvska” pareiškė, 
ciatyva šiuo metu 
•riausvbės rankose, 
gai nebus žinoma, 
vyriausybė, ai p ilgai negali
ma užimti jokios pozicijos.

“Gazeta Warszawska;” ta 
proga praneša, kad gandai 
apie “generolų” grupės iš
kilmę sukėlė didelį sumišimą 
“pulkininkų” eilėse. Pas
kutinėmis dienomis vis daž
niau minimas buvusio minis- 
terio pirmininko Barielio 
vardas

prašome kraitis dėl visų informa
cijų “Darbininko” Administrad- 
M z

pirmininko
Vieni tvirtina, kad 
iš užsienio, jis atsi- 
nuo savo mandato 

nenorėdamas būti 
“pulkininkų” vadovybėje, 
kiti tvirtina, kad užims vado
vaujamą padėtį vyriausybes 
bloke. ‘ <(L. Ž”

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOtf 
VALDYBO SANTRAfiAI - 

r t '«
Pirmininkas — Mot V erai actas, • 

694 E. Fifth SL, So. Boston, M*t- 
Vice-Pirmininkas — Povilas Raka, 

125 Bowen St, Sonth Boston, Ma* 
Prot. Raštininkas — Ant Macejunaą 

450 E. 7th S t, So. Boston, Ma*- 
Fin. Raštininkas — Pranas TuleiM® 

109 Bowen St, Sonth Boston, Masė, 
Iždininkas — Andrius Zalieckas, 

150 H Street South Boston,; Ma* 
Tvarkdaris — Kazys Mikailoms, 

906 E. Broadway, So. Boston, Ma*
Draugija laiko savo susirinkimas taB- 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesi® 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt«. 
So. Boston’e, 1:30 vaL po pietų. 
Ateidami susfrinkiman prašom®-**' 
atvesti naujų narių prirašyti 
musų draugijos.

• ' NAUDOKITE PROGA
šioihis' dienomis Bostone ii* ki

tuose apylinkėje miesteliuose atsi
darė vakarinės mokyklos. Lietu
viai turėtų naudotis proga, kad iš
mokus anglų kalbą, pilietybės ir a- 
matų.

Viešose mokyklose pamokos do
vanai.

Cambridge, Mass. viešos vakari
nės mokyklos atsidarys spalių 8 d. 
Pamokos bus antradieniais ir ket
virtadieniais šiose mokyklose:

Ellis: Norris St., netoli Mass.
Avė.

Haggerty: Cušhmg St., kampas
Lawn St.

Kelley: Willow St, netoli Gam- 
bridge St- ' •

Putnam: Oris St, kamp. 4th St
Roberts: Windsor St, kampas lamų dar prie to turėjo daug gi 

-Harvard St.
Thorndike: Spring St, prie 7th' visais gražiai sugyveno. -Našle is- 

Street. ; <; ■buvo apie 20 metų. Per visą tą
AVebster: Upton St., netoli Ma- laiką yra daug vargo panešus. 

gazine St.
Patariame gausiai lankytis.

Pirmininkas — J. Grnhinska®, »
24 Prescott St., Readville, Ma* ;

Vice-Pirmininkas — J. Markeliooht.^
140 Bowen SL, So. Boston, Mass. *5 

Prot Raštininkas — P. Milius, zįį *
447 E. Seventh St, So. Boston, MaM^' 

Flri; Raštininkas — M. Seikis, <'•« 4
364 W. Broadvay, So. Boeton, Ma* s f 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Ma*.^ 

Maršalka — J. Zaikis, jkErrB
7 Kinfield St, So. Boston, MMt 

Draugija laiko susirinkimus kas
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, J, 
num. 492 E. Seventh St, parapijos •>. 
salėj, 7th St, South Boston, Ma* ‘

1IETUV. DUKTERŲ DRJČ^ | 
PO GLOBA MOTINOS Bvi ’ J 

VALDYBA
Pirmininkė — Jievs Mąrksien^

625 E. 8tb St, S. Boston, Maaft* * 
Vice-Pirmininkė—-Ona ZalonitfNF -f

11 Monks St, S. Boston, »
Prot. Rašt — Ona Siaurienė, 4 , 2

443 E. 7th St, S. Bestoj ¥«£?
Telephone South Boeton 3422-* >. ' 3 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnied| J
29GonldSt, W.Roxbury,Mai|»; 3 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
106 W. 6thSt, S. Boston, lfaešrt j 

Tvarkdarė — On* Mižgirdien^ čmI 
1512 Columbia Rd., So, BostMt i ] 

Draugija savo susirinldnna
kas antrų utarninkų HėkMMP 5 
mėnesio, 7:30 vai. vakaru v
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos rtDtiuata <
t?s pas protokolų rs8tlntah| 
laišku ar telefonu. . : . .

