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VINČA LAIMĖJO
KNOKOUTU

y

Fhll River, Mass., spalių 
7 d. — Čia mūsų Juozas Vin- 
ča turėjo savo pirmas kumš
tynes nuo to laiko kaip jis pa
sidavė John ĮJuckley ir Shar- 
kio vadovybe^ Jo oponentas 
buvo smarkus kumštininkas 
pasižymėję^ ijnokoutais Pat 
McLaughlin išįU. S. Marines, 
sveriąs apie 2ĮX) svarų. Jack 
Sharkey buvo įkartu su Vin
cą nuvykęs ii įlaike kumšty
nių buvo Vintkįs sekundantu- 
patarėju. Shįaįrkey ir Buck- 
lev pamatę Vįūčos oponentą 
buvo it ir. nųsįgi 
manė, kad Vnicja 
dirbti su | į Ir ištikrųjų 
pirmame roun^ jis smarkiai 
ant Vinčos pųc|le ir Vinča ne
galėjo gauti progos jam lie
tuviškai “užvažiuoti.” Bet 

- w antrame rounde, Vincai pasi
sekė porą smūgių užduoti 
nuo kurių jis jau Vinčos pra
dėjo bijoti. Treciame rounde 
jis jau keturis kartus buvo 
Vinčos smūgių paguldytas ir 

t nuo paskutiniojo smūgio ne
sikėlė ir jį turėjo nešte išneš
ti. Vinča laimėjo trečiame 
rounde kndkoutu, o turėjo 
kumščilrotis 6 ‘rouridtis. Ma
tyt Vinča nenori Šarkiui už
sileisti. Kaip Šarkis į 3 roun
dus paguldė Loughraną tai ir 
Vinča parodė, kad ir jis gali 
airišį Į 3 roundus paguldyti.

Rep.

y.
VEDYBOS, GIMIMAI IR MIRI

MAI LIETUVOJE
Statistikos biuletenio pra

nešimu, visoje Lietuvoje šiais 
metais per tris pirmuosius 
mėn., (sausį, vasarį ir kovą) 
buvo tik 6,668 vedybų, kai 
tuo tarpu per tą patį laiko
tarpį 1928 met. buvo 8,614 ir
1927 met. — 9,111.

Gimė šiais metais per tą 
laikotarpį 17,259 (berniukų 
9,078 ir mergaičių 8,181), o
1928 met. 17,354 (berniukų 
9,087 ir mergaičių 8,267) ir 
1927 met. 17,984 (berniukų 
9,481 ir merg. 8,503).

Mirė šiais metais pertą lai
kotarpį 11,849 (vyrų 6,092 ir 
moterų 5,757), o 1928 met. 
9,740 (vyrų 4,997 ir moterų 
4,743), 1927 met. 13,957 (vy
rų 7,062 ir moterų 6,895).

Šiame laikotarpy daugiau- 
šia vedybų būna vasario mė
nesį, gimimų sausio, mėn., o 
mirimai Įvairuoja.'

Pažymėtina, kad moterų 
mažiau miršta, negu vyrų, 
nes jos apskritai imant, il
giau. g v vena.

--------- T“» •

KUN. F. J UŠKAITIS,
N. P. P. Šv. parapijos, Cambridge, Mass. klebonai, L. D. S. XIV sei
me išrinktas Literatines ir Paskolą ir boną likvidavimo komisiją na
riu. Sveikiname. Kun. Juškaitis yra vienas iš pirmąją mūsą organi
zacijos nariu ir veikėją. Jis yra daug prisidėjęs darbu ir pinigais 
organizacijos sustiprinimui. Šiame seime prisidėjo na.nriinga.is pa
tarimais ir sutikimu įeiti į valdybą.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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RU8IJOJ KORTELĖS JAU 
MĖSAI IR KIAUŠINIAMS

Rusijos miestuose jau žie-s 
mą buvo įvestos kortelės 
duonai ir sviestui. Dabar 
taip pritrūko mėsosTrSriau- 
šinių, kad ir šie dalykai pra
dėta dalinti tik sulig korte
lėmis^ Kainos vis tebekylą^ 

Darbininkai nepatenkinti, 
kad spirito gamyba vėl pa
kelta penkiais milijonais ki
birų, taip kad ateinantiems 
metams bus pagaminta 48 
milijonai kibirų, vieton su
mažinti dvejais milijonais, 
kaip buvo žadėta. Darbinin
kai skundžiasi, kad girtuok
liavimas labai kyla ir nuo to 
kenčia fabrikų darbas.

KUN. K. URBONAVIČIUS 
JAUČIASI VISAI j

Iš pasikalbėjimo su gerb.: 
kun. Valaičiu, Telšių semina
rijos Įgaliotiniu apie kun. K. 
Urbonavičiaus sveikatų suži
nojome, kad jis ačiū Dievui 
kasdien eina geryn ir stipryn 
ir kad kitą savaitę tikisi su
grįžti Į namus.

NUSTOJO ĖJĘS LIETUVIŠKAS! 
LAIRAŠTIS

Kaip praneša - “Lietuvis 
Brazilijoj,” kitas lietuviškas 
laikraštis, ėjęs Safn Paulo 
mieste, “Pietų Amerikos 
Lietuvis” nustojo ėjęs ir jo 
turtas likviduojamas. Tas 
laikraštis buvo leidžiamas 
Kiršteino biznio tikslams. 
Laikraštis paliko daug sko
lų. Taigi, dabar Brazilijoj 
eina tik du lietuviški laikra
ščiai: “Lietuvis Brazilijoj” 
ir “Garsas.”

Holyoke, Mass., spalių 7 d. 
— Čia Įvykusiose kumštynė
se, tarp kitų kumštininkų 
rungėsi jaunas lietuvis Sta- 
sys Versiackas—Steve Ket- 
chell vidutinio svorio iš 
Haverhill su Tomy Corbey iš 
Brocktono.Turėjo kumščiuo- 
tis 8 roundus, bet mūsų Sta
sys savo oponentą “užmig
dė” pirrųame rounde. Stasys 
Versiackas yra dzūkas. Jo 
manadžeris yra Johny Buck- 
ley.

KOKIE KARTAS ŽMONĖS 
’• GIMSTA

Lenkų l^Ąrąščiai praneša, 
apie nepaprastą gimimo atsi
tikimą Belžicų ligoninėj ties 

. Liublinu. Išsigimėlis yra ne
paprastai didele galva, o vie
toj lūpų turi galvoj didelę 
skylę, primenančią kiaulės 
snukį. Viena išsigimėlio akis 
yra labai didelė ir pailga, o 
visas veidas gauruotas. Be to, 
jis turi tik vieną koją, pana
šią į kiaulės koją, kuri bai
giasi nagu.

NORĖJO IŠSPROGDINTI VIL
NIAUS AMUNICIJOS 

SANDĖLIUS

Krokuva. “Ilustrovvanny 
Kurjer Codzienny” praneša 
iš Vilniaus apie pasikėsinimą 
susprogdinti Vilniaus amu- 
nijos sandėlius, kurie yra 
Lietuvių gatvėj. Eidamas 
sargybą kareivis pastebėjo 
sandėlio duryse granatą su 
degančiu dagčių. Kareivis 
tačiau nesumišo, pagriebė 
granatą ir metė ją į priešingą 
pusę. Granata nukrito arti 
esančioj vaikų žaidimo aikš
tėj prie pradžios mokyklos. 
Granata sprogo ir jos skevel
dros sunkiai sužeidė kiek 
anksčiau atėjusį į mokyklą 
devvnerių metų mokinį. Kaz
lauską. ... J u.’.r ,);

. !

VARŠUVOJ RADO ŠPIONAŽO
CENTRĄ

Varšuva. — Spaudo:: pra 
nešimu^ Varšuvos policija 
padare kratą socialistų ko
operatyvui priklausančio 

įknvgvno “Ksiažka" būse ir 
rado didelę daugybe labai 
kompromituojančių. doku
mentų daugiausia, paslėptų 
tarpusieniuose, knykdėčiuo- 
se su keliais išimamais dug
nais, tarp kurių knygų pps- 
Tapių ffTt.' Ddkūfhehtai'pa- 

'' ? 'rodo, ‘Įšad "knygynas buvęs 
a ’ f * • L, '* * '

SUVARŽYTA KIAUŠINIŲ 
VARTOJIMAS SSSR.

Berlynas. Laikraščiui pra
nešimu, Sovieų Rusijoj su-i 
varžvas taip pat ir kiaušinių! 
vartojimas. Šeimyna gaus po 
15 kiaušinių mėnesiui, vai
kai iki 8 metų amžiaus gaus 
atskirai po 25 kiaušinius 
mėn.

HOO VER ’IO—MAPDO^ĄJ.
PAREIŠKIMAI ŪŽTI 

RINA TAIKjĮy 
JVasbington, D. C.? s 

9 d.—Prez. Hoover įrU 
jos prem. MašDonalcĮ“ 
re pareiškė, kad j iedvieįųl 
sikalbėjimai buvo 
tuo, kad užtikrinus yf 
tarp .Timpt. Valst. ir 
'jos ir kad tuo pačiu 
spręsta visos senos 
problenids. Kokios tos 
blemos Huvck nepasako, 
spėjama, kad buvo susitai 
panaikinti bile vai/ 
ant jūrių^ delko praeity bu 
susidarę daug negusipra 

? J eigų prem.

---------------------------------- -------------- --------------J--------------------------

SUDEGĖ PER NELAIMĘ DU 
LAKŪNAI

Rugsėjo 19 d. 9 vai. 30 min 
Klaipėdoj įvyko sunki oriai 
vio katastrofa. Lakūnams 
kap. Kuncą^čiui ir vyr. Įeit
Vedeikai nusileidžiant vietos bus Afrikoje, 
aerodrome, orlaivis apsivertė| 
ir užsidegė. Abu lakūnai žu 
vo.

Varšuvoj gyvenančių Mas
kvos agentų būstinė, susitiki
mo vieta vykstantiems iš 
Maskvos Į Vakarų Europą ir 
atgal, Maskvos pinigų, in
strukcijų, Įsakymų centras, 
špionažo tarnybos centras. 
Daug areštų padaryta.

FAŠIZMO STEBUKLAI

Italų fašistų porai Džiaka- 
ni gimė duktė, turinti kairia
jame šone žymę panašią i fa
šistų simbolį rykštės.

y

MARION, N. C.—Dėl nu I 
šovimo penkių streikuojah 
čių darbininkų areštuota še
ri fas"Adkins ir 15 jo pagel- 
bininkų ir jie visi kaltinami 
žmogžudystėje.

Teisėjas Harding padarę^ 
šaudymo tyrinėjimą tris še
rifus išteisino.

Buvo pašaukta daug liūdi 
ninku. Streikieriai Įrodinė 
jo, kad šerifai pirma pradė
jo šaudyti Į piketuojančius 

Laikraštis pastebi, kad, je^darbini’nkus. Šerifų liūdi- 
ne kareivio MfiSW4tijaK tii. njnkai '!twjin6j0 kaip tik 

priešingai.
Iš darbininkų paliudymų 

matosi, kad šerifai bereikalo 
pŲble1 darbininkus ir prieš 
j/tdš panaudojo ginklą. • . >
"‘ Tristhas dar nepasibaigft’gresor 
'tikimės, kad bus išneštas be
šališkas nuosprendis.

būt išnešti į orą ne tik amu-l 
nicijos sandėliai, bet ir daug 
arti esančių trobesių.

Žandarmerija ir policijos/ 
valdžia pradėjo tuo rei^kįu 
energingą tardymą, bet j d 
vaisiai laikomi griežtoj pa
slapty.

z
i.

.-Keleri metai atgal 
linis Eucharistijos kongre
sas- buvo Amerikoje: jis nu
stebino pasauli savo didin- 
gUmu. Šiemet jis buvo Aus
tralijoje, o sakančiais metais

Vadinami, 
Eucharistijos kongresai ke
liauja aplink visą žemės ru
tuli, žadindami visos žmoni
jos religinę dvasią.

Kodėl pasirinkta Afrika? 
Ogi todėl, kad šioje pasaulio 
dalyje dar nėra buvę šios rū
šies kongreso. Kodėl pasi
rinkta Kartagina? Todėl, 
kad sekančiais metais bus 
minimas šv. Augustino, šio 
didžiojo Bažnyčios genijaus 
1500 metų sukaktuvės nuo 
jo mirties. O Kartagina 
kaip tik buvo šv. Augustino 
tėviškė.

Kongresas Įvy ks 1930 m. 
gegužės 7—11 d. 
giamieji darbai jau buvo 
pradėti š. m. vasario mėne
si. Kartagina jau senai y- 
ra prisikėlusi iš griuvėsių,ir 
pasidariusi Afrikos katali
kų^ judėjimo centtu. Šis 
XXX Eucharistijos kongre
sas vainikuos Afrikos kata
likų žygius. Jo tema bus 
aktuali ir susijusi su šv. Au
gustino sukaktuvėmis: “Ku- 
eharistijos praktika pagali dino, jog staiga krito be są- 
xr. Augustiną ir pagal sven-: monės ant žemės. , , 
tuosius Afrikos Ratnyčios Nugabenus jį į miesto,11; 
TAru-S;’*' Vyriausiuoju Kop- goninę, pasirodė, kad

‘ organizatorium > ibūs rtioji kūno pusė paraližuota, 
Afrikos arkivyskupas Le- ir jis dar iki šiandien nekal- 
maitre.

SEIMAS SUTIKO, TAI “S0- 
SIALDEMO KRATAS” NE

SUTINKA SU OZOLIO 
' POLITIKA

: Ryga. “Socialdemokrats” 
■šiandien vedamajam griežtai 
reikalauja, kad tuojau atsi
statydintų karo ministeris 0- 
zolis, kurio veikimas deza- 
vuotas seimo karo komisijos. 
Laikraštis pabrėžia, kad 
“laikas parodyti Ozoliui du
ji s.” Priešingu atveju, lai
kraščio nuomone, tektų kon
statuoti, kad “fašistų sfe
roms” konstitucija ir parla
mentas Latvijoj neegzistuo
ja-

UŽDRAUSTA NAMINIO ALAUS 
GAMINIMAS

Ryga. — Latvių ministe- 
rių kabinetas priėmė nutari
mą, kuriuo Įgalioja vidaus 
reikalų ministerj uždrausti 
naminio alaus gaminimą.Tas 
nutarimas priimtas ir bus 
taikomas pirmoji galvon 
Latgalijoj, kur didelis kiekis 
naminio alaus patenka pre- 
kybos apyvarton.

>•

DIDELI BOLŠEVIKŲ MANIEV-f 
RAI PASIENYJE

Vilnius. — Praneša, kad 
šiomis dienomis lenkų-rusų f1 
pasieny bolševikai pradėję 
didelius savo armijos ma- 
nievrus, kuriuose dalyvauja 
visų’ rūšių kariuomenė, net
gi tankai ir orlaiviai.

Lenkų spauda pažymi, kad 
tai esą. politiniai Sovietų 
Rusijos manevrai.

KRITO BE SĄMONĖS DĖL 
LAKŪNŲ MIRTIES

Klaipėda. — Rugsėjo 19 d* 
susirinkus valdininkų orga
nizacijoms skraidymo aikštė
je išlydėti tragingai žuvusius 
lakūnus, gubematūros tar
nautojas Skėrys, Gedimino 
orderio kavalierius, pamatęs 
lakūnų karstus, taip susijau-

ir ginčų;
į Don akt ir prez. Hoover pt 
I reiškimai v ra nuoširdūs ' I ’ vk.“atviri, tai žmgsnys ar 
prie taikos.