Plftnlninka8 — Antanas Navikas, • 
702 E. Fifth St, So. Boston, 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičių* y 
. 92 Sawyer Avė., Dorchester, į
Prot Raštininkas — Albinas Nevieta, 

948 E. Broadway, So. Boston, MaŠĮ.*v' 
Fin. Raštininkas — Juozas GuzeviČll*.

27 Tampa St, Mattapan, Mass.
Iždininkas — Vincas KaliSius, ., - ■x 

67 G Street South Boston, Mass.
Tvarkdarys-— Kazimieras Ambrpzas, 1. 

492 E. Seventh St, So. Boston, Jis* , 
Draugijos susirinkimai būna kas pifr' 

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 1 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Maš&' ,

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD ' 
V. J. PAŠALPINŽS DR-JOS f 

VALDYBA

j 492 E. 7-th St. 
ii ėiė*l

...........n.........i tj ,

Geri letuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl ČKop'Suey, apau
gos mūsų tautietį nuo ligų. v b. . * '-v
SKILANDŽIAI ..................... ............................p« 396.- svaras
CHOP SUEY ................ i...... J........................ .3 svarai už 25c.

... ! . Ir pagardinimui Chop Suey, ; .
GHINA BOY SOY SAUCE ......................  25c. bonka

Kam mokėt brangiau, kad galimi už tą kainą gaut pas 
J. Strigūną

BLUE RIBBON MARKET
357 Vest Broadvay, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129 

Taipgi skilandžius galima gauti pas
B. ir A. GRICIAUS MARKET, 17 Lineoln St., Brįghton, Mass.

of
.tveekly at Boston,'Mass., Oct. 1, 
1929, Statė of Mass., County of 
Suffolk.

Before me, a Notary Public in 
and for me Statė and cdtintry aforesaid, 
personally appeared Mary F. Dusey, 
who having been dnly sworn aceording 
to law, deposes and says that she is the 
Manager of thė Darbininkas and that 
the follotving is, to the best of her 
knovledge and beitąjį.a true states- 
ment of the ovvnership, management 
et?*., of the aforesaid pnblicatloh for 
the date shown in the above caption, 
reųuired by the Act of August 24, 1912, 

^ęmbodied in section 443, Postai Laws 
and Regnlations, printed on the reverse 
of this form, to Vvit:

1. That the narnės and addresses of 
the pttblishers, editor, and business 
managrnv are: Pnblisher St Jos. Lith. 
R. C. A&’n 6f Labor, 866 Broadvvay, 
So. Boston, Mass.; Editor A F. Knei- 
žys, 291 Pleasant St, Canton, Mass. 
Business Mahager, Mary F. Dusey, 9 
Ferndale Rd., Roslindale, Mass.

2. That the ovmers are: Saint Jos. 
Lith. R. O. Ass'n of Labor, 366 Broad
vvay, So. Boston, Mfi*.

Vladas Paulauskas, Prestdent 19 
Davidson St, Lowell, Mass.

A F. Kneižys — Sėcretarir, 291 
Pleasant St, Canton, Mass.

Antanas Vaisiausias — Treasurer, 
371 Portland St, Čahibridge, Mass.

3. Thftt the known bondholders,
mortgageėS, ana other securlty hoMers 
owning or holding 1 per esat or more 
of totai amount ot Jbonds, mortgages 
or other ėecnfltieė are: Fondas,
ErooMyn, N. Y.

Mary F. Dusey, Business Manager 
Sworn to and aubscribed before me 

thts 3rd day of October, 1929
Anthony Oįuald Shallna 

.Tustire of the Peace 
(My commiasioti expires September 

11. 1936)
Dorchester

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

Prie Columbia Rd., So. Bostone 
3-jų šeimynų' atskirai' budavotas na
mas po .V5-5 kambarius, su visais mo
derniškais įtaisymais. Rendų neša $73 į 
mėnesį. Parsiduoda už $6500. Įnešti 
visai mažai. Matykite IVAŠKĄ

9 šeimynos ir 3 krautuvės
Geras investmentas, pilnai randavotas, 
mėnesinių $407, parsiduoda $32,000 ar
ba mainytių. ant mažesnio. Matykite 
YURGELŲy...

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

Dorchester, netoli Columbia 
Station

3-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kam
barių namas su visais moderniškais J- 
taiaymais. Rendų neša $105. į mėnesį. 
Parduos už $9300. Įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKA

LITHUAN1AN AGENCY
545 East Broadvay South Boston, Mass. Tel. 0605-1837 

A. IVAS Ir 0. P. TURGELUN, SAvtaiflkal.

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiuna®,
885 Broadvvay, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Ma* •Ąąj 

Kasierlus — P. Kleponls,
266 Bolton St, So. Boston, Ma* Ą 

Tvarkdaris —^J. Leščinskas,
141 Bovven St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant J 
rą panedėlį kiekvieno mėnesio 7:8C 
vai. vakare, pobažnytinėj svetalufi-, y 
Fifth SL, So. Boston, Mass.

545 East Broadway, South Boston’e 
ir kiti skyriai

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

itMHHIUailtUlUlUUUUUMMIMMtmiUMMMUMHmUMSUMMUCHaMMMtttKl
• • >' / « \

skaudžiai apsiyylė. Lenkai it Ju- 
došiaus ainiai, .užpuolė neprisiruo- 
šiusius gintis lietuvius ir išplėšė 
iš jų Gedemino pastatytąjį Vilnių 
su taip lietuvio širdžiai brangiomis 
šventovėmis Aušros Vartų ir Gede
mino kalnu. Todėl, visi lietuviai, 
spalių 9 d. prisiminkime lenkų 
prieš 9 metus lietuviams padarytą, 
skriaudą. Padarykime savo širdy
je tvirtą pasirįžimą, taip gyventi ir 
taip darbuotis, kad tą skriaudą 
kuogreičiausia atitaisius. Vogtas 
daiktas, per prievartą išplėštas 
daiktas turi būti grąžintas teisė
tam savininkui. Spalių 9 d. iš ry
to, nuvvkim į lietuvių bažnyčią iš
klausyti šv. mišių už žuvusius ko
voje už Vilnių Lietuvos karžygius. 
Šv' Mišias užprašė Bostono Lietu- 
tių Draugijiį Sąrišys. Nedėldieny, 
spalių 13 d. 7 va), vakare, visi su
eikime į Municipal Building salę. 
Ten, tas pats Sąrišys ruošia Vil
niaus užgrobimo paminėjimą. Ten 
kalbės, Lietuvos Generalis Konsu
las pulkininkas Povilas Žadeikis. 
Kalbės ir kiti žymūs kalbėtojai, 
dvasiškiai ir svietiškiai, svečiai ir 
vietiniai. Dainuos mūsų lakštutė 
Grybaitėj Stasys Paura padainuos 
mums' iaus KalnėEai, ’ ’ *Tėft, Į 
mes visi Bostono lietuviai susirin-l 
kę, pareikšime galingą balsą? “Ei, 
pasauli, mes be Vilniaus nenurim
sim!”

Be komunistų ir pilsudskininkų. 
Visa Lenkija prieš pulkininkų 
valdžią. Pulkininkai nenori pasi
duoti generolams, kairieji veik
lūs ir paslaptingi. Demokrati 
nių grupių susitarimas. Vėl iš
kyla Bartelis.