Išvyksta ketvirtadieny
Prem. MacDonald aph 

džia AVashington ketvį 
nv ir vyksta į PhiladeĮpljĮ 

,Nevu Yorką, o iš ten 
Kanadą pasimatyti .su-S3 
,valdininkais. < ė

______________________ • "t
• • 4

JUNG. VALSTYBĖS 
MACDONĄLDO PAKYIE-I

/, TIMĄ . r'

Wa-shingtori, D. G.; s 
TO d. — Anglijos prem. 1 
Donald apleidus Dėdės S 
sostinę valstybės sekretorftB 
Stimson formaliai paskelbė; 
kad Jung. Valst. priėmė 
■kvietimą dalyvauti ' pi 
didžiųjų valstybių konfeti 

:cijoje dėl nusiginklavimo aw 
jūrių.

AREŠTAVO 14 VO 
ŠALININKŲ

Kaunas. — Šiomis di 
mis slaptoji policija sui
slaptą p. Voldemaro šalinin
kų susirinkimą ir areštavo^ 
asmenų. Jie visi perduoti 
ro lauko teismui.

Jeigu šios žinios tejsin 
tai ir Voldemaras bus vi 
plečkaitininku.

Galima tikėtis, kad 
turą baigia savo dienas ] 
tuvoje.

VOKIETIJOJ 704 MILIJONŲ 
DEFICITO

Berlynas. — Radio žinio
mis, per pirmuosius 7 mėne
sius Vokietija turi paprastų 
pajamų 313 milijonų markių 
ir nepaprasti 47 milijonais 
markių daugiau negu numa
tyta biudžete. Tačiau ben
dras balansas sudaro 704 mi
lijonus markių deficitą.

, --------
3,000,000 MILREISŲ NUOSTO

LIŲ DĖL POTVINTŲ
Lisabonos. — Labai didelė 

audra sukėlė Loriga srity di
džiausi potvynį. Padaryta 
3,000.000 milreisų. nuostolių. 
6 .fabrikai nutraukė darbą; 
sąryšy su tuo 500 darbiniu^ pie 50 pasažierių. 
kų liko be darbo.

BAISI NELAIME | 
Jfiffll) '

OSLO, Norvegija. —- 
madienio naktį No 
pakrašty nuskendo _r. 
“Haakon.” Laivas užėjo U
uolos ir taip smarkiai t 
kad net jo kapitoną 
lauk ant uolų.

Kartu su laivu nriski

■ i
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Okupuotoje Lietuvoje

Veikimo Centro lei-
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NAUJOS JĖGOS SILPNIEMS 
ŽMONĖMS

BALSAS Iš LIETUVOS

Aš tik teisybę rašau.
tis “RYTAS.

PĄLRŲĘĮO Mu4rių 4 mirė. Bergą daugiai-
_________ \

šia vaikai nuo 2-—12 metų.
* ; •

Dęzįntęriją yra vietinio po
būdžio. Ligoniai izoliuoti. 
Dviejose vietose padaryta 
dezinterija ir duota Nurody
mų ir patarimų, kaip nuo 1L 
gos saugotis. '

» . *.t

[IŠDUODAMAS

;v_.. imtuvai
j teismo žinyba nu 

įduoti Lietuvai J. Ma- 
flį, kurs pabėgdamas iš ą- 
» nušovė policininką Pa- 

ir pasislėpė Latvijoj. 
4iwdąiįris ne kaipo po- 

X bet kaip kriminalinis

savaitės arešto.
- t ..... .

^AVYKUOSE javai 
□į jau baigiama su- -"i U ' 'ayti. Kai kur dar matyti 

Utd. ir nesuvežto vasa- 
■. Į •- Linai raunami,

kenčiai baigiama įsėti? 
l zanavykai šiemet tu- 
, kokio seniai yra jau 

Ūbeję. Kiek blogiau už
tik miežiai. Kuliami 
ii ir rugiai vra našūs.

-L -

. SERGA

pciamiesty (Seinų ap.) 
tmota 3 susirgimai vi- 

irių šiltinę. Gydytojo nėra, 
ta. pastangai ligos plė- 

įtĮmuoši kelią užkirsti?
v ■_________________

AP8KRITY SIAUČIA 
KRUVINOJI DEZINTERIJA 

Sakių, Slavikų ir Kidulių 
Beluose trijuose kaimuose 

Šeimose susirgo kruvinąja

; Laikas yra pinigai, prarasto ne
sugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 

yra geras ir pigus.
r* Jį-reikia užsisakyti sau Ameri-

Lietuvoje.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
iti, o visur kitur užsie- 
ir Amerikoj)—trigubai

NETIKRAS ŠIMTINES DIRBA 
LIETUVOJE

Neseniai Tilžės apylinkėse 
suimti keli asmenys platinę 
netikrus šimto litų bankno
tus, vokiečių policijai prisi
pažino, kad banknotai buvo 
dirbami Lietuvoje, tik jiems, 
kaip agentams, buvo duota 
nedidelis kiekis Rytprūsiuo
se išplatinti.

t$ tvankos. Save pasivadinęs
“feraliiĮroj. ” Jis ^^ijnąsl į. RYTFR98XUQ*

^-^IvąJ^^pie Ui norįs 

nešti sąyp, pavaldiniams pto- 
Vineijoj, ' Ui pasikalbėjimą 

telefonu nemokėsiąs jam 
telefonu, kaip nuosavybe, esą 

' galima naudotis nemokamai. 
Panelė prie telefono ^kąra- 
JiųM neprileiod, pakvietė ki
tuose kambariuose buvusius 
valdininkus. Tie “karalių” 
norėjo sulaikyti, bet jis pa
spruko.

LIETUVAI DIRBA MAŽINĄS
n

Viena Lietuvos stambi fir
ma Rytprūsiuos užsakė vie- 
nąpie fabrike pądarytirtiidn- 
ką kiekį akselinių mašinų ir 
rusvelkių.

Einoris taip pat pasislėpė. 
tTž Jockaus sugąvimą lęrįmi- 
naliAŽ ppįieija paskyrė 1,500 
litų premijos.

u
Penktadienis, spalių 11 dieną, 10žd >

PER LIEPOS MĖNESĮ DAU
GIAU IŠLAIDŲ NEGU 

PAJAMŲ

Kaunas. — Liepos m. val
stybės iždo sąmatinės paja
mos siekė 22,999,480,17 litų. 
Per pirmus septynius mėne
sius pajamos sudarė 153,- 
082,184.20 litų, iš bendros 
1929 mt. sąmatoj numatytos 
300,862,822.63 litų pajamų 
sumos.

Išlaidos liepos m. sudarė 
24,180,043.62 litų. Nuo pra
džios metų iki rugpjūčio m. 
1 dienos išlaidos siekė 141,- 
057,739.65 lt. 1929 metų są
matoj numatyta išlaidų su
ma siekia 259,966,193 litų.

DIDELĖ AUDRA

Pabirže (Biržų apskr.). 
Rugsėjo 2 d. mieste ir apy
linkėj siautė didelė audra, 
palikdama savo pėdsakus. 
Sugriovė keletą triobesių, o 
pačiame mieste L apdraskė 
bažnyčios stogą, Nuplėšė da
lį klebono svirno, nulaužė 
keletą medžių. \

■ ■ <■ ■

ŽYDŲ NAUJIEMS METAMS 
DOVANOS

Kaunas. — Miesto savival
dybė paskyrė žydų bied- 
nuomenei 2,800 litų jų naujų 
metų proga pagerintam mai
stui įsigyti.

RABINAS SIŪLO PASKOLĄ

Kaunas. — Šiomis dieno
mis viešįs Kaune žinomas 
žydų rabinas Glązeris, kilęs 
iš Lietuvos, įteikė Amerikos 
kai kurių turtuolių pasiūly
mų suteikti Lietuvai 50,000,- 
000 litų paskolų.

--------------------— .. C

DRĄSUS APIPLĖŠIMAS
Kaunąs, — Rugsėjo 13 (L 

nąktį pagarsėjęs Ųtėšikų ir 
žmogžudžių gaujos vadas 
Joekus Peras kartu su kį? 
tais dviem plėšikais Kaz. ir 
Alfonsu Einoriais, paeinan
čiais iš Ylakių y. Mažeikių 
apskr., apiplėšė Mosėdžio v. 
Indulių km. pįl. P. Kazlaus
ką, ' Kazlauskas norėjo iš 
namu išbėgti' ir pagalbos 
šaukti, bet plėšikai jį revol-

■ verio šūviu sužeidė Jr jį su* *■ 
visa šeima suvarė į skiepą ir

! pastatė sargybą tol, kol į- 
vykdė apiplėšimą.' Plėšikai 
paėmė dviratį, drabužių, au
deklų ir pinigų 2,150 litų. -

Po apiplėšimo policija ga
vo žinių, kad plėšikai apsi
gyveno Ylakių v. pas J. But
kų. Nuvykusr ten policija 
Kazį Einorį ir Butkų suėmė, 
o Joekus P. per daržinės sto
gą išlindo ir revolveriu atsi
šaudydamas pabėgo. Alf.
--------------------------------------------- 1

ATVYKSTĄ TAUTŲ SĄJUNGOS 
ATSTOVAS

Iš Varšuvos Rygon at
vykstą Tautų Sąjungos de
legatas Pabąltės valstybėms 
p. Gąlląti, kuriam pavesta 
rūpintis rųsų emigrantų, va-l 
dinamų nansenigtų reikalais. 
Iš Rygos p. Gallati atvyks 
kelioms dienoms į Kauną.

r .

TENISISTU8 KVIEČIA 
Į BERLYNĄ

Lietuvos sporto lygos sta
lo teniso komitetas gavo iš I. 
T. T. R. pakvietimą dalyvau
ti ruošiamose! Berlyne pasau
linėse stalo teniso pirmeny
bėse, kurios bus 1930 in. sau 
šio 20—26 d. d. Šių metų pir7 
menybėse, kurios buvo Buda
pešte, Lietuva iš 13 valstybių 
užėmė 9 vietą.

Kadangi šiais metais stalo 
teniso komitetas mano su
ruošti daug rungtynių, tai 
mūsų žaidėjai gali tikėtis, ge
rai pasitreniravę, pasaulio 
pirmenybėse užimti geresnę 
vietą.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie KatąHką Tikybos Tik

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

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka;—žH;.;  ___ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime- Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graiką Mythologijos Žiups- Y 
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____ 50c.

1275 NAUJI STUDENTAI

Kaunas. — T universitetų 
pastoti buvo paduota iš vi
so 1275 prašymų. Pernai bu
vo priimta 1502 tikrieji stu
dentai ir 85 laisvieji klausy
tojai.

--------- i------  
PABĖGO KAUNE 

“KARALIUS”
Kaune į vieną valdžios įs

taigą prieš kelias dienas, va
kare atėjo gražiai apsirengęs 
virš 20 metų pohas ir pareiš
kė tarnaujančiai panelei, kad 
noris kalbėti su visos Lietu
vos apskričių viršininkais ir 
komendantais. Dabar trūks-

PRIE DEMARKLINUOS VIS 
NENURIMSTA -

Rugsėjo 15 d. Utenos aps. 
Prudeliškio sargybos rajone 
sargybinis L. patruliuoda
mas prie demarklinijos tarp 
Prudeliškio ir Žemitkiemio, 
pastebėjo nepažįstamą as
menį. Jis, norėdamas sulai
kyti, iššovė 3 kartus ir nepa
žįstamasis, pasinaudodamas 
tamsa, pasislėpė. Vėliau ap
žiūrėjus prie Dumblio ežero 
rasta kareiviškos drobės 3 
kruvini gabalai ir išminta 
žolė. Spėjama, kad jis bu
vo sužeistas.

DIDELIS BANKO PINIGŲ 
IŠAIKVOJIMAS

f

Vilnius. — Šio mėn. 11 d 
viename lenkų banke (Bank 
Spolek Zarobkovy'ch ) užtik
ta didelė pifiigb ddfraudaci- 
ją, kurią padarė paties ban
ko prokurentas Romanotvs- 
kįs. Iki šiol apskaityta, kad 
trūksta apie 400,000 zlotų. 
Romanovvskis areštuotas ir 
padėtas Lūkiškio kalėjime.

damas Vilniuje priklausė 
prie lenkų partijos “Wyz 
vvolcnie.” Jis su draugais 
dalyvaudamas vadinamajam 
“Vilniaus Seime” griežtai 
priešinosi Rytų 'Lietuvos in 
korporacijai prie Lenkijos 
(Sveielenie bez zastrzežen’).

Mirė turėdamas 48 metus.

SVETIMTAUČIŲ IŠSIUN
TIMAS

Vilnius,' —■ Lenkų laikra 
iai praneša, kad visi sve

fimtaučiai, kurie iki šiol ne
gavę teisės tolimesniam gy 
venimui Lenkijoje, rugsėjo 
mėn. 27 dieną bus pradėta 
išsiuntinėti iš Lenkijos.

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

» grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi-
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo

t jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie-

> čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos maHe skirią platusis At-
i lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be
1 to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan-
(tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa-

; ‘ sistengk, kad aš juos lankyčiau.
Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii-, 

♦tus visa.mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lili—-pusę metų, uz 50 litų—visus metus. Užsienio
-lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone-
Jąičio gat. Nr; 24. Kaunas, Lietuva.

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš
Mane redaguoja prof, df. Leo-

TYTAVĖNAI, Raseinių 
apskr. — Tytavėnų mieste
lyje rugpiūčio 22 d. sudegė 
Andrulio malūnas. Gaisro 
priežastis nežinoma, bet spė
jama, kad malūnas buvo 
piktadarių padegtas, kadan
gi gaisro metu, .kai visi iš
bėgo ugnies gesinti,’buvo iš
laužtos Andrulio namų du
rys ir pavogta pinigų 500 li
tų. ’ r

Malūnas buvo dar neseniai 
atstatytas ir neapdraustas. 
Nuostoliai siekia arti 75,000 
litų.

AUDROS PASĖKOS 
VILNIJOJE

Perėjusios per šiaurės 
pietų Lietuvą audros, kaip
praneša Vilniaus laikra
ščiai, padarė daug nuostolių 
ir okupuotoje Lietuvoje. Su
valkų apskr., Vižainio apy
linkėse, perkūnas sudegino 
19 trobesių, ties Varėna su
degė 3 namai; Švenčionių ir bitini vaistai dėl padidinimo jėgų

° lr spėką pas silpnus žmones. Yra
1 ąstovų apskr. sudege 12 faktas, kad pagerėjimas sveikatos 
trobesių ir Lydos apskr. 8 
trobesiai. Be to, pritrenkti 
keli žmonės.

PAMIŠĖ ADVOKATAS ST. 
MICKEVIČIUS

Yi/ni Laikraščiai pra 
neša, kad rugsėj 7 d. Rado- 
mo mieste pamirė žinomas 
Vilniuje advokatas Steponas 

^Mickevičius. Jis buvo kėli
mo iš N. Lietuvos ir gvven-

Nuga-Tone ištikrųjų yra pašte- 
• —__ 1* T* • •
. ■ ■ ■ ■ - ■ ■ 

ir spėkų pas silpnus žmones. Yra 

lyra greitas partojant Nuga-Tone, 
padidėja apetitas, virškinimas bū
na geresnis, gasai ar vidurių ar 
pilvo išpūtimas išnyksta, inkstų 
ar pūslės veikimas sustiprėja, 
miegas pasidaro poilsingas ir at
gaivinantis ir liesus žmonės įgija 
daugiau svarumo.

Mrs. H. L. Harris, Faber, Vir- 
ginia, rašo sekamai: “Kai aš pra
dėjau imti Nuga-Tone, man ner
vai buvo visiškai pakrikę. Aš jau
čiaus susmukusi, nusibodusi, ne
turėjau energijos, turėjau prastų 
kraujų, netekau svarumo ir greit 
uždusdavau. Aš ėmiau Nuga-Tone 
tik 20 dienų ir galiu teisingai pa
sakyti, kad aš jaučiuos geriau ir 
daugiau gyvenanti, negu kada 
pirmiau per daugelį mėnesių. ” To
kie- pareiškimai parodo, kad 
Nųga-Tone atlieka savo darbą. 
Jus galite pirkti jį kur tik vais
tai yra pardavinėjami, arba ver
telga užsakys dėl jūs iš urmo 
vaistinės.