“Robotnik” praneša, kad 
šiomis dienomis įvyko visų 
kairiųjų partijų, išskyrus 
komunistus ir pilsudskinin- 
lcus socialistus, susirinkimas, 
kuriam pasiekta visiško su
sitarimo dėl dabartinės pa
dėties ir 
stovi prieš lenkti demokrati-' ir ūkininkų 
jos stovyklą ir kurie turi būt 
artimiausiu laiku svarstomi:

Tas pats laikraštis rašo, 
kad tam pasitarime turėtų 
būt svarstomas dabartinės' 
vyriausybės egzistavimo ra- 
čiorialūmas ’ ziV ‘1 tikslingumas. 
“Kraštui jūsų jau užtenka 
—sušunka vyriausybei “Ro- 
botnik” — kraštui užtenka 
jūsų ūkio, jūsų politikos, jū
sų taktikos, jūsų grasini
mų.. . ”

“Gazeta Warszawska,” ra-
' t . •

šydama tuo pat klausimu, 
pažymi, kad vyriausybės 
projektuojamas pasitarimas 
su seimo frakcijomis, seimo 
sferų traktuojamas su dide
le doza skepticizmo ir nepa
sitikėjimu. Seimo atstovai 
šiam žygy įžiūri vieną iš 
manevrų, kuriuo norima a- 
peiti paprastą ir normalų 
kelią santykiuose tarp vy
riausybės ir seimo. Pasak 
“Gazeta Warszawska,” jau 
šiandien galima pasakyti, 
kad tendencija toj konferen
cijoj, kurioj nori dalyvauti 
Pilsudskis, nedalyvauti yra 
labai stipri.

Eina gandai, kad tuo Svi- 
talskio žygiu labai nepaten
kinti “pulkininkai” ir kad 
konferencija inspiruota
“nuosaikiųjų generolų.”
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t «■• “Tr.”

■moralinis agentas 
siti “D-ką.” Ku-

-t.■v

DETBOIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis

“D-ko” Adm.

i>
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. ■’ A

.•'•f.; 

j- —£
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“M. R.”

Kaina, tik 250. 
persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

“DARBININKA8” 
B’way, So. Boston, Mass.

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

■« 1

_  JI
KOS’5 B-vė. Redaktorius A Gie$

v*

•- l- A1.
Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
? (GALINAUSĘkS)' 

414Broadway,~So, Boston
’ Tel. So. Boston 2300 -

Ofisas atdaras nno 10 Iki 12 vaL 
ryto, nno 1:3Q Iki o :30 po pĮ&lr 
nuo 6 iki 9 vakare. Syantą dieną 

pagal susitarimą

EASTON, PA.
LDSf 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

■a

Valdyba
£ * H* v

A .

finv 0 K A T A S

811-312 01d South Bldg.
* 294 TOAehington Street

Boston, Mass.
Valandos: 9 A M. iki 5:80 P. M.

GYVHNIMO VTBJTA
87 Gorham Avenue, Rrpekline.

Telephone Beecon 5878

DR. A. GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

■ - - . ■ n —

pamiritų gimtąją lietuvių kalb 
tai iirašydink jiem» 
GRAŽIAUSI VAJKŪ

(- LAIKRAŠTĮ*’

Otaszamlnuo ju akla, priskiriu ak> 
j niša, kreivas akla atitlMinu tr 

amblljonlfikon (aklom) akyse «U- 
I grafinu triūsą tinkamu laika.

J. u Pašakarnia, d. D. i 
i 447 Broarivąy, So. Boston.

c T, ATDGJIMnS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet- 
būna patenkinti 
Ir sut&uptoa ge
rokai pinigą.

- Mano kaina vV 
simim ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
lietuvis Graborius

182 Broadvay, So. Boston, Mass. 
Rssldenee: 318 W. Third St

Telefonas: South Boston 0804-W.

•<

L i e tu vi 8 G r abo rdu s

258 BtoaiiraJ^rSd; Šoaton 
’ ’Telephone So. Boston 4*88 > - 

mm« ielšaynoe nariui, tikusiems 
noirnTMn'mit arba giminėms - pini
gai relkallngL Trūnykite juos. Až 
laidotuves aprūpina gerai ir ne- 
brangild. ~ -

--■r—t-

”T!ReridencijOS..TeL: 0779-R. y.
Ofiso Telefonas: S.'B. 0779w. '