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

Trumpi Skaitymeliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė 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 S. Kaimietis.—15c.

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

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

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

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

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

Gegužės Mėnuo — :
Žadeikia. Kaina------------------50c.

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15e.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj -------------------------------15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________ 50c

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkūs---------------- -------------- 50e.

Mūsą 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.

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

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

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

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

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas _________ :__ 50c.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bųčys --------------- 80c.

Socializmas
> Prof. V. Jurgučio
i r - ■ -
J Kai

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais..— 
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais—X 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais-— 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais 
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTO 

tais viršeliais .—:------—į*

Visus užsakymus siuskite sekančią adrt

"DARBININKO'’ ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay South Boston, Man.

■BMGHBĖ

$1.75
$1.25
$1.75

-.
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I . lietuvis AdvottL « 

į r Vedu visokias bylas itmOF 
bu visokius dokumeutnąĄlMU^ 

. Jriems reŲrąlam A
688 NORTH MAIN STREET 

Brocktęa, Mm*. 
I8O VALANDOS 
nuo 9 Iki 8 kasdien

» Bųčys --------------- :
aas ir Krikščionybė.
‘ ‘ i--------------- 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė 3. 
aimietis ------------------------- 10c.
Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 

apysakoj (B. Vargšas) —:_15c.
Maldos GalybA Istoriškas 

piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvią kalbon 
išguldė P. B. --------------- ------ 25c.

Piumpa Apologetika arba 
Kat.;TikCjinao Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančanskąs—50*

1 M

366 Broad y.

Apie Apdraudę. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ------------------

Apsirikimą Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ____________J___________

Moterystę ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _____ ________ 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis------- - -- ,_____ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo ją išsisaugoti^ ' Pa rašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50c.

Mūsų Laiką šventoji, Šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ------- :—:——-------- 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas __________ 60c.
_ Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.-------- 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis---------- ;---------------_15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais------75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis_______ 25c.

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais _______________ __ 30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 

’5ė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --------------------------- 25c

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

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

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_______________________ 40c.
Mūsą Dainiai. Parašė Ka

zys Puida -— -------------------- 50c.
Anderseno Pasakos—su pa

veikslėliais ----------- i-------------20c.
Trumpa Lietuvią Kalbos Gra

matika; 'Paarsi J. Damijonai
tis  -------------------- r-------- t——40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
kndziulaitis —._____________ 50c.
Iš Kelionės po Europą ir 

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
TEATRAI

Nepaisytoja—keturių veiks
mą drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina....................—...... 35c.

Giliukingas Vyras—2 aktą 
komedija; parašė S. Tarvy
das ________________________ 25c.

Elgetą Gudrumas, 3-ją veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 

Juozukas --------------------------- 25c.
Ubagą Akademija ir Ubagą

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
ių. Vertė Akelaitis ________40c

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

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

aktų, 5 pa v. 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 — . 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus-. Vaidini
mas su gaidomis------ ~---------- 75«.

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.

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

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N_15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim tot Kelią—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________ 50e.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________

Mažas Naujas Aukso Alto
riau — baltos (celuloidos vir- 

ĮMM.) ——--------—♦1.00

ĮNINKĄS"
So. Boston, Mass>
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KELIAUK Į LIETUVA PER

Dėl visų informacija kreipkitės į vietos agentu

- 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.

>-
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

kili Dievą Tėvą, paskui Tė
ve Mūsų su Sveika Marija ir 
Garbė Tėvui, bet ypatingai 
ryškiai — penkiolikoje pa
slapčių. kurias reikia apmąs-

mo, tuo tarpu mūsų tikėji
mas turi stiprėti, darytis gy
vesnis ir karštesnis. At
kreipkime dėmėsi Į Rąžan
čių! Tiesa, daugumas }ūsų,

“POLONIA” 
“ESTONIA” 
“POLONIA” 
“ESTONIA”

“Liet. Aidas”

Kį VEIKIAMIEimS NAŠLAIČIAI

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose,'* reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi-

galima matyti gana Įdomių mojimo.—Prof. St. ^alkauskĮs.

— .. [U i {

! !'

I

Į KLAIPĖDA IR ATGAL
PATAŠIAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 

NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ ..

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

......„...a..............     Spalių-October.12 
..................................................... Spalių-October..26 
........................................... Lapkričio-November 16 
....................  Lapkričio-November..30

- . 80 berniuku mokoma 5 specialybių.—Visi žemdirbiai.—Izoliacija
8 forte.—Muziejus.—Pašaliečiai am a.tų nesimoko.

Viliampolėj, Skerdyklų ga- 330 neturtingų berniukų, 
tvės gale, dviejuose ilguose 
mūriniuose namuose gyvena

įikč.i. ...mr.
ti/. .
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BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Netrukus bus atidaryta rą? k
Mų ir mašinų skyriai, ....

DIENAS ANT OKEANO
Į arba iš

- y ' -t J
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šv. Rąžančius—moko tikėjimo sitiki ir mes visi, kunigai jr 
' X "Y***Brajigū broliai ir sesers! pasauliečiai,'* turime pasiti- 

> mes visi žinom tikėjimo rei- keti Bažnyčia, kadangi T 
kalą ir svarbą. Tas dalykas pasak šv. PovilOjjra “tiesė 
aiškiausiai yra išreikštas šv. šulas ir tvirtumas” 1 Tim. 
Rašte: “Teisusis iš tikėjimo 15). 
yra gyvas” (Rom. 1, 17): 
“be tikėjimo gi negalima pa
tikti Dievui”; “kas gi neti
kės, bus pasmerktas ”(Mork. 
16, 16).
kščionis, priimdamas 
krikštą,,.

Kiekvienas kri- 
šv.

tūri pasižadėti ir 
pasiryžti viską tvarkyti pa-
gal tikėjimą — ir galvojimą, 
ir kalbėjimą ir darbus.

Bet tikėjimas turi būti
•

gvvąs ir, kas svarbiausia, 
augti kartu su mumis. Kiek
vienam geram katalikui tur 
tikti, kas pasakyta apie Kū
dikėli Jėzų: “Augo išminti
mi, metais ir malone pas 
Dievą ir pas žmones” (Luk. 
2, 52). Žinom, kiek daug 

• aplink mus netikėjimo, klai-

.Ii negali mūsų sūkiai- 
dinti. Tad branginkime iT 
kalbėkime Rąžančių! Nema 
nykit, kad jis padaro žmogų 
svajotoją ii>veikiat tik jaus1 
mus, —ne, jis moko tikrojo, 
grynojo tikėjimo. J

2. Jei kas nors kartą dau
giau pamąstė apie šv. Rą
žančių, tas turės sutikti sū 
maldingo ir palaiminto vys
kupo Konrado Martino žo- 
džiais, jog Rąžančius yra “iš 
tikrųjų visas liaudies' kate
kizmas, kuris visą krikščio
nių mokslą ištikimai paduo
da.” Tikra tiesa, jūs patys 
tai patvirtinsit, nes visi esa
te kalbėję Rąžančių. Visas 
krikščionių mokslas čia pa
duodamas ne kartą, bet kelis

tnr būt, dažnai ji kalba,-betį prie kiekvienos dalelės, 
ar pagalvojat giliau, jog jis Dėl to palaimintos atminties 
mums padeda savo tikėjimą^ 
padaryti tikrą, didi ir gijvą

Šv. Rąžančius mus moko tikro
tikėjimo

Kad Rąžančius moko» 1.
mus tikro tikėjimo, me<ma
tom jau vien iš to, jog mū
sų Motina Bažnyčia nepa
liauja raginusi jį dažniausiai 
kąlbeti, jei galima, net kas
dien. Vienuolijos, maldin
gos brolijos ir šiaip geri ka
talikai taip ir daro. Jie pa-

; šv. Tėvas Leonas XIII ir 
pasakė (1891. IX. 22), jog 
Rąžančius yra “tikėjimo 
simbolis, ženklas” ir kitą 
kartą (1894. IX. 8) — jog

• . • ‘i A

yra “mūsų krikščioniško tį 
kojinio matomas parodyk 
mas.” Kas jį nešiojasi, tuoj 
pažįstamas kaip katalikas |t 
kas jį kalba, pamokomas tik
rojo mūsų tikėjimo ir tuo^ 
apsaugojamas nuo paklydę 

; mo. Žinau vieną kaimie^

* <
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auklėtiniams, personalui ir Prieglauda išlaikoma su

; rf , i F TKAVg-rYS
F < . 1

• > - i Jei meilės, ištroškus^ilgūsyj nerimstų-~i 
Širdie, Dievo meilės ugnies paliesta, •- 
Ir skundo bedugnėj nusilpus jau grimsti, x 
Vien Meilės Dievybei siela paskirta, — J

atsekama daugužsakymij.-' dėtrnai. Vidaus reikalų mi 
Neseniai įsteigtas molio duoda dalį pašai-

’ «• bjj&įį'Pbš auklėtinių maitinimui,

• Jmuil

Skubėk į Golgotą: ten Meilės Ugnyną 
Atvėrė ant Kryžiaus Jo meilės ietis, 
Ten akstiną skausmo ir mirtį aitrinę

' Mūs Dieviškos Meilės skausminga mirtis!

Ten Dievišką Širdį—mūs’ dangų—atvėrė 
: Mūs’ Viešpaties jneiles;žaizda kruvina, —

Laimingas kam skausmas ten širdį pervėrė, 
Tam dega širdis liepsna divina. •

/ • •*

Skubėk Į Golgotą, kur kryžiai trys stovi: 
Nuo vieno jų valdo Karalius dangaus — 
Jis mirties galybę vien meile sugriovė, 
Jis alkstančius meilės su męile priglaus.

. (“Žvaigždė”)

Čia surinkti našlaičiai ir ne
turtingi] tėvų vaikai iš visos 
Lietuvos. Sulinkti Į Vaike
lio Jėzaus draugijos prie
glaudą. Ne tik globojami, 

Imaitinami, aprengiami, bet 
ir mokomi įvairių amatų. A- 
matų mokykla čia Įsteigta 
1923 metais.

Dideliuose kambariuose 
dirba po 10 ir baugiau £&•- 
niukų, prižiūrimi ir mokomi 
kurio nors amato žinovo spe
cialisto. Sritys padalintos į 
skyrius. Sakysim, medžio 
apdirbimo srityje yra stąlių, 
tekinimo ir skulptūros sky
riai. Čia dirba.įyąirius bab 
dus, kokie tik reikalingi 
kambario apstatymui, pa
veikslams rėmus ir 1.1 Šia- 

, me skyriuje darbus atlieka 
. sulig užsakymais, o jų yra 
. tiek daug, kad nespėja at- 
. likti.

Geležies srityje yra kal- 
šaltkalvvstės, gele-

motiną, kuri savo atšalusio 
tikėjimo sūnui mokiniui pa
tarė: “Vaikeli, — sako, — 
įsidek į kišenių Rąžančių; 
jei, Dieve saugok, atsitiktų 
kokia nelaimė, pažins, jog e- 
si katalikas.”

3. Įsidėmėtini žodžiai Leo
no XIII, pasakyti 1892 m. 
rugsėjo mėn. 8 dieną: “Nė 
kiek neperdėtas yra many
mas, jog tos vietos, šeimynos 
ir tautos, kurios senu papra
timu gerbia ir kalba Marijos 
Rąžančių, . niekumet nepra
ras tikėjimo dėl nežirpjimo 
ir pragaištingi] klaidų.”

/ 

štai, brangūs broliai ir se
sers, pavyzdys Luksemburgo 
gyventojų. Kuomet 16-ame 
amžiuje daugumas atsimetė 
nuo Bažnyčios, kartą at
vyksta i Luksemburgą klai- 
džiatikių pamokslininkas ir vystės, 
Bažnyčioje garsiai kviečia žies tekinimo ir galvanoplas- 
žmones mesti katalikų tikę- tikos skyriai, 
jimą ir priimti būk gryną e- 
vangeliją. Netikėtai atsisto
ja vienas žmogelis ir po pa
mokslo pasiūlo klausyto 
jams: “Pirma, — sako, — 
sukalbėsime Rąžančių.” Vi 
si paklausė — ir kas? Luk- 
somburgas ir šiandien kata
likiška valstybė.

Matot, brangieji, kad Rą
žančius iš tiesų moko tikrojo 
tikėjimo. Tai Įsidėkit i šir 
dis!

apdirbimo skyrius. 1 _
koklius, puodus Svletimo ministerija apmoka
Dius - plastinius dirbus k. mokytojams - skyrių vedė- 
a. paveikslus, skulptūras ir
1.1. > .'

jams algas ir nuperka moks
lo pjįėmoųes, miesto valdyba 
•rūpinas pradžios mokyklos 

......... :as, trūksta pa- 
.ugija iš įvairių ■ ■ • U ll' *pajamų; visuomenės aukų, 

pelno iš pramogų, loterijų 
ir t. t. ,

Visai berniukų prieglau
dai vadovauja energingas p. 
A. Garalevičius.

Į amatų mokyklą priima
mi ir. pašaliečiai, bet tokių 
beveik nepasitaiko. Mūsų 
žmonės geriau linkę leisti 
vaikus į gimnazijas, padary
ti baltarankiais ponais, bet, 
ne savarankiškais duenpel- 
niais — amatininkais.

Bendrai, amatų mokykla 
daro gerą įspūdį. Džiugu, 
kad 130 neturtingi] vyrukų 
po kelių metų turės pastovi] 
visam amžiui užsiėmimą ir 
bus naudingi piliečiai.

Toji pat draugija, Žalia
kalny, laiko prieglaudą mer- 

liacijos skyriai sergantiems J gaitėms. Mergaičių prie
šių vasarą aštuntame forte glaudos namuose šį mėnesį 
vasarojo 40 berniukų.

Prie amatų mokyklos yra tų mokyklos darbų paroda, 
muziejus, gausus mokyklos 
žymesniais" išdirbiniais. Čia 
eksponatai sutvarkyti kiek
vienos mokykloj esančios 
srities atskirai. Muziejuje

Amatų mokykloj., mokosi 
80 berniukų. . Apie- 60 ber
niukų lanko pradžios mo
kyklą, kuri yra prie prie
glaudos dviejų komplektų. 
Baigę pradžios mokyklą 
pradedami mokyti amatų.

Prieglauda turi 26 ha. že- 
mės^ iš jų 6 ha. prie mokyk
los ir 20 ha. 8 forte. Visi 
prieglaudos^ auklėtiniai, be 
amatu mokslo, mokosi sodi-

* 7 i

hinkystės, daržininkystėš ir 
žemdirbystės. Užvesti gra
žūs gėlių darželiai, oranžerė- 
ios ir medelynai.*

Išlaikomos kelios karvės, 
auginama daug kiaulių ir ki
tų gV'Vulių:

Aštuntame forte pastatyti 
namai, kur vasaros metu 
silpnesni vaikai siunčiami 
pasilsėti. Ten pat yra ižo-

Suvirš 22 Meta 
JUOZAS P. ŠARKIUNAS 

': ''' i '
DARBUOJAS SU . ’

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm pirk? 
siaut. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

'i

Pasaulio garsus VOSE 
player Ir upright pianai. Nauji ir 
vartoti Orthophonic VICTROLA 
puikys MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BO

LENGVOS IŠLYGOSE

KIEK EMIGRAVt
■ v

Kaunas. — Per šių r 
pirmą pusrrietį iš Lietuvos e- 
migravo 8,561 žmogus. I 
tą patį laikotarpį peniai e> 
migravo 4,715 ir 1927 m. IĮ, 
715 žmonių. Vadinas šiemet 
emigravo daugiau kaip pėr-'*^ 
nai, bet žymiai mažiau kaip 
1927 m. Pirmą pusmetį 
migracija padidėjo dėl pe-,2 
reitų blogų metų. Šiemet H
daugiausia emigravo Argern

.x.j 

tinon — 3,245 žmonės; Brtf- 
zilijon — 2,617 ir Uragvą- 
jun — 873, mažiausia Pales** 
tinon — 35 žmonės. • :

Geležies dar
ini turi taip pat daug, bet 
užsakymų maža, dirba prie
glaudos reikalams ir šiek 
tiek- pardavimui. Geležie 
yra Įvairių dirbinių, prade
dant šeimininkėms reikalin
gais peiliais, kirvukais, kūje
liais iki kalvio, šaltkalvio ,į- 
vairių Įrankių ir baigiant 
geležinėmis lovomis, plūgais, 
spyruoklinėmis akėčiomis.

Dar yra siuvėjų ir batsiu
vių skyriai. Čia padaroma

LIETUVOS 
per Cherbourg ar Bremen 

Tlid t!ariniais ū* Greičiauriais laivais 

BREMEN irEURCPV 
TIK 7 DIENAS { LIETUVĄ 

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

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
Lloyd Laivais 

Sugrįžimui eertifikatą ir kitą informaciją 
klauskite vietos agentą arba 

NORTH CELHAN
llcyd

BOSTON, MASS

3 <

“DARBININKAS”
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
«  -

“ DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams......................................

Pusei metų ..............................
• Lietuvoje metams...........................■...........

Pusei metų ......... . ...................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Kaina :
Amerikoje metams
Lietuvoje metams

V*

i

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

H

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas 

^DAĘBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
M , . i

i ♦k
■L1
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visiškai nustelbta privatinė
K

(Žmogaus liūdesio ir ilgesio 
dainelė),

Mįąo saulutė, 
Mano saulelė,
MUno auksinė, —

Ir užhepsnosi 
Mano krūtinę?

„uL____ iv i -

< • "
Pirmajame - inf lacijos lai- iniciątyvą. Tame laikotarpy 

kotarpy, buvo daugiausia vi- * ...................... ..
šokių ūkiškų valstybės ir 
privatinių įstaigų sukurta.

MANO SAULUTEI
• J.

—~ -r....... ; - -

Published every TUEŠDAY andFRID AY

--- *’

IftĮgf JOSKPH’S UTOTAMUM K a ASSOCUATIOH OT LAB0B
Pfctapea M rnatter Sept 12,1915 at tbe poet offlce at Boaton, Maaa

> x uoder tbe Act of March 8,1870**

ce for Bailins at aj^cial rate of poątage prorided for ln Sectton 1108 
y JLctof October & 1917, autboriaed on July 12, 1918** ryi
-. « s v ■ X.- , 1 “ ,. ' \

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams......................$4.50
Užsieny metams  ..........$6.50

Vieną kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $8.00

Ei'••‘kV »' « .-x>.
> - SUBSCRIPTION RATE8: 

Domestlc JWly........................... $4.50
,ęoreign yeariy  ................ 15-50
Doąestlc once per week yeariy. .$2.50 
VoreiąD once per week yeariy.... $8.00

“DARBININKAS”
366 Broadway South Boston, Masa.

fe," , Telepnone South Boston 0620

kiui. Tam reikia keleto de- 
Pasiskelbusioji 1918 m. va- šimtmečių, gal net šimtų me- 

sario mėn. 16 d. ir faktinai tų laiko. Bet tiek, kiek ir 
■susikūrusioji 1918 m. lapkri iki šiol mūsų krašto ūky yra 
čio mėn. 11 d. Vilniuje ne pasiekta, yra nemaža ir duo- 
priklausomoji Lietuvos vai-- da geros vilties ateičiai.

Šalies ūkis tai nėra koks 
vienodai ir lygiai besirutu
liojantis dalykas. Į jį turi 
įtakos be galo daug visokių

T

jau gerokai atsistatė preky
ba ir pramonė, ųešiflrint val
stybes tendencijos viską val- 

Bankai, koperacijos bendro-, 
vės, privatinės parduotuvės 
ir kt. dygo nepriklausomoje 
Lietuvoje kaip grybai po 
lietaus. Pati valstybė buvo 
beužimanti - savus fabrikus 
kurti, buvo manoma net pa
naikinti privatinė prek^a ii* 
vietoj jos įvesti valstybinė; 
buvo įvesta linų monopolis, 
ir buvo ruošiamasi prie kitų 
daiktų monopolio įvedimo. 
Didesniųjų nei 80 ha ūkių 
žemės nusavinimas, rekvizi-

*
?"•

S*
■

KTATUROS VAISIAI 
LIETUVOJE

L Jau treti metai baigiasi 
kai'Lietuvą valdo diktato
rius. Per tą trumpą laiką 
daug piliečių nuėjo pas Ab 
raemą, o kiti sėdi kalėjimuo
se už politinius prasikalti
mus.

Nemaža piliečių, kad nepa- 
kliuvus į Varnius ar kur ki
tur, išvyko į užsienį.

■ Mūsų tėvynėje susidarė vi
sai palankios sąlygos prieš- 
įautiniam ir priešvalstybi
niam gaivalui. Bandę viso
kiais būdais griauti Lietuvos 
nepriklausomybę, puolėsi 
griaužti jos šaknis — supir
kinėti žemę.

Tai vis nenormalių sąlygų 
Vaisiai.

“Lietuvos^ Darbininkas'’ 
klausia diktatoriaus kur ei
nama ? Rašo:
\

didžiausiu savo

mūsų priešai 
kad supirkus

stybint, ir nesivaržydamos 
iSfaims statė gana plačius 
{danus ateičiai, Valstybė 
šiame laikotarpy beveik ne
turėjo regujiarinių valstybes 
biudžetų, nes keičiantis pini
gų kursui, nenumatytai kei
tėsi ii* jų sumų pareikalavi
mas valstybės reikalams. 
Valstybė gyveno rekvizicijo
mis, monopoliais, paskolo
mis, bei nepaprastais mokes
čiais karo reikalams.

Antrasis pereinamasis 
_ laikotarpis

Antrasis laikotarpis — tai 
metai, kai mūsų krašto ūkis 
pradeda įeiti į labiau regu- 
liarines vėžes, įvedus pasto
vius pinigus (litus). Ėmus 
tvirtėti nuosavybės teisei, at
siranda paklausa nejudomy- 
bėms, bet kartu dar gerai ei
na prekyba ir judomybėm — 
visokiais krašto gaminiais. 
Užsienis gerai tebeperka 
mūsų grūdus, gyvulius ir ap
skritai maisto produktus. 
Tai — laikas gana gyvos už
sienio prekybos. Šiame lai
kotarpy greitai auga valsty
bės biudžetai Krašto ūkio 
politikoj ima vyrauti mintis 
harmoningai vystyti visas ū- 
kio šakas vienu kariu: ir že
mės ūkį, ir prekybą su už
sieniu, ir pramonę, ypač 
pramonę. Atsiranda pra
monės subsidijavimas net su 
pirmenybe prieš žemės ūkį. 
Tai laikotarpis, kuriame pri
pažįstama visiška laisvė pri
vatinei iniciatyvai. Mums 
tuomet dar vis atrodė, kad 
galėsime sukurti savo'didelę 
pramonę, galėsime išvežti 
jos gaminius į užsienį, la
biausia į rytus, galėsime duo
ti darbo savo šalies gyvento
jams sukurtoj in’duštrijoj, o 
žemės ūkio gaminius sunau
doti šalies viduje ir tokiu 
būdu kelti savo žemės ūkį.

Kada praginsi 
Virš mano kelio 
Tu debesėlius, * 
Kada nušviesi 
Gedulo juodo 
Dvasioj šešėlius?

Mano saulute,
Mano saulele,
Mano auksine, — 
Tu — mano mintys, 
Tu — mano godos,
Mano lauktin 1

stvbč jokio ūkio ir turto iš 
karto iš niekur negavo. Ji 
turėjo pradėti iš nieko gy
venti.

Šaly tuomet tebebuvo sve- veiksmų: oro, tvarkos, tai- 
timoji karo okupacija, kuri kos ar karo, aplinkinių šalių 
savo rankose laikė susisieki- būtis, ir kita. Tie veiksniai 
mą, -pinigų leidimą, ir net ūkį gali teigiamai ar neigia- cijos. pastotės, butų sekves- 
prekybą ir pramonę. Vienas ma* veikti: nuo jų ūkis gali 
žemės ūkis tebuvo mūsų gyventi pakilimo, klestėjimo 
krašto visuomenės rankose, 
bet jis buvo gerokai nuken
tėjęs karo metu. • Daug ū- 
kių buvo apleista; daug ne
sėtų plotų, sudegintų namų, 
maža gyvulių, sėklų ir pa
dargu.

Ir šitoks mūsų žemės ūkis 
tuomet turėjo ant savo pe
čių pakelti iš vienos pusės 
visas materiales valstybės 
kūrimo išlaidas, iš kitos pu
sės — visas savo atstatymo 
išlaidas.

Suprantama, kad tai buvo 
nelengva našta. Tačiau mū
sų žemės ūkis pergalėjo tuos 
sunkumus, tuo įrodydamas 
savo gajumą. J o dėka susi
tvėrė valstybės aparatas ir 
kratšo finansinės ir ekono
minės įstaigos, kurios padė
jo gyventojams atstatyti 
pramonę, prekybą ir organi
zuoti kreditą, transportą, su
sisiekimą — žodžiu, visa tai, 
kas reikalinga Lietuvai ek- 
zistuoti kaip atskiram ir sa
varankiškam ūkio vienetui.

Dešimt metų tai yra paly
ginti labai trumpas laikotar
pis, kad krašto ūkis savo iš- 
raidoj galėtų daug pasiekti. 
Dėl to sunku reikalauti iš metų 
mūsų krašto ūkio, kad šian-į III. žemės ūkio krypties 
dien jis aukštai stovėtų ir laikotarpis nuo 1926 m. iki 
prilygtų senų valstybių ū- šiai dienai.

trai buvo išjudinę iš pamatų 
nuosavybes teisę. ,

Bet tai buvo ir laikotar
pis, kuriame visą laiką mė
ginta apčiuopti keliai, ku
riais Lietuvas ūkis turėtų ei
ti.

(uP-ris”)

---- !—r

Bet tai buvo ir laikotar-* •
pis, kuriame Lietuva dar ne
galėjo surasti, savo vietos 
tarptautiniame ūky, nes dar 
tikrai nežinoma buvo kuo, 
ir kaip ji galėtų dalyvauti 
didžiuosiuose žmonijos ūkio 
mainuose.

Tai taip pat buvo pirmojo 
nu'aivylimo laikotarpis, kai 
gale 1924 m. ir pradžioje 
1925 metų, atsigavus kitų ša
lių žemės ūkiui ir pramonei, 
pasireiškia draudimų iš kitų 
šalių pusės išvežti į jas mū
sų pramonės gaminius, gy
vulius, jų produktus ir ki
tokius žemės ūkio gaminius 
ir kai pasireiškia stipri kon
kurencija, kurios mūsų ne
aukštos rūšies pramonės , ir 
žemės ūkio gaminiai negalė
jo atlaikyti.

Čia mūsų krašto ūkiui už
duodama rimtas klausimas— 
katruo keliu galų gale eiti— 
ar senuoju mišraus pramo
nės ir žemės ūkio ar vyrau
jančio žemes ūkio, ir jei že
mės ūkio, tai grūdų ar gyvu
lių ūkio keliu eiti ir tuo bū
du pasiieškoti naujo kelio iš
bristi iš vis labiau duodančio 
save jausti ūkio krizio. J 
tai duoda atsaką trečiasis 
laikotarpis.

(Bus daugiau)

ar puolimo (krizio) laiko
tarpius.

Ūkiškai sustiprėjusios ir 
įsigyvenusios šalys gali leng
viau pakelti ir praleisti kri- 
zius ir svyravimus, bet ir tai 
kartais turi daug nukentėti, 
kol vėl atsitaiso, nes prieš ū- 
kio krizius lig šiol dar nėra 
išrasta visai tikri] avistu.

Ir Lietuvos krašto ūkis 
per tą 10-metį išgyveno viso
kių sunkumų ir turėjo ieš
koti kelių ir būdų iš tų sun
kumų išeiti.

Šioje apžvalgoje mes trum
pai permesime akimis, kas 
buvo atlikta svarbesnėse mū
sų ūkio šakose per išėjusį 
dešimtmetį ir kokių reiški
nių tose šakose asireiškė.

Išgyventame dešimtmety 
mūsų krašto ūkio gyvenime 
matome tris aiškesnius, vie
nas nuo kito atsiskiriančius, 
laikotarpius:

I. tai piniginis infliacijos 
laikotarpis nuo 1918 iki 1922 
metų galo, ligi litų išleidi
mo:

II. pereinamasis ūkio lai
kotarpis nuo 1922 iki 1925

Lietuvoje tuomet vaikščio
jo trejopi pinigai, vis la
biau puolančiu kursu. Žmo
nėse tų pinigų daug buvo. Ė- 
jo gyva prekyba. Beveik 
visa galima buvo pirkti ir 
parduoti net pav. pačiais pi
nigais prekiauti (spekuliaci
ja valiuta).

Išbadėjęs karo metu užsie
nis tuomet reikalavo mūsų 
grūdų, mėsos ir kitokių val
gomųjų produktų ir mokėjo 
už juos aukštas kainas. Tik 
mes jų tam tikrais sumeti
mais nenorėjome į užsienį iš
leisti. Tuomet dar 'nekilo 
mums klausimas : grūdų ar 
gyvuliu ūkis?' Ir vienos ir 
kitos krypties ūkis lygiai bu
vo geras, ypač grūdų. Nors 
sąlygos viduje vienam ir ki

etam ūkiui tarpti buvo suda
rytos lygiai nepalankios. 
Valstybė suimdavo grūdus ir 
gyvulius iš ūkininkų ir pati 
juos keisdavosi Užsieny į 
reikalinguosius daiktus, o ū- 
kininkams juos išvežti už
sienin drausdavo. Valstybė 
plačiai kišdavosi į krašto ū- 
kio reikalus. Tačiau nega-

Naudojantis sunkia ekonomine 
naujakurių būkle ir turint dide
lę ir suorganizuotą paramą pa
saulinių piniguočių norima kuo 
daugiausia žemės išpirkti iš lie
tuvių rankų. Tam tikslui esą 
skiriamos milžiniškos sumos ir 
žemių Lietuvoje supirkinėjimas 
jau senai buvo tų piniguočių 
svarstomas.' Dabar matyti, tas 
planas jau pradėta Įgyvendinti. 
Ir jei vyriausybė ir pati lietuvių 
visuomenė kuo skubiausiu laiku 
nesiims sv tuo supirkinėjimu ko
voti, tada greitu laiku mes pasi- 
jusime ‘ netekę 
žemės plotų.”

Matyt, kad 
jau išsprendė,
žemes bus galima pavergti ir 
Lietuvos gyventojus.

Amerikiečiai lietuviai tu
rėtų saviesiems padėti atsi
kratyti svetimųjų pirklių. 
Žemė tai yra mūsų tautos di
džiausias turtas. Jos netekę 
neišsilaikysime nepriklauso
mais. Padėjome Lietuvą at
statyti, padėkime ir išlaikyti. 

Jk- - - ...... -k --
Amerikiečiai lietuviai savo 

sutaupytus pinigus galėtų į- 
dėti į Lietuvos žemę, ją iš

mirkdami arba paskolindami 
Bet ar žydai ūkininkams ir gaudami daug 

didesni nuošimtį negu šios 
šalies bankuose. Skolindami 
turėtų padalyti legalius do
kumentus.

Diktatūra ilgai negalės iš
silaikyti. Lietuva turės įeiti 
i normales vėžes. Tuomet ir 
mūsų broliai galės lengviau 
atsikvėpti ir skolas atsimo
kėti.

i 
i

“Iš Įvairių Lietuvos vietų at
eina labai negerti žinių, kad pas> 
taraisiais laikais Lietuvoje pra
dėta smarkiai supirkinėti žemė.
Ypatingai daug tokių kupčių su
kasi aplink naujakurius, kurie 
dabar jau gavę nuosavybės do
kumentus. Žemių pirkliai dau
gumoje esą žydai ir moką labai 
brangias kainas.
sau tą'žemę perkasi, ar perka ją' 
kokiam bizniui kol kas neteko 
sužinoti. Tačiau tas puolimas 
prie žemių ir mokėjimas aukš
ti] kainų sukėlė didelio žmonių 
susirūpinimo. Kas tą žemių su
pirkinėjimą diriguoja ir kuriuo 
tikslu tai daroma? Ar žino apie 
tai valdžia ir visuomenė ?