S. BARUSEVIČIUS
Lletuyls Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Rėal Estate Ir Publlc 
Notaras

254 W. Brosdvay 
z/ South Boston, Mass.

Rezidencija.:.838 Dorchester Av, 
, Dprchester,. Masa,

■ "; : .1

* . . —r—.------——^r-< -k,

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

kimas įvyks spalių 6-tą dieną, 
tuoj po sumoš, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami yisi na
riai dalyvauti ir. užsimokėti mėne
sines mokestis ir .naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St^ So. Boston. 
‘Tel. » B. .4768 • ? ’

Rezidencija ir kitas ofisas
• 1234 Blue Hill Avė., Mattapan

* Tel. Milton 2952.
. , V. ,> T, .. ------- :
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ris 60 amerikoniškų centų. (
Redaguoja kpt. BflFcHĮHas. Leidžia Karo 

'Mokslo Valdyba.

«-Arr
Š'.tDBAyaUA Krjj8.m^8^nis, nes fci Apmchesteryje ftejo laikas' vyrams atsikra- lijoj) susitvėrė jaunų tyli ^uų uMdų ir ieškoti _^idar negirdėtos rū-.nauj^^^y^hšB darbas pra- draugija. Tos draugijos dėtas, reikia tik jį baigti, yrą apsaugoti jaunus'Merginos.norėjo, lygybės, te- iluo; “neteisingos gra-fgul ją ir turės : iki šiolei jos ^turėjo ididespėš įafgu lygiasį maži dėT’y^naįįdojim° vabaljii- kui

>ios 'iytįęg apgavimų. v ^‘Išeivių Draugas” pažyr vieno minėtos,drjos na- deklaraeiją. Ten sakęF , kad šios draugijos įsta- se randame daug pefmai- paprastame abiejų lyčių e, kaip, pavyzdžiui, nylėti, neužleisti niekur iiiekuomet rrierginoms vie- j ir jų neyąišinti, kaij^a- yra daroma.. • •

žiūrėjo kaip naudingus tik
<(R-tąih

■r' 

. v**- B
VYRAMS TEKS REFOR- >•

MUOTIS (gNeseniai Anglijos mieste Lovestofte buvo. sanitarinių inspektorių konferenciją, per kurią tos' sąjungos piiį- mininkas,. prof. .^Leonardas Hill, pašali prakalbą, kurioje palietė, vyni reformos klausimą. Jo nuomone;- vyrams, visų pirma, reikią nu-
per amžius vy- vaišinamos būtinai to ir ir reikalauja, nors vyro j ir menkiausia alga. Tai įbvo kenčiama tuomet, kada sikratyti apikakle, ,o paskum rginos negalėjo uždirbti palengvinti baltinius. Be to,$-?neturėjo pinigų. Bet lai- viršutiniai rūbai turi būti persimainė. Merginos yisi skalbiami.- “Moterys y- į visokius darbus atlie- rkad ir pavojingiausius:ir .giriasi, kad jos fiziš-. skalbiamas, iki dviejų trijų ijPTa drūtesnės ir kad jų svarjj, o vyrai dar vis.val- rbis kartais didesnis ne-J vyrų. Atsižvelgiant į tai; artinos pradėjo reikalauti

• c -,vo lygias teises su vv-Bet jeigu’taip, tai ly- tėisės turi visur ir riet būti vykdomos. Pa; i; nuėjus* vyrui su- sandraugų į teatrą, parodą pba restoraną, abudu lygiai roką už savo pavaišini- Vyrai pūgai teisybę ir Iv- taip pat privalo elgtis

visi skalbiami.- /‘Moterys y- ra sumažinusios savo apdarą, kuris, be to, yra visas

So. Boston 3520

0. ŠALNA-SHALLMA
ADVOKATAS

Baigės du Universitetu 
UNIVERSITY SU A. R 

VASHINGTON UNIV. bu LLB.
^Darbininko” Nane 

(antros lubos) .
Broadway, So. Bostoi 

. ’ B ez i d e n c 1J a 
Harvard St, Cambridge, Man.