“Teko girdėti, kad kaž keno 
senai yra projektuojamas pasi
kėsinimas ant Lietuvos ūkinin
kų o ypačiai naujakurių žemių.

Henri B orei

KARALIUS IR PERLAS
(Indi] legenda)

' Bažnyčia ir Politika
Rugpiūčio 21 d. šiais me-i Viešpaties garbei, Bažnyčios 

tais Šv. Tėvas priėmė pas sa-' 
ye 600 maldininkų, atvyku
sių iš Maltos salos, vadovau
jant jų arkivyskupui. Pra
kalboje Popiežius palietė 
Bažnyčios santykį su politi-

_ - ’A*

ka. PiUs XI paminėjo tas 
Šv. Rašto vietas, kuriose 
Juristus pranašauja pasiro
dymą netikni pranašų, ir 
Skatino maldininkus teklau
syti Dievo ir Bažnyčios. Daž
nai daromą priekaištą, būk 
Bažnyčia politikuojanti. Jo 
šventenybė taip ir aiškino: 
S* Jei kas ateina ir sako jums, 
būk Popiežius politikuojąs, 
netikėkite. Popiežius teužsi
ima tokia politika, kuri rei
kalinga sielų išganymui, arabų sukilimą 1

' šlovei. Bet šitai nebe politi-
I
ka, tik priešingai — tikyba, 
grynas reikalas Dievo, Jo 
garbės ir sielų išganymo. Su
prantama, jei kur nors ir ko
kiu nors, kad ir politiniu su
metimu, trukdomas sielų iš 

. ganymas, Dievo ir Bažnyčios 
garbė, tai kišasi ten Popie
žius ir neatsisako #inti sielų 
išganymo, Dievo garbės ir 
Bažnyčios vertės.”'

ARABIJOJ SUKILIMAS
Londonas. >— Spaudos ži 

niomis, Arabijoj prasidėjo 
didelis vahabių sukilimas. 
Pranešama, kad tokio sukili
mo Arabijoj dar niekuomet 
nebuvo. Mobilizuota 30,000 

ikviduoti.

Kadaise gyveno pirklys, kuris turėjo taip 
dideli perką, jog jo nė rankom negalėjo apimtu 
Perlas buvo taip gražus, jog sunkiai ’nugręždavo 
.akis, jei į jį kas pažiūrėdavo; jis buvo kaip jū
ros puta žėrinti prieš tekančią saulę. Niekas, 
tame krašte taip plačiai nebuvo žinomas, kaip 
tas perlas.

Kartą pirklys, perlo savininkas, ruošėsi į di
delę kelionę. Nenorėdamas kartu vežti su sa
vim perlo, nuėjo pas savo draugą, taip pat pirk
lį, ir jam pasakė:

— Aš tau įduodu mano perlą, kurį tu saugok 
tuo laiku, kada manęs čionai nebus, aš tavim pa
tikiu, geras drauge.

— Gerai. Gali ramiai leistis į savo kelionę, — 
atsakė draugas.

Pirklys išvažiavo be jokio rūpesčio. Jo drau
gas perlą įkasė giliai, giliai į žemę savo sode.

Tos šalies karalius greitai sužinojo iš savo 
šnipu, kad perlo savininkas pirklys išvažiavo, o 
perlą saugoti paliko savo draugui. Karalius bu
vo toks žmogus, kuris niekam nebetikėjo, nes jau 
ne vieną kartą buvo apgautas savo gerųjų drau-

gij. Dėl to jis nebetikėjo, jog yra kur nors tik
roji meilė, draugiškumas ir teisingumas. Jis nu
ėjo pas pirklio draugą ir jam pasakė:

— Atiduok man perlą, kurį tau draugas pali
ko saugoti, o aš tau duosiu mano turtą, ir tu liksi 
turtingu žmogumi. Bet jei tu man jo neatiduosi 
gera valia, vistiek aš paimsiu prievarta. • 1

Pirklys nusilenkė karaliui ir jam pasakė:
— Ko reikalauji iš manęs, jei perlą paimti pa

lauktum dar vieną savaitę? Nes perlo išsaugo
jimas yra mano garbe.

— Už krorą*) palaukčiau vieną savaitę, — 
atsakė karalius.

Pirklys atidavė karaliui krorą.
Po savaitės vėl atėjo karalius ir pasakė:
— Dabar duok man perlą, ir aš tave padary

siu turtingu.
Vėl už krorą pirklys išsipirko vieną savaitę. 

Jis dabar liko taip neturtingas, kaip elgeta, ir 
nebeturėjo daugiau pinigų užmokėti karaliui už 
laukimą.

Už savaitės vėl atėjo karalius ir prašė perlo.
f

— Jei išpildysi mano prąšy.iųą,—pasakė pirk
liui karalius, — tai grąžinsiu tau du krovus Ir 
dar pridėsiu savo — tu liksi turtingas, — 
neišpildysi — perlą prievarta |>aimsiu.

Bet jnrkly^ atsake:

• ••

o jei

*

— Pone karaliau! Aš turiu dukterį gražesnę 
už tavo visas karalienes — paimk ją ir dar lauk 
vieną savaitę: aš dar negaliu atsisakyti nuo savo 
ištikimybės.

Karalius paėmė dukterį ir iš tikrųjų pamatė, 
jog pirklio duktė gražesnė už visas jo žmonas— 
karalienes. .

Po savaitės vėl atėjo karalius ir paprašė 
perlo.

\

— Na, pasakė pirklys, — mano ištikimybė, 
mano garbė brangesnė už mano gyvybę. Jei as 
ui savaitės neatiduosiu perlo, galėsi paimti mano 
gyvybę.

1 Karalius sutiko.
Už trijų dienų grįžo perlo savininkas iš kelio

nės. Kai atėjo pas draugą atsiimti perlą, jis jam 
pasakė:

— Tu grįžai kaip tiktai laiku. Atiduodu tavo 
perlą tokį pat, kokį man Įdavei.

Bet apie išlaidas ir npsišventimus, kas buvo 
reikalinga perlo išsaugojimui, jis nieko nesakė <

Paskum jis nuėjo pas karalių ir jam pasakė:

— Perlo savininkas grįžo, o Maharadža, ir 
aš atidaviau jam jo brangenybę, n®? jis duoda
mas man apsaugojimui užtikėjo. kad aš niekur 
neišduoaiu. Štai, aš esu — juišank budelį, kad 
nužudytų mane.

I
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Staiga pa

tai i 
tika

®) Kroras—pinigas milijono svarų sterlingi} vertės.

Tolumoje virš 40 mylių kainuoja tik apie 
tris kvoterius, palyginus su dienos kaina.

Pasirodė, kad

sisuka kairėn

s gin

ti. Ša-

rieji) seneliu ir Onutės ašarfi laisto- 
Čia laime ir

“/ kiniukas”

galvodami^ anie Tehksmiiig’ą 
to gėlimo įtaką. As manau, 
kad jūs, vaikai, kai užaugsi-

Stasys Vaikasas

PRIE KAPO

daug

Daugelis žmonių turi atsižvelgti į išlaidas. 
Mes ivedėme žemesnes vakarais kainas ant to- 
lymesnių pašaukimų, šaukiant numeriais tarp- 
7 ir 8:30 valandos.

KĄ TIK IŠfiJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. l'ROF. PR. BUCIS, M. 1. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
l’rof. P. Būvio, M. T C. kelionės i Australiją. Kaina minki- , 
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu: «

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA J 7
366 West Broadway, South Boston, Mas*. J

mnuų specialybe ir ilgų metų prak 
i. Darbas artistiškas. Kainos žemoĄ

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

:—
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Telefonavimo Valanda
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I 4U B. K P. BLAIYDUSKV CBNTB0 VALDYBA: ] 
H Kun. X Jakaitia-T^bras. vado; Kun. J. Švagždys— 
H B. Jakutis—4 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 viee-piipa.; 3 , i 
i J. Svirskia—sekr., 104 Dorehestęr St, Woreester, Maš*/ '- y 
J O. Sidabrienė—iždin.; Kun. A. Daugis^ Blaivybės skyriaus .'J 
| Redaktorius, 105 Main St,, Athol, Mass. j š

ALKOHOLIS IR ŽMOGAUS 
PROTO JĖGOS : . '

. 1 fIU-jO,1',; < ('

Alkoholis silpnina proto 
gebėjimus.Žmogus dirba ne tik savo kūnu, bet ir protu. Mūsųįte ir tapsite tėveliais ir ina- proto darbo jėgos — protiniai gebėjimai — yra smage- nose. Jaų vaikui reikia protinių gebėjimų mokytis, tai -apie suaugusius žmones ir kalbos negali būti jiems tenka protu dirbti. Nuo protinio darbo žmapės pavargsta labjau kaip nuo fizinio.

Seniau buvo manyta, kad 
stiklinė degtinės duodanti 
žmogui miklumo ir gyvumo 
proto darbui. Bet mokyti 
žmonės įvairiais bandymais 
įrodė, kad tai yra tikra ne
tiesa. Pavyzdžiui, Austrijo
je ir Holandijoje buvo pa
daryta bandymų mokyklose 
sužinoti, kokios įtakos alko
holis daro į vaikų protinius 
gebėjimus. 
vaikai, kurie greitai suvok
davo dalyką ir gražiai mo
kėsi, namie niekuomet we-. 
ga u da v o s va i gi uju gėri yi ų ; 
tinginiai gi ir maža gabūs 
buvo tie vaikai, kurie namie 
nuolat gaudavo alaus. ;

Jei tėvai duoda savo vai
kams svaigiųjų gėrimų —' 
vyno ir alaus, tai jie. m&t-ytj, 
nežino, kad tar 'kėtYkia jų 
vaikų atminčiai ir ; gabu
mams. arba tam netiki, nes 
tada jie taip nesielgtų. Tė
vai myli savo vaikus, nori 
kad jiems sektųsi mokytis, 
prižiūri jų namų darbus, 
kartais korepetitorius (pa
dėjėjus) pasamdo, kai paste
bi, kad koks dalykas sunkiai 
eina. Ir šalia visa to. jie 
tačiau nepaliauja kasdien 
(ypač miestuose) darinėje 
savo vaikams alaus, visai ne-

mytemis, jūs, tur būt, neduo
site savo vaikams svaigiųjų, 
gėrimų, dėlto kad jūs žinote, 
kaip tai yra kenksminga.

Išgėręs žmogus silpnai 
valdosi.

Kai žmoghs išgeria stikle- 
ar porą gero vyno, tai jis, 

Įgauna geresnio
ii
paprastai,
ūpo, jis,pasidaro linksmes
nis ir gyvesnis. Todėl se
niau ir buvo manyta, kad 
vynas, geriamas ne po daug, 
esąs gėrimas labai naudin
gas. Tačiau naujieji moky
tu žmonių ištyrimai sako ką 
kitą. Svaiginąs ir nuodijąs 
alkoholio veikimas pirmiau
sia paliečia pačias jautriau
sias smilgelių dalis, taip kad 
žmogus, išgėręs nors ir ne
daug vyno, įgauna, taip sa
kant. gero ūpo arba gyvumo, 
t. y., kitais žodžiais tariant, 
alkoholis veikia drąsiau ir 
greičiau, ne kaip pats žmo
gus tai daryti norėtų; reiš
kia. žmogus -dalinai nustoja 
saVe valdęs. y

Ką rašytojai sako apie
• > alkoholį. ? .•

Žiūiėkiteg ką sako rašyto
jai apie alkoholi. . .;

Garsūs žmonės, kaip, pa
vyzdžiui, Helmholz’as, Hux- 
ley’š, Almquist ’as, sako, kad 
darbai, kuriems reikia į- 
tempto galvojimo, visai yra 
negalimi, jei geriama, nors 
ir nedaug, svaigiųjų gėrimų.

Žinomas rusų rašytojas 
Tolstojus.,įsitikinęs, kad al
koholis yra kenksmingas, 
nustojo jį vartojęs ir paraše 
apie tuos baisius nuodus 

’ daug naudingu, knygų.
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ya nežinota. apie alkoholį tau 
męs dabar žinome. , Todėl 

jie itaįp pat dažnai -išgerda
vo ,vypo kur susirinkime ar 
per pietus. Bet greitai jis 
įsitikino, kad susilaikymas 

V e

nuo vvno vra daug naudm- 
giau sveikatai. Gote’s die
nyne rakdama taip pasaky
ta: “Aš dabar beveik nege- 
riu vyno- ir pastebiu, kad 
kasdien įgiju daugiau proto’ 
ir gebėjimų aktingam gyve
nimui/* Jei aš galėčiau išnai
kinti vyną, aš būčiau labai 
laimingas..” Gote apie Šile
rį rašo: “Šileris niekuomet 
negėrė po daug ir gyveno vi
dutiniškai, bet kai pasijus
davo nusilpęs, tai bandydavo 
pasistiprinti likeriu arba ki
tokiais gėrimais. Bet tai 
griauja jo sveikatą ir tai ne
liko be kenksmingos įtakos 
jo veikalams.”

O didelis anglų rašytojas 
Šekspyras tiesiai yra pasa
kęs: “Vyno garai, jei jūs dar 
neturite vardo, būkite Šėtonu 
vadinami.” .
Alkoholis nedrūtina jėgą gyveni

mo kovai.
- '

' Kodėl gi žmonės taip daž
nai ir taip daug geria ir vy
no ir alaus? Ar dėlto, kad 
gardu ? Ne. Dažnai jie no
ri tuo būdu nugalėti nuovar
gį, pašalinti blogą ūpą. už-' 
įniršti, savo rūpesnius ir 
vargus. Bet nuovargio al
koholis nepašalina, tik nuo
vargio jautimą trumpam lai
kui aptildo. Žmonės, norė
dami nugalėti ųuovargį al
koholio pagalba, tik naikina 
paskutines jėgas, ir jų dirks- 
niams jau esti labai sunku 
sugrįžti normaiion padėtin.
\ Kai žmonės — beturčiai ir 
turtingieji — ruošia kokias 
šventes ar iškilmes, tai be
veik visumet ir visur neapsi
einama be svaigiųjų gėrimų 
— vyno, degtinės, alaus: Ko- 
del ? Sakoma, kad be vyno 
ar degtinės nesą linksmumo, 
nesą smagumo! Bet visasz 
smagumas paprastai reiškia-

KUN. JONAS SITAVIČIUS

S. Theol. Lic.
šių metų rugsėjo 23 d. laivu Le- 

viathan United Statės Lines atvy
ko i Suvienytas Ainerikos Valsty
bes kun. Jonas Sitavičius, ameri 
kieciants žinomas'darbuotojas Lie
tuvoje.

Nuo 1918 metų ridamas tris me
tus vikaro pareigas prie Šiaulių 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios uo
liai ir sėkmingai dalyvavo ir vedė 
ivairas katalikiškas draugijas bei 
organizacijas. Ačiū jo darbuotei 
Šiauliuose buvo įsteigta darbinin
kų organizacija “Darbo Federaci
ja.’’ Pirmuose rinkiniuose i Šiau
lių Miesto Valdybą buvo išrinkti iš 
30 atstovu — Darbo Federacijos 
narių 22 - absoliuti dauguma. Žy
liai. lenkai ir kitos partijos gavo 
ijk 8 vietas. Nekurj laiką buvo

si tiktai dirbtinu dirksnių 
sujaudinimu, ūmingu links
mumu ir nesąmoningais ple
pėjimais. Kai lemoje išsi
baigia žibalas ir mes pake
liame knatą, kad žibėtų švie
siau. tai tiktai nudega kim
ias ir galų gale lieka vienos 
suodžius., Į|'u linksmumas, 
kurio įnešą žmonių susiuji- 
man alkoholis, niekuo nėra 
geresnis už tas snūdžias.

Ar gali alkoholis išgelbėti 
mus iš vargo, iš rūpesniui, iš 
sąžines graužimo? Gali būt. 
bet tik labai labai trtimpam 
laikui, o paskum — jie grįž
ta padvigubinta jėga.

Alkoholis negali padrūtin- 
ti mūsų jėgų kovai dėl gyve
nimo. nei kovai su mūsų trū- 

^kumais. Atbulai, jis tik mus 
rihmina. atbukina.

Zitieiiij draugiją vice-pirmininku, 
Juozapiečią dr-jos gfkretoriumi, 
socialės apsaugas skyrius s^kreto- 
riifmi, kuris dalindavo Aifterikos 
■betyvią dovanas ir maistą miestų 
U^aiųiomrneij jaunimo draugijos 
y PavasariuinkŲ” kvietus kuopų 
(Bridų, Daumantų, Žuvininkų ir 
kitų) organizatorius ir šiaip žymus 
visuomeniniame gyvenime veikė
jas. įsikūrus Kaune Lietuvos Uni
versitetui kun. J. Sitavičius pano
rėjo baigti augštąji mokslą, kuri 
Jaike didžiojo karo pradėjo Rusi
joje Petrapilio Dvasinėje Akade
mijoje. Teologijos-Filosofijos Fa
kultetą Kaune baigė 1927 metais 
su pagirimu, apgynęs 30 tezių iš 
"teologijos ir filosofijos mokslų, pa
sirinkęs specialybę apdlogetiką — 
tikėjimo apgynimą. Būdamas stu
dentu universitete Žemaičių Vys
kupo buvo paskirtas notaru Vys-

'* • __ , f f
Rupijos Kurijoje (Konsistorijoje), 
gi po 2 metų pakeltas į tos pačios! 
kurijas vice-kanclerių. Būdamas 
Vice-kaueleriu Kiuūjoje, jau bai
gęs Lietuvos Universitetą tuomet 
buvusio Švietimo Ministerio D-ro, 
Jokanto buvo pakviestas paimti di
rektoriaus pareigas “Pavasario” 
Suaugusiems gimnazijoje. Joje iš
buvo ir ją vedė 2 ir pusė metų. 
Išleido pirmą ir antrą abiturientų 
laidų. Kadangi daug ir nenuils- 
ti.niai darbavasi pasijuto savyje jė
gų nusilpnėjimą. Norėdamas pa
ilsėti sutiko išvažiuoti i provincija 
ir Arkivyskupui leidžiant paima 
Labūnavos parapijos kleboniją 4! j 
kilometrų nuo Kauno, kur tyras <>- 
ras ir gražios apylinkės tarp Ne
vėžio ir Berūpės upių nedavė pa
krikti jojo sveikatai. Betgi būda
mas jaunas ir pilnas energijos, pa
ilsėjęs negalėjo pasilikti ilgiau ma
žoje parapijoje. Todėl paprašė sa
vo Arkivyskupo išleisti ji Ameri
kon, kad ten tautiečių tarpe galėtų 
pasidarbuoti jųjų naudai. J. E. 
Kauno Arkivyskupas maloniai su
tiko išleisti kun. -J. Sitavičių i A- 
nierika penkiems metams. Dievo 
duok, kad čia jis galėtų darbuotis 
sėkmingai Dievo ir Tėvynės nau
dai. Sveikiname todėl ji atvykusi 
pas mus ir linkime Dievo palaimos 
visuose jo darbuose.

Be to kun. J. Sitavičius turi at
vožęs daug kiiškų iš Šiaulių apskri
ties: Pakruojaus, Stačiūnų, Linku
vos, Klovainių parapijų; Rokiš
kio apskr. Anykščių par., Utenos 
apskr. nuo pono Margevieiaus ir 
daug kitų. Taip pat daug linkė
jimų turi atiduoti iš Kauno ir Kė
dainių miestą ir apskrities. Ka
dangi laikinai yra apsistojęs Eli- 
zahcth, N. J. 230 Second St. prašo 
ątsiliepti arba atvykti pas ji. Taip 
pat pareiškė noro pasimatyti su A- 
inerikos “Vyčių.” valdyba.

Pr. Adomūnienė 
i 2:10 Seeond St..
* Elizabeth. N. J.

Pasisteng savo tolymesnes vietas 
šaakti begyje nurodyto laiko. Mes e- 
sam tikri kad jus busite patenkin
ti greitumu ir sutaupymu minėtu 
vakariniu patarnavimu.

Z i

New England Telephone 
and Telegraph Company /JI 
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ARGENTINOJ ŽUDOSI LIETUVIAI BOLŠEVIKAI!
Tai tokių esama redakto^ 

rių. kurie Argentinoje “šviė^ 
čia” mūsų išeivius... 
________ ’ ____ . L

z ■" ’ • 

LAŠINIŲ BYLĄ 1

'Kaunas. — Ilgai užvilkimi 
ta ir kelis metus nusitęsusį 
vadinamoji “lašinių byla*1| 
paskirta nagrinėti kariuos! 
menės teisme spalių 15 (O 
Kaltinama 12 asmenų. Rei-/ 
kia tikėtis, kad teismas tiksli 
liai išaiškins šia bvla ir is-J * • *- ?■ ’-jĮI
sklaidys tuos visus neaišku^ 
mus. kuriais naudodamiesi 
kai kas darė sau politinį biZ-f 
iii.

Bet karalius pasakė: '
— Tu esi tas perlas, kurio aš laukiau. Tu esi 

teisingas žmogus ir ištikimas draugas. Aš tau 
grąžinsiu tavo dukterį, lygiai tokią pat skaisčią, 
kaip man buvai Įdavęs, gražinsiu visus tavo pini
gus ir dar duosiu tau mano dukterį, o po- mano 
mirties — ir visa mano karalystė atiteks tau.

Vertė P. Vaitekūnas 
(“Ūkininkas’’)

•
Ten, kapinėse.. . Kur aukštos pušys dejuoja, 

vėjo linguojamos, kur seni kryžiai, kerpėms ap
augę šaukiasi praeities dienų, tvaksėjusių gyvy
bių pagalbos —yra naujai aptvertas, žydinčiomis 
gėlėmis apsodintas kapas. Naujai pastatytas 
žus akmens kryžius, vilioja praeivius sustoti, 
lia kapo, yra jo amžinas verkėjas — beržas. Kas 
rytą, saulei tekant, sidabrinė rasa puošia jo la
pus. o vėjeliui pūstelėjus, gailiai, gailiai verkia... 
Nekartą atskridusi lakštutė, gražia savo melio- 
dija sveikina trunėjančius kaulus, kerėmis pra
žilusius kryžius. Liūdnos dainos atgarsis, aple
kia visas kapines — Ivg pabudina prisnūdusius 
krvžius...*

*

* *

Pažvelgki: vien kryžiai, kryžiai.. . ,ju tarpe ir 
naujai įstatytasis saugo gražiai išpuoštą kapą.

Kas sekinadhnį, gaudžiant varpams po pa
maldų. čia ateina du žilaplaukiai seneliai: vyras 
su žmona. Ilgai jie čia meldžiasi, o ašaros vilgo 
jų blakstienas. .Jie išsiilgsta, išsiilgsta savo bran
giausio vienatinio sūnelio Stasiuko, kuris ilsisi 
Šioje amžių pilyje. Ilgai žiūrėdami t nebylį — 
akmens krvžiu. tvliai, tvliai meldžiasi.. .

Pasimeldę, nušluosto nuo kryžiaus dulkes, su
tvarko gėles, kurios steliėtinai greit auga. Paste
bi seneliai, kad kas savaitė kapas vis gražesnėmis 
gėlėmis apsodintas, visada išravėtas. Bet ka8 — 
nežino.

Irtai}) pasimeldę, pašnekučiavę, lazdele pasi
remdami grįžta atgal, į namus.

* *
Saulė nebeaukštai. Kapinėse jau visai ramu, 

tyla. Kai-kur }>asigirsta jaunimo sutartinų dai
nų garsai, bet vėl, lyg įsi pynę į medžių viršūnes, 
dingsta. Ir vėl tylu...

Siauru smėliuotu takeliu, tuo. pačiu, kuriuo 
prieš kehdą valandų nukiūtino du seneliai, bėga 
jauna, <traži geltonplaukė Onute.

; Eina nešina baltųjų rožių bukietą, 
prie naujojo kapo N.

Kiek toliau pasigirsta vis aiškesni garsai ren
giamus gegužinės. Ten linksmi, kupini gyveninio 
energijos, šoka, dainuoja... Vis aiškesni muzi
kos garsai jaunųjų šūkavimas atsimuša Onutės 
ausin. Eina ii- mąsto:

— O. likimas! 1 r aš kada tai šokau, linksmi-, 
naus su savo Staseliu — jis toks buvo gražus." 
linksmas.. . Atsimenu, kartą grįžtant iš geguži
nes, maloniai kalbėjo apie gyvenimą, apie savo 
siekius, apie mudviejų amžiną laimę.. . O kaip 
laiminga buvau aš!

* *

štai ir kapas. Pribėgusi puola |x> kryžium ir 
gailai, gailiai verkia... Gilaus liūdesio akutės 
pasriuva ašaromis, o lūpos pustyliai šnabžda: 
“Staseli, mano brangusis Staseli!.. Palikai ma- 
m* vieną../. Eikš brangusis, nors šaltas lūpas iš
bučiuosiu aš.. . ”

Kaulė paskutiniais spinduliais atsisveikina su 
žeme, išslėpdama save už tolimųjų miškų, o Onu
tė ilgiai verkusi, baltomis rožėmis puošia Staselio 
kapąj Vakaro šaltis supurto jos švelnu kūnelį, 
pridengtą juoda suknele, ir vėl vienų viena grįžta 
nuo Aavo mylimojo...

f
1...................
br taip, d

mu/kapu džiaugiasi praeiviai, 
džiaugsmas užbertas žemėms.. .

J

/

Argentinoje yra dvi lietu
vių bolševikų sroves. Vieni 
leidžia laikraštį vardu “Ry
tojus,” o antri įsisteigė ląik- 
rasti — “Darbininkų Tie-* *
sa.” Neseniai vienas “Ry
tojaus” šulas Akelaitis nak
ties metu kėsinosi mržudvti

i ’ ..
“Darbininku Tiesos” redak
torę Liudą Švedienę ir jos 
vyrą Broniu Švedą.

Apie 3 vai. naktį švedai, 
parvažiavę iš vaisiui, drauge 
su atvykusiu iš Lietuvos bol
ševiku Markevičium. Ties 
savo namų durimis jie rado 
bestovinti automobilį, kuria
me sėdėjo Akelaitis, jo žen
tas Andriuška. “Rytojaus” 
administratorius Baltušn in
kus, tarnautojas .JonuŠis ir 
dar du vyrai. Akelaitis, iš
lipęs iŠ automobilio, priėjo 
prie Švedienės, suriko: “Iš
mėginsi! “Rytojaus” ran
ką!” ir čia pat užsimojo ilgu 
peiliu nudurti Švedienę. 
Antroje rankoje jis turėjo 
revolverį ir 'paleido šūvį i 
švedą. Švedienė laimingai 
išspruko iš po peilio, o šėl
ais-nulėkė pro šalį. Atbė
gusi policija suėmė užpuoli
ką Akelaitį.
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Maldą atkalbėjo krm. K. Urbo-
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KOLONIJOSE
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Šv. Kazimiero parapijoje, rug
io 29 d., įvyko iškilmingas pa- 
rbo® vakaras paminėjimui vardo 
enos kun. Mykolo Daumanto, šv. 
»z. parapijos visų mylimo vikaro,, 
an. ML- Daumanto populerišku- 
»$ ir simpatija prie žmonių su- 
įtakė didžią minią, salė huvo'pil- 
i žmonių. Salė ir garbės sostas 
tvo kopuikiausiai išpuošta gėlė-

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kp. susirinkime nutar

ta, kad kuopos susirinkimai, kurie 
Įvyksta kas mėnuo pirmą sekma
dieny po sumai, būtų skelbiami w- 

$ $ r\ v * • t jaganė Darbininke.
Liudvikas Volongevičius,

Kuopos Sekretorius
Prierašas: Tamstų kuopas susi

rinkimus skelbsime kaip nutarta. 
Pageidaujama, kad 108 kp. nariai 
parašytų žinučių iš lietuvių darbi
ninkų. gyveninio.

z Programas buvo ilgas ir įvairus, 
Eterio gražiausią dali išpildė šv. 
Egzimiero parapijos mokyklas mo- 
Msiai, seserų kazimieriečių veda- 
R- Ū Z. 'Juozaitienė, p. V. Sut- 
Įfenė g p. S. Barauskas sudainavo 
gražiai solo ir p. J. Hodelis, vieti- 
Es vargoninkas, kartu linksmino 
publiką.
^Kalbėjo kleb. kun. J. J. Kaula- 
k, kun. A. Bakūnas ir svečiai. Da- 
Srvavo ir ką tik atvykęs iš Lietu- 
įas kun. Slavėnas. Prie to drau
giją atstovai išreiškė linkėjimus 
fc įdavė gausias dovanas. Taipgi 
(uvo įteikta stambi dovana vertės 
Jaugiau kai šimto dolerių nuo pa
likių parapijonų.
E.Vakaro vedėjas buvo p. Jurgis 
&anckūnas, Įžymus veikėjas, ku- 
»b labai gražiai ir sumaniai vedė 
Skarą.
įGausus žmonių atsilankymas Į 
S vakarą ir Įteikimas brangių ir 
Įaug dovanų gerb. solemnizantui 
Rūdija, kad parapijonai giliai Įver
pto kun. M. Daumanto pasišven- 
įįmą ir nuveiktus jo didelius dar
aus per dubinėtu laiko.
g Kun. Mykolas Daumantas ir 
Satsai buvp labai susijaudinęs, bet 
Syvai kalbėjo. Reiškė dėkingumą 
ifarapijonam.s už prielankumą ir 
jjrietė visus į vienybę ir meilės ry- 
E su juo darbuotis dar didesniai 
gaudai jų pačių gerovei.
t Linkiu kun. M. Daumantui ge- K-
gausių pasekmių jo trečiame mete 
ar. Kazimiero parapijos darbuotė-

TORONTO ONT., GANADA
Padėka.

Toornto L. R. K. Šv. Jono Kri
kštytojo parapijos komitetas var
du visos parapijos taria širdingiau
siai ačiū gerb. kunigui J. Bizaus
kui, Detroito šv. Jurgio parapijos 
klebonui už paaukotas dėl mūs pa
rapijos stacijas, nes tai didelis mu
su jaunos parapijos ir kartu, visų 
brolių katalikų lietuvių katalikiš
kame gyvenime parėmimas. Kol 
kas mūsų katalikų yra liūdna pa 
dėtis, nes neturint dvasios vadovo 
nėra jokio veikimo parapijoje. Bet 
tikimasi, kad laikantis katalikiškos 
vienybės vėl susilauksime ir dva
sios vadovo ir šviesesnių laikų.

Lai Dievas atlygina už gerą ir 
mielaširdingą darbą gerb. kun. J. 
(’ižauskui Detroite šv. Jurgio para
pijos klebonui ir visiems parapijo- 
nams, kad prisidėjote • prie mūsų 
naujo katalikiško darbo, tai yra 
parapijos tvėrimo.

Toronto L. R. K. Šv. Jono para
pijos komitetu

Pirmininkas V. Danielių 
Sekretorius A. Jurčius.

KUN. MYKOLAS- DAUMANTAS,
Šv. Kazimiero parapijos vikaras, rugsėjo 29 d. minėjo savo vardadie
ni. Jo pagerbimui parapijonys surengė iškilmingą bankietą ir drau
gijos ir kuopos įteikė daug dovanėliu. Kun. Daumantas yra LDS. 
narys ir ‘‘Darbininko” rėmėjas.- Linkime ilgiausią metą!