&L Univtttfty 1*0—J.
EKZBamssasssnacasias;

v H. SHIELDS

kioja tris keturis . kartus daugiau,” baigė savo prakalbą profesorius. Kaip “Dai- ly Telegraph” praneša, šis profesorius Hill ’o pareiškimas silkelė tikrą audrą tuo pačiu laiku konferuojančių siuvėju tarpe. ; \(‘R-tas/
. , ■ ■ ■ f »-— j •

KNYGOS Iš PLIENO fGarsusis amerikietis isrą- dėjas' 82-jų: metų ^Edisonas dabar darbuojasi naujam savo išradimui patobulinti. Būtent, jis nori pakeisti pį- pieri plienu. Pasak 'Edisono, jis sugalvojęs būdą padirbti tokiam plonam plienui, kad dviejų colių storumo knyga turėsianti 40,000 puslapiųjr sversianti tik pusę kilogramo. Be to,- tokios plieno knygos kaina būsianti rųg-
. . t ■>

Tel. S. B. 0441 Hnbbard 9398'
ADVOKATAI

P. IR L KAUNAUSKAi
KAMPAS BE0ADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS. 
rAptiekoriaos fidlanako name/ 

ĮQ1smui: 819 B Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1882 Ootombta RcL. S. Beetoo 
Tel. Sa Boeton 1382

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Beztono ofiaM: 821 Brrh»ngm RM* 
Rez.: 88 BoMmout gL, DorriMztap 

TeL Talbot 2878
Ofisu atdaras: 9 A. M. Ud 9 P. M.

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.“KARY” yra daug paveikslų, ap/Bakų^ feljeto
nų, eilėraščių,įvairenybiųirtt Kiekviena-
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius ^Kup
rinės pabiros.

Šiemet “KAR YS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole

kdnu*: Europa—Lithuania, Kaunu, NeprfkUtuo-
- mybėt aikftč “KABYS.

Pehktadianis, si*TĮ"iM M1 1 1 . 1 "I ii į..... .
tenRa juos paprašyti išeiti.J

1U pareiškia
* bufetinin-pašauk-- Aš įsei-

4kainą. Edisonas tikrina, kad — Gerai, šs Seinų! — pil- 
Dlieno knvsra bus pastovesnė nu ambiciją^ f 

didesnysis 1 
kui, kuris 
siąs policininką, 
nu! -

Ir ženge^ųnąs^per slenkstį, 

sru tom tanai i®»r
.VS’Gii i Z-USVOM K'..-;;-

L —Didysis 
kėt ‘-^Aš vengiu eivilizuotų 
žmonių, nes jie manęs nesu
pranta!^ >':• >.**S ’>?’ Kažin, ar Lev Nikolajevič pažino savo mokinį ?

Iš;“V litteraires^

VEDYBOS INDIJOJNesenai įvykusiam motenj kongrese Anglijoj Indijos atstovė Underhill darė pranešimus apie Indijos motinų būklę. Indijoj vedybos daž- nuo kitų mums artimiausiu nai įvyksta tarp jaunų žmo- planetų, žemė atrodo kaip’nių, nes mažiau kaįp . pen- mažutė mėlynos . spalvos kerių metų. Dabar Indijoj žvaigždė. O mums kitos ma- yra 329,000 moterų į^29,000 tomo® planetos yra tokios našlių, jaunesnių leaip penki metai. 2,774,000 moterų ir 105,142 našlės, kurios dar neturi pilnų dešimties metų. Gal visoj Indijoj nėra panelės, kuri būtų 20 metų. Dažnai sutinkama motinii dešimties mėtų; jos turi'jau po vaiką. Jų motinos teturi tik po 17-ka- metų, o bobutes 25 metus, Indijoj žmonės bręsta dukart greičiau negu pas muš. “R-tas”

plieno knyga bus pastovesnė ir Taikstesnė J1Ž popierio knygą. Taip paį, esą, plonutėlis plieno lapas galėsiąs geriau įtraukti rašalą, negu paprastas spausdinamas po- pieris. Tuo būdu, Jei tikėį- ti Edisonui, išeitų, "kad plieno knygos ateity; busę-pigesį nes ir stipresnės jlž 'dabartines popierines. Sudie, po- pieri F
——-

_ . ŽEME YRA MĖLYNA 
s ŽVAIGŽDEKaip atrodo mūsų žemė, jei į ją žiūrėti, iš tolo^Kokia šviesa ji šviečia į dangaus plotus? Po ilgų tyrinėjimų mokslininkai rado tikrą atsakymą į šį klausimą. Pasirodo, kad žiūrint į žemę

spalvos: Venera, vadinama aušrinė ir vakarinė žvaigždė, vra šviesiai balta, Marsas — raudonas, kraujo spalvos, Jupiteris — baltai šviesus, Saturnas — tamsiai melsvos, švino spalvos.
“M. R.”