į Yra žinių, kad Jonas
r'Į> V’v -rr________ ___ 1M? ^Pirmininkas Vincas Kudirka, *

lašt . Silvestras čeikaus&s. ; Lii|a»;i

100 Knygą Rinkinys 
‘‘Birutes” Kalendorius 1930 metą 
“Margutis” per visą metą 
Viskas už $7.50.^

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu
va" ieikla gigantinę progą visiems Su
vienytą Valstijų. Kanados,' Centralinfes 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 100 
Knygų Rinkini—kiekviena ktpga skir
tingu. didelių ir mažų, naujų ir senes
niu įvuirausio turinio: apysakų, roma
nų, dainų, jndkų, daktariškų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių, ir dar kitokių ir 
jįykitt su šitoms knygoms gausltę prie
dus dykai: “Birutes” Kalendorių 1930 
metų, mėnesini žurnalą "Margutį,” ku
ri leidžia ir relajruoja žynius humoris
tas Ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar
gutis" užpildytas juokais, dainomis, pa
veikslais. Tą viską dabar gaunate už 
$7.50, gyvenantiems ne Suvienytose Val
stijose — užsienyje, kainuoja tiktai 
$8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečia
nt i naudotis šita proga skubiai. Apšvie- 
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir 
“Margutis“ pėr visą metą, taipgi gra
žu': “Erulės" Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskirai prisiusime ir 
savo naują knygų katalogą. Pinigus 
siųskite šiuo ųdreeu:

KNYGYNAS “LIETUVA,“ 
3210 So. Halsted St., Chicago, Illinois

Teisybė

881 Massa- 
Repšys yra 

Jisai per 
praktikavo

BRANGŪS TAUTIEČIAI
- i

tKas ugdytų Jumyse Broliai-Užjnrie 
B1 meilę ir prisirišimą prie gimto
ms šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 
ftkytą patriotizmą ir kurstytų kata- 
fažkojo idealizmo ugnį?..
E— Tai dar prieš Didijį Karą pln 
ki žinomas ir visų mylimas, didelis,, 
Iveiksluotas, gražus savaitraštis 
[šaltinis.” Jis nori tarnau- 
r visai katalikiškajai visuomenei. 
|“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie- 
tyoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pi, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
|litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
Baltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
bris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
įvo tautiečiais Amerikoje.
Wei dar neesi susipažinęs su “šalti
na,” .parašyk laišką šiuo adresu: 
Šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
pusi vieną n-rj susipažinimui nemo- 
amai, O susipažinęs daugiau su juo 
lekuomet nesiskirsi.
t8u pagarba, 
^^^^^^^SaUinW^Administracij^

CAMBRIDGE, MASS.
Jau bus mėnuo Taiko, kaip Dt. 

.Tonas Repšys atidarė šioje«pyli?i- 
kėje ofisą, po numeriu 
ehusetts Avenue. Dr. 
medicinos gydytojas. 
jĮastaruosius 3 metus
liaronbučiuose. Man teko jo ofise 
lankytis. o.J ofisas puikiai įreng
tas. sulig naujausių daktarų pro
fesijos reikalavimų.

Dr. Repšys yra rimtas ir ener
gingas vyras.

J. F. Barsavičius

JUOZAS SEREIKA
♦

Jefferson St.,<Newark, N.-J.
Įgaliotas generalinis agentas

” Ku-

202
yra 
užrašinėti laikraštį “D-ką.
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atęaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm.

ras
/

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMIJūsų giminės ir pažįstami'Lietuvoj, beabejo, nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- rvs. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir visą papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri-■ kos lietu viii katalikių moterų žurnalas, leidžiamas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pasaulio moieni gyvenimo, nuolatos eina šie skyriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikatą 3) Na- , mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros skyrius ir kiti.“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais I'JViršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) * yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau ir “MOTERŲ DIRVA” pradės -eiti Liotuvon.Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street Chicago, III.

Suvažiavimas Įvyko 11 dieną 
į'ugpiūčio, 1929 m., šv. .Jurgio pa
rapijos svetainėje. Norwood. Mass. 
Pirmininkas Vincas Kudirka ati
darė posėdi ir pakvietė kun. K. Ur
bonavičių atkalbėti maldą ir pasa
kyti įžanginę prakalbėlę. Kun. 
K. Urbonavičius savo trumpoje 
prakalbėlėje sveikino visus suva
žiavusius atstovus, linkėdamas ap
svarstyti rimtai mūsų brangios or
ganizacijos reikalus ir tęsti tą pra
kilnų darbą toliau. *

Buvo iššaukti atstovai.
9 skyriaus, MonteĮlo, ^lass. — J. 

Treinavičius, J. Daugelevičius, B. 
Tamuliūnienė ir A. Tautkus.

10 skyriaus, Nonvood, Mass. — 
Karolis Klimavičius, Kasparas Pa- 
zniokas, E. Tvaskienė. U. Paznio- 
kienc. K. Viesulą. J. šaštavickas 
O. Jasioniutė, O. Pazniokiutė, G. 
Kakanauskas, K. J. Viesulą.

16 skyriaus, (’ambridge, Mass.— 
A. Vaisiauskas, F. Zalieckienė ir S. 
Bugnaitis.

16 skyriaus. I.avrence, Mass. —•; 
S. Čeikauskas.

Išrinkta prezidiumas. Palikta 
apskričio valdyba: pirmininkas V. 
Kudirka, vice-pirm. Jonas Jaroša. 1 
rast. Silvestras Čeikauskas. ižd. J. ; 
\ ersiackas, maršalka -Tonas Šasta- ' 
vičius.

Mandatų, skundų ir rezoliucijų 
komisijon išrinkta: Pranas Kudir
ka, S. Bugnaitis. Komisija sutvar
kiusi mandatus ir įnešimus prane
šė. kad atstovų viso yra J8 ir sve
čiai: kun. K. Urbonavičius, kun. J. 
švagždys ir daug svietiškių. Sve
čiams suteikta sprendžiamasis bal
sas.

1. Skaitytas praeito suvažiavimo 
protokolas, kuris vienbalsiai priim
tas.

2. Valdybos nariai, pirmininkas, 
vice-pirmininkas, raštininkas ir iž
dininkas išdavė raportus. Iš ra
portų pasirodė, kad visi savo už
duotis stengėsi išpildyti kiek galė
dami. Raportai vienbalsiai priim
ti.

Tolinus sekė raportas atstovo A. 
Vaisiauskio iš R. K. Federacijas 
seimo, kuris Įvyko HartforJ, Conn. 
Atstovas išdavė gana plačiai. Ra-

portas priimtas su pagyrimu.
3. P. Kudirka ir A. Vaisiauskas

išdavė raportą knygi] peržiūrėji-
_  •

mo.
mos

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

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

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio

Pasirodė, kad knygos veda- 
tvarkiai. Raportas priimtas.

Buvo plačiai apkalbėta kata- 
seime nutarimas kaslink pa-

I

Kadangi tas-gyvenimo ; rašo visais ūkininkams 
: apie žemės 

palikta apskričio‘dirbimą, gyvulią auginimą, seimi- 
Ininkavimą, rinką ir kainas, deda

Faownc*iLjui4, juvatį, 
I įvairenybių, ir tt. - 

“ŪKININKO” kaina 1929'me
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 

•r'merikonišką centą, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-vė 80 Nr. 

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

4. 
likų 
skyrimo kvotos kcržnai kolonijai 
Vilniaus reikalams. 1_____e. -----
darbas dėl nekuriu priežasčių ne-frtipimais klausimais: 
įvykdytas, tai pJ.ikts ”K”
valdybai vykinti.

5. Skaitytas S. Bugnaičio refera- dau& gražių pasiskaitymų, juokų, 
tas apie šit] dienų politiką. Refe
ratas buvo gana gražiai pagamin
tas. Priimtas su pagyrimu ir nu
tarta patalpinti “'Darbininke” i. 
tai]) pat pasiųsti Seiman.

Nauji įnešimai.
1. Kad Federacijos centro val

dyba būti] atsargesnė skolindama 
pinigus arba duodama stipendijas 
moksleivams. Taip pat, kad steng- 
'tūsi išgauti paskolas iš tų, kurie 
jau pabaigė mokslą ir daro sau 
pragyvenimą x

2. Kad vietiniai skyriai rengtu
viešas diskusijas savo kolonijose ir 
plačiai išdiskusuotų Federacijos 
klausimą ir jos naudingumą supa- 
žindydami visuomenę su Federaci
jos klausimu. >

3. Nutarta, kad R. K. Federaci
jos Naujos Anglijos apskritis su
rengtų koncertą. Tas buvo užgim
ta ir palikta stovinčiai valdybai su
rengti.

4. Nutarta, kad visas surinktas 
aukas siųsti tiesiog centran, o ne 
kur kitur, paliekant apskričiui 
kiek priklauso pagal konstitucijos..

5. Naujos Anglijos katalikų sei
mą šaukti palikta valdybai nužiū
rėjus patogiausi laiką.

6. Kitą suvažiavimą nutarta lai
kyti Montello, Mass.

7. T naują valdybą išrinkti šie: 
pirm. V. Kudirka, vice-pirm. F. Za
lieckienė, rašt. S. Čeikauskas, ižd. 
J. Versiackas.

8. Išreikšta padėka klebonui 
kun. Urbonavičiui už suteikimą 
"eitui svetainės, dalyvavimą posė
dy ir už svetingumą. Taip pat iš
reikšta padėka ir vietiniam 10 sky
riui už pasidarbavimą, o ypač gas- 
padinėm: E. Tvaskienei ir U. Paz- 
niokienci už1 pagaminimą užkan
džių.

iš Kauno atvažiuds į tą ir sutva^kįs ekskur- §ijas į Lietuvą taip, kad atei- ♦sųantį metą lietuviai galės Lietuvą pasiekti greitai ir be vargo. Beveik padaryta su- tprtis su Vokietija, kad keleiviu^ pąims^ nuo laivo ir traukiniais tiesiai nuveš į •eKauną. Tai linksma naujiena. Ateinantį metą bus Lietuvoj didelės iškilmės ir pagerbimas Didžiojo .Kunigaikščio Vytauto. Yra numatoma, kad ateinantį metą tūkstančiai lietuvių važiuos į Lietuvą aplankyti gimines ir dalyvauti iškilmėse. Petras Bartkevičius iš Montel/o, Mass. irgi nemiega, bet pašvietė p. Liūtą pas save ir nori sutvarkyti ekskursijos reikalus iš anksto. Kiti agentai irgi žada kviesti p. Liūtą kad ir jiem prigelbėtų ekskursijos reikale. Nors agentai už laivakortės pardavimą gauna mažą atlyginimą iš kompanijos vos tik $6.00, bet jie dirba energingai ir .patarnauja nuoširdžiai. Sugrįžę iš Lietuvos žmonės džiaugiasi, kad šį metą Lietuvoj bu- yusi graži vasara ir Lietuva juos gražiai priėmusi o ant laivo George Washington va žinoti tai tikras dangus.
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PAIEŠKOM CHORVEDŽIO

MUZn^TŽINIAI
• Jau išėjo iš spaudos gerb. V. 2L 

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

, Galima gauti pas autorių: 12239 
So. Ėmerald Ave.į Chicago, Ūl.

Ex. V, D.

kuris galėtų vesti chorą ir vadovauti 
šbelnam dailės veikime tarpe lietuvių 
Jfiunimo. Duodam geras sąlygas. Atsi
sukite gftitntt ■ AMERTCaN I3ITH-- 
ŪANIAN CLUB, Liberty'St.. Amster- 
dam, N. Y. (S.-22)

Oflso tel: Park 2939

ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. 

Namų tel: Cedar 1768-M

<

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts 

Pitone Park 5065

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
išrendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 
(ant 3-Cio aukšto) Tel. Cedar 4953

Ofisas: 212 Millbury St., Worces- 
ter, Mass. Tel. Park 2795.

Ofiso telefonas Park 3050

ADVOKATAS

IGNAS J. BARIUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

' 51 PROVIDENCE STREET 
^ORCESTER, MĄSS,_ 

TKL. PARK 5873

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto 

STASIO-PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA”
/

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ių- 
Verta 
muose

Už3c.
kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę. 
Kaina tik 25c.

persiuntimą prisiųskit už 
pašto ženklelį.

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

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 Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus ir at

laikau vls« eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
. 360 Millbury Street 

Worcester, Mase.

i

DYKAI

LAIVAKORTĖS
' Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos 
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afidelvitai.

Daroma legaliSkl dokumentai: pa
vedimai, ‘įgaliojimai, ir tt 

Telkiama teisingos informacijos vi
suose *lmigradjos bei pilietybės 
kinus! muose.

į JUZE RAUKTYTE
50 Sterling St., Worcester, Mass

Tel. Cedar 903ft.W.

Nebus daugiau
Užkietėjim

Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Greita pagelta naudo Jaut

JOS. G. ZUROMSKIS

■

Vienintelis lietuvis lalaniootaa e- 
lektrlitna& Tariu 8 metus prity
rimą Taisome ir (vedam motoras 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radioa.

I
GAUSI

i n 
" (

10 Ille«worth St., Worcest«r
-T»L Park 5452. Tel. Odtr 7338

I WTQCK ROOM

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, Btudentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“MŪŠŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaimas, Laistės Al. 61 Lithuania.
i
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WORCESTER, Mass. — 
Rugsėjo 25 d. įvyko L. D. S. 
XJV seimo pirmas vakaras, 
Aušros Vartų parapijos sa
lėje.

< • *

Programo vedėju huvo ad
vokatas I. Barkus.

Dainavo Aušros Vartų pa
rapijos choras p. Kilinskiui 
vadovaujant.

Solo dainavo p-lės J. Mit
rikaitė ir M. Paruliūtė ir p. 
J. K. Žemaitis. ' -

Choras didelis. Dainavo 
gerai. Vyri) choras irgi ge
rai pasirodė, solistai taip pat.

Buvo ir kalbų. Kalbėjo 
kun. L. Kavaliauskas^ kun. J. 
Bakšys ir A. F. Kneižys.

Pirmasis kalbėtojas davė 
geri] ir naudingi) patarimų 
darbininkams. Jam bekal
bant užgeso visos šviesos. Iš 
kart manyta, kad kas šposą
iškirto už darbininkišką pra- parapijos klebonu a. a. kun. 
kalbi), bet tuoj paaiškėjo, kad J. Čaplikui mirus, kalbėjo a- 
“fuse” ar kas kitas buvo su- pie parapijos reikalus ir da- 
gedęs. Bet tas gerb. kun. L.- bartini kleboną kun. K. Va- 
Kavaliausko kalbos nesu- si 
tinkdė ir nenutraukę. Tuoj Vartų parapija dabar turi e- 
jr šviesos atsirado. * , . . Energingą.jr jiąsj&vęntųsįvą-

Žmonių buvo nemažąię,-Vi
si vakaro programų pasiten
kino. Parduota daug “Dar
bininko” pavieniais' egzem
plioriais, užrašyta ir prirašy
ta narių. v *

Antras vakaras.
Rugsėjo 26 d., seimui pasi

baigus, vakare, įvyko LDS. 
atstovų pagerbimui ir para
pijos vakarienė. Salė buvo 
šauniai papuošta. Svečių bu
vo apie 900. Dalyvavo ir 
miesto majoras AL.O'Hara.

Pirmiausia kun. K. Vasys 
Aušros Vartų parapijos kle-^ 
bonas pasveikino svečius ir 
pakvietė adv. P. Rublį pro
gramą vesti. Advokatas ta
me darbe pasirodė gerai. Jis 
perstątydamąs mažai kąlbė 
jo, bet daug pasakė, Įmaišy
damas ir jupkelių.