GROŽIO KARALIENĖ—VYRASViename Belgijos miestely nesenai buto renkama “Grožio karalienė.” Teisėjams teko išspręsti sunkų uždavinį, nės pajūrio-maudyklėse buvo daug jaunų dr- gražių merginų. Pagaliau, gražuolė bū Vb išrinkta, ir'žiūrovai pritarė teisėjų skoniui karštu delnų plojimu. • : ■Po rinkimų Vakare įvyko balius, kuriame “karalienė” gavo atatinkamus ženklūs. Visi dalyvavusieji baliuje vyrai' ieškojo .progos pašokti su karūnavota gražuole ir prie kiekvienos progos kėlė į padanges jos gražumą.Kada balius jau buvo įpusėjęs ir svečiai įsilinksmino, “grožio karalienė” spruko iš šokėjo glėbio, užšoko ant stalo ir pareiškė nustebusiai publikai, kad ji yra vyras. Ir iš tikrųjų, tai buvo jaunas, gražios išvaizdos vyrukas iš Briuselio, kuris tuo būdu norėjo pajuokti grožio konkursus.
TOLSTOJUS IR KROVIKAIĮ vieną mažą restoranėli Paryžiuj įeina du krovikai, paprašo likerio, išsigeria, pradeda kažko ginčytis ir pakelia tokį triukšmą, kad

- - - - - > - - — - -- -- -

Ką tik IMjo M spaudos!
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
fo-
Verta kiekvienam turėti 
muoee tą gražią knygutę.

Už
3c.

l.i.

8AINT CLAIR, FA^ .' <•*
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks, sekmadieny, 
spalių 6 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai. Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti j šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. "■. *

■ -•♦•t-J ‘5ii—. ---' 

NABHUĄTT.’B.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinka

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

. Valdyba

r
’ UARTEORD, OONN. ū

vyks spatfį 1 JIjĮ

bažnytinėj svetainėj,.« Capitol 
Avė. Malonėkite visi naęiąiateiti, 
nes yra svarbių-ieikalų* def kuo-

... Okar-
Rbva.hHę 5 y

BRIGBTON/MAGS.L.;D.’ ^nesiniĮ,
fusiriųkimąs įvyks penktadieny, 
spalių 4, 7:3ę vai? vakare; Lincolį? 
Svetainėj, 2& Lineoln. SU Apeikite' 
visi. < $ ^Valdyba

-------  —- .

\ CLEVELAND, OHIO
■ Spalių 9 d.,- 8-tą vai. vakere, 

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

- ■<
BĄLTIMORE, MD.

| Spalių 13- .dieną, -sekmadieny, 
tilo j po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose; įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si- 1 Kviečia Valdyba

■ ' ' -S,
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap- 
sakyjųStiai, eilėraščiai, juoku., 
Piesos* vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo’itraAto ir plataus pašau- '< 
Ho. Įvaarumėliai, Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus^ f 
molio ir kitokį.Laikraščio kai- . ? 
ną? metams'2 doE pusei metų— 
i dol. Eina 2 kartus' pėr mėnesi, 
Paveikslus piešia K. -ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PAŠA-.

»S t-v >• n v . . • a ame _

raitis. -
.Vienas Nr. susipažinti siunčia- 

sias veltui.
Adresas: “Saulutės” Adminis- 

tradja Jurbarke.

■ '* «

Tel. So. BoBton 0823
| NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. Y. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
0/Ho valanda.’ 

uuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 1:80 Iki 5 - 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais Ir no- 
dfildlenlais, taip-gl seredomis nno

12-tos dieną uždarytas • ' 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DIDŽIAUSIA DOVANA
4 .• ’ * • n'i ~j-—

‘ ' - .

NeužmirskitęPužsakyti savo m> 
IrmAjn ?sūn^ dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį1 “žvaigždut j?’’f Tuo padarysi
te didžiausią jUiU džiaugsmą. ; //

“Žvaigždutė^’ yra viena iš įdo
miausių yaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prennnięruo- 
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

pas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija.

WATERBUBY, CONN
Spalių 27 d., 1, vai. palietų į- 

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

■ -—-r— <
• ■* 7 v e ‘

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

susirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 27 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame, naųitisfeę): ateiti /Gera 
proga užsimokėti duokles,

' * Valdyba

i ą BBOOKIZrN, N ; Vi ?
Spalių 277 'd.', - tadj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos' mėnesinii 
susirinkimas. Kviečiame ^adtiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir^. savo: 
draugas(es) prirašyti Valdyba;

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

spalių; 20 <1, po dvyliktai. vai; 
Taigi- kviečiame visus nariais at-į 
slankyti į- šj; susirinkimą ir užsi- 
mokSti. mėnegines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti.’ Nariai, 
kurie *dar neturįtę mokesčių kny: 
gučių tai gausite susirinkime. į- 

Valdyba
» : *• ■ _• * '| ............... ’ ■■ ■.» « ■ ' « -

WORCESTER/MAgS?;iI
LDS. 7 kuopos susirinkimas į-! 

vyks spalių 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be ;.to, gera 
proga užsimokėti duokles-.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirunkime dalyvautų’ 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems. ,

M.

TeL Porter 3789

JOHN ras, M. D.
(REPSYS) 

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—0 

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
Cambridge, Mus.___  _ ___.__ t ____ ____

— ĮiHĮZ tj»w • 1

VflUsuM, geriausiai veikiant! medl- 
kallikf 4r elektra gydymaL dnoda 

.grelflausluB recultatus.
8uvirt 28 mėtos rpedallstas nervą 
ir kronlttų ligų—Vaistai spedsllai 

pritaikinti kiekvienai figaL

Dr. Killory
60 SOOLLAY S%, BOSTON. 

OLYMPIA THEATRH BLDG„ 
ROOM 22
VoImAm.*

Dienomis nno 9 ■ ryto tkl Z vakare. 
Šventadieniais: nuo 10 ikf 1 dieną.
Į- ■ i. ■ I

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų. 
Pautanlngai gydo faiaen&ialaz 
Ilgu vyrą ir aiotanj. Taipgi o- 
doe ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 Utį 8, nedeilanils 9 iki 2. 32
ChMtbora St, Boston, Tai Hay- 
market 1438.

-------r-r-

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 86 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, spalių 20 d. š; m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų viri nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prū 
mūsų brangios organizacijes.

Nepamirškite užsiraokdti duok
les.

■ ~

L. 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 20, tuoj po pamaldų, sv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl Ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

202 Jeffenon St, Nevark, N. J. 
yra įgaliotas ge: 
užrašinėti laitfra
rie norite užsirašyti laikraštį ar. 
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
TeL Market 0609

E. V. WARABOW
(Wrabliauskas) - 

LIBTUTIS GRABORIUS IR 
’ BALSAMUOTOJAS 

1(M9 Waahin$to* Street 
NoHrbčdj Mms? 3 
TeL Norvrood 1608 

HofanfctLo omcw 
104 Aums Street 

Trisphone Broekton 1644-J ;
- ■*. i :

DR. GRADY
* SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y., university medika- 
likką kolegiją; buvęs gydytoju Ft. 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas 1 Out-Patient Staff Lowellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’s 
Ligoninės; Mėdikai Iškas egzaminuo
toj ag dėl Metropolitan Life Ina; 
Loveli YMCA. Gym.; A O. Foras- 
tėra of America. Valandos: Antr., 
Ketv_ šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St Patarimas dykai.

s®*®®®®©®®®®®®®®*©®®*®#®
Tel. So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston 

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

• »

( 1 T

Telefonai: So. Boston 1632—1373

A. J. KUPSTIS 
žemnamijoe, Apdraudos, Mort- 

gičių. Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agnit&n.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdara* ano’ a ryto IM 
9 vakaro. ~

Norintieji tel*tn|Hawrto patarnavl- 
ma ir geriausią pirkinių, kreipkitės 

pas mua
. 882 V. BR0ADWAY
SOUTH BOSTON, MA88.
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