Kalbėjo šie: Majoras M 
O’Hara, kun. S. Vembre, 
kun. A. Petraitiš, kun. L. 
Kavaliauskas, Dr. Puskuni
gis.

Kun. S. Vembrė, buvęs tos

ii|.
✓ *

MILŽINIŠKAS PĄMINBJIMAS 
SPALIŲ 9 DIENOS

Bostono lietuviai, reikš
mingai paminės devintas me
tines Vilniaus užgrobimo su
kaktuves. Tą paminėjimą 
ruošia Bostono Lietuvių 
Draugijų Sąryšis. Paminė
jimas j vyks sekmadienio va-

=== — | L ■ | | |,1 i|Wp----------

Lietuviški Skilandžiai
Geri Metuvižki skilandžiai ir'švieži diegai dėl Ghop Suey, ap«au- 
gosiatteą tautietį nuo ligų.
SKILANDŽIAI ...... ............... po 39c. ąvaras
CHOP SUEY........ . . . ............. 8 svarai už 25c.

Ir pagardinimui Chop Suey,
CHINA BOY SOY SAUGE . .........................................25c. bonka

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

BLUE RIBBON MARKET
857 West Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129

Taipgi skilandžius galima gauti pas
B. ir Ą. GRICIAUS MARKET, 17 Lincoln St., Brighton, Mass.

Ii *#>

- <

I AT*-
tatatata
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ŠVENTO PETRO IR PO VILO ^3 

| DR-JOS VALDYBA .S

Pirmininkas —Antanas Navikas,“ A
702 E. Fifth St, So. Boston, Ma* 

Vice-Pirmininkas—-Juozas Jackevlčlą% ’
92 Sawyer Avė., Dorchester, Masa. 

Prot Raštininkas — Albinas Nevlerą,
948 E. Broadway, So. Boston, Muk. 

Fin. RaštinlDkas — Juozas Guzevlčl*
27 Tampa St, Mattapan, Mass. ..-3|

Iždininkas — Vincas Kališius, , . sį '3
67 G Street South. Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrasas,
492 E. Seventh St, So. Boston, Maus 

Draugijos susirinkimai būna kas ptr 
mą nedėldienj klekvieno mėnesio 1 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St. So. Boston, Masa .

L. R. *K. SALDŽIAUSIOS SIRD 
V. J. P AšALPINĖS DR-JOS ’ 

VALDYBA
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447 E. Seventh S L, So. Boston, Ma*
------ — — - - - -

LENKŲ KARIUOMENĖS 
'MANEVRAI

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

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

'' Vilnietis

• t . ‘ . -

SENA FARMERKA
Surado žoles nuo paralyžiaus, žmogus, 
kuris sirgo 4 metus ir pavartojęs kelius 
sykius tusias žoles, pagerėjo. A. PET
RAITIS, 27 Lincoln St., Brighton, Mass.

(S.-11)

L. M. KONSERVATORIJA
ATIDARYTĄ

Laikas visiems pasimokyt 
muzikos meno.

319 E Street, So. Boston, Mass.

ISMttUce
Uis!

Kerą patarnavimą

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai, iš ku
rio pasirinksite visokių. i

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST., DEPT. 

SOUTH BOSTON, MASS.

9 šeimynos ir 3 kraštavęs
Geras investmentas, pilna f rantlavotas, 
mėnesinių $407, parsiduoda $32,000 er» 
ba mainytų ant mažesnio. Matykite 
YURGELUN.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadw*y South Bogton, Mau. Trt. 0605-1887 

A. IVAS ir C. P. YURGELUN, Savininkai

299
Apiraudžin visokias nnosavy|>es 
ir kas? tik. .tefltaHnga. Taipgi 
parduodafie afiąfis ir ižrendavo- 
jame kambarius.*'............

PARSIDUODA
Du namu ir krautuvė—grosernė ir 
bnčernė. Vienas narnas^ dviejų šeimynų 
ir krautuvė, o kitas 3 šeimynų. Galima 
pirkti krautuvę arba bile namą atski
rai arba viską kartu. Parduosime pi
giai. Kreipkitės pas: A. AFTUCH, 72 
Linden St., West Lynn. Mass. (S.18)

PARSIDUODA
ROSLINDALE—3 šeimynų namas ir 3 
karų garadžius. Yra plotas žemės kur 
galima naują namą imstatyt. 11 Piue- 
<Iale Rd. (buvo Perkins St.) Tel. Park- 
way 2562—J.

sį. Pažymėjo, kad Aušros

įvairios žinios

PARSIDUODA
SO. BOSTONE—3-jų šeimynų namas ir 
štorąs sų bizniu. Namas turi visus įtai
sus. Kreipkitės pas: P. J. RUTH, 157 M 
St., Tel. So. Boston 0937-M. (S.15)

I

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

Prie Columbia Rd., So. Bostone
, 3-jų šeimynų atskirai budavotas na
mas po 5-5-5 kambarius, su visais mo
derniškais įtaisymais. Rendų neša $73 į 
mėnesį. Parsiduoda už’ $66001 įnešti 
visai mažai. Matykite IVAŠKĄ.

545 East Broadway, South Boston’e
ir kiti skyriai

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

r>_

Visais 
tfe 
laiiku ar telefonu.

t

«
t

. • • r*
DĮiinuos: Šp, Petro parg^ 

pijoš didžiulis choras 
'mas gerb. M. Karbausko ir 
visų mėgiami solistai, p-lė M. 
Grybaitė ir Paura
Taipgi manomą gauti ir 
rainiečių kvartytiį. '

Taigi, gėresnifKprogramo 
nieks nei įsivaiaduoti negali,

karą, spalių 13 d. gražioj Todėl visi lietuviai spalių 13 
: Municipal Building Salėje, d. sueikime j^Municipal 
i ant Broadway, South Bosto- Building salę ir padarykime 
ne. Pradžią 7:30 valandą va- savo širdyse pasiryžimą dau- 
kare. Programas bus nepa- giau ir smarkiau darbuotis 
prastas. Kalbės -garbingi dėl Vilniaus atgavimo. Pa- 
svečiai, Lietuvos Generalis reiškime pasauliui, kad, 
Konsulas Pulkininkas Povi-^Mes be Vilniaus nenurim- 
las Žadeikis iš New Yorko sim. ”las Žadeikis iš New Yorko 
ir kunigas Juozas Valaitis, 
nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Taipgi kalbės ir Šie žymūs 
vietos kalbėtojai: gerb. kle-, 
bonas kun. Pranas Virmaiis- 
kis, advokatas Kazys J. Ka
linauskas,prof. Pramos Gali
nis, advokatas Ąntanas Šalna 
ir Ukrainiečių atstovas.

: - • ,-r
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VYRŲ JUBILIEJINĖS 
REKOLEKCIJOS

Moterys turėjo pasekmingas
kolekcijas, nors jos tik baigiant 
rekolekcijas gavo tėvą Valaitį už 
vedėją/ Vyrai pradėjo savo reko
lekcijas trečiadieny 7:30 vai. va
kare. Vyrai giliukingesni. Jie 
turi iškalbą tėvą Valaitį nuo pat 

. pirmo vakaro. Jie klausys jo ry-
dą daibininką. Ragino pa-^ tais jr vakarais. Prie to, šeštadie- 
rapijiečius. klebonui padėti nis, ju rekolekcijų liūosa diena nuo 

darbo — Kolumbo diena. Jie ga
lės penktadieny vakare prieiti iš
pažinties, o šeštadienio ryte eit 
prie Šv. 'Komunijds.1 Kiti galės 
šeštadieny prieit ir 'išpažinties ir 
prie Komunijos. Treti galės pri
eiti išpažinties šeštadieny, o sek
madieny prie Komunijos. Vyrai 
giliukingesni, jiems daug patogiau. 
Vyrai beabejo atlikinės jubiliejines 
rekolekcijas pasekmingiau už mo
terys. ' Tepalenktiniuoja žmonės 
net ir šventuose dalykuose.

RUDENS DARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų.
Puiki proga—namas ir krautuvė I Dorchester

Dėl šeimyninių reikalų žmogus yra pri- Savin Hill Avenue, 3 šeimynų, 18 kam- 
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- barių namas, su visais įtaisymais, at- 
Dės ir saldumynų biznį su namu už la- skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
bai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų 
šeimynų su improvementais. Krautuvė
je biznio daro $300—$400 į savaitę. Na
mą ir krautuvę parduos už $7600. Ola

• puiki proga bile kam. Matykite tuoj A. 
IVAŠKĄ.

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

tik už $10,000. Matykite Feliksų ZA- 
LETSKl.

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

darbu ir aukomis, kąd galė
tų užbaigti bažnyčią.

Tarpuose grajįno p. 
ko orkestrą,,, j^rtr ’

Daugiausia gyvumo prida
rė p. J. K. Žemaitis'su savo 
trio. Jam pagelbėjo J. (rin
kus ir V. Suderskis.

Solo dainavo p-lės M. Pa- 
ruliutė, J. Mitrikaitė, “ p-ni 
Puteli eilė, p. J, Emkus.

Duetą sudarė Ona MontVi
liutė ir A. Kazalevičiutė.

Smuiku solo grajino 
Lietuvninkaitė.

Dar pirmą kartą man 
ko dalyvauti taip gausioje 
svečių vakarienėje. Worces- 
teriečiai parodė ką jie gali 
padalyti vienybėje. Valgiai 
buvo skaniai pagaminti ir 
patarnavimas geras.

Garbė šeimininkėms, padė
jėjoms ir padėjėjams ir gerb. 
vadui kun. K. Vasiui už to
kią didelę pagarbą L. D. S. 
atstovams.

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 j savaitę; ven
dą $50 i mėnesi, daug tavoro ir geri j- 
taisymai. Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $8,000. Klausk 
pas STEFAN.

City Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais Įtaisymais parsiduoda 
už $0,800. Į metus neša rendų $1236.' 
Matykite TUINYLĄ.

Dorchester, netoli Columbia 
Station

3-jų šeimynų tvirtai budavotas 18 kam
barių namas su visais moderniškais |- 
ta i tymais. Rendų neša $105. | mėnesi. 
Parduos už $9800. įnešti $1600. Matyki
te A. IVAŠKĄ.

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

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

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu 
žiemos laiku. Mūsų kompanijos kainos yra žemesnės negu 
kitu ir angliai labai geri.

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentu arba mūsų 
ofisan.

BAILIŲ TAUTELĖ
Venezuelos tyrinėtojas Dr.

H. Spenver Dickey, išilgai Lenkijoj ir oku puotoj Lie- 
Orimoko upės, rado ypatin- tuvoj prasidėjo lenkų ka- 
gą indionų tautelę, kuri esan- riųomenės manevrai.
ti labai baili, kad net žuvų bij Tačiau juos lenkai slepia, 
jo. Maitinasi vien augalais, Manievruose dalyvauja ka- 
ir visokiais vabalais.

'T VISĄ DIENĄ KALBĖS 
ROŽANČIŲ

Bostono Amžinojo rožančiaus 
draugija subatoj, spalių 12, savo 
metinėj šventėj kalbės rožančių šv. 
Petro bažnyčioj nuo 7 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro. Tai tikras rožan
čiaus mylėjimas. Asmenys, žino
ma, keisis, bet rožančius bus kal
bamas visą Kolumbo dienelę. Jis 
bus kalbamas šv. Tėvo intencija, 
kad pasaulis grįžtų prie tikro pa
maldumo ir gyventų palei Evange
liją, už Bostono parapiją — ypač 
kad nei vienas Bostono lietuvių 
nemirtų be šventos Komunijos, už 
Vilnių, už kun. Urbonavičiaus svei
katą ir kitas geras intencijas. Pa
girta tokia Marijos rožančiaus 
draugija. .

Nugirdęs

pątONTRIM
Etai Estete und ląstai 

Tite
Suteiki* ^erą patarnavi 

visiems 
598 B. Broadvray, 80. Boston 

TeL S. B. 1761.

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

Vice-Pirmininkas — A. NaudžionaĄ 
885 Broadvvay, So. Boston, Mass. ' 3 

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

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskai, 
44 Glendale St, Dorchester, Maat 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Botton St., So. Boston, Mass, 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
ra panedėlį kiekvieno menesio 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Valerija, artileriją, pėstinin
kai, kulkosvaidininkai ir 
specialios dalys.

Dėl manevrų lenkai įsakė 
daug kur žmonėms nuvalyti
javus. Tas įsakymas palietė . /®^*- PAŠALP

į ir kai kuriuos Lietuvos gy-'
’ T’/4-111 n -» v >*1 z « rizivvv A t irki’

POLITINĖ VAKARIENĖ
Pereitą sekmadieny įvyko Lietu

vių Ūkėsų Kliubo vakarienė savo 
30 metų sukaktuvėms paminėti.

Dalyvavo nariai, keliolika paša
liečių ir keletą politikierių kandi
datų į miesto viršininkus.

Buvo kalbų ir dainų. Daugiau- ventojus prie demarklinijos 
šia kalbėjo kitataučiai politikieriai. Jų lenkai neleidžia į savo

Iš lietuvių “star” spykeriai bu- laukUs anapus linijos, 
vo p. A. Kupstis ir adv. F. Bago-j ,
čius. Pastarasis sėdėdamas prie.k 
taip vadinarųo garbes stalo buvo) 
daugiausia užimtas vadovavimui 
svečiams šaukti *‘three cheers,” 
“urrah” pagerbimui anglų politi
kierių. Gal būt po rinkimų tikisi 
gauti “džiabą.”

Labai gražiai ir patriotingai kal
bėjo jauna vytė, čampionė p-lė Al
bina Osipavičiutė. Ji gavo daug j 
griausmingų aplodismentų.

Dainavo p-lė Gribaitė, S. Paura 
ir Bulskis. ' 1 1

Šis kliubas ligšiol Amerikos po
litikoje kaipir nedalyvavo, bet už 
tai lietuviškoje politikoje smarkiai 
grūmėsi. Daugiausia buvo kon
trolėje sandariečių arba kaip jie 
sako “bepartyviškij žmonių. Ro
dos, kad ir dabar valdyboje yra di
džiuma sandariečiai.

SUSIRINKIMAS
Marijos Vaikelių Draugijos mė

nesinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny, rugsėjo 5 dieną, 2-rą vai. po 
pietų. Visi nariai malonėkite at
silankyti. Bus labai daug svarbių 
klausimų iškelta svarstymui.

Valdyba

KAS LAIMĖJO
Kiek laiko atgal, Moterų Sąjun- 

go$ 18-ta kuopa leido kontestui 
gražią lempą. Sąjtmgiečių susirin
kime spą|Įų I 4- ir grąžią lempą 
gavo Vineas Valatka, visiems žino
mas parapijos darbuotojas.

Sąjunginė

VIEŠA PADĖKA
Šiuomi aš, žemiau pasirašiusis, 

tariu nuoširdų ačių Kaz. Martin- 
kienei, Anelei Svirskienei ir Pranei 
Adomaitienei, kurios, mano žmonai 
susirgus rūpinosi namų ruoša ir 
prižiūrėjimu mano mažų dukrelių. 
Taip-gi nuoširdus ačiū Gudroliams 
ir Pesiackas ir visiems kitiems, ku
rie suteikė tiek daug gėlių papuo
šimui mano mylimos žmonos kars
to. Labai nuoširdžiai dėkuoju ir 
gerb. kun. P. Virmauskui už šutei-1 
kimą malonaus ir širdingo pasku- , 
tinio patarnavimu mano žmonai.

Ačiū ir p. Akunevičiui, grabo- 
riui, kuris suteikė labai gerą ir 
nuoširdų laidojime patarnavimą. 
Aš esu rūpinęsis jau ne vienoms 
laidotuvėms ir turėjau skirtingus 
graborius, bet tokio patarnavimo 
kaip nuo p. Akunevičiaus nė nuo 
vieno nesu gavęs. Aš iš savo pusės 1 
visiems patariu reikale kreiptis pas 
p. P. Akunevičių. * .

Antanas Petkevičius
133 Silver Street, 
So., Boston, Mass.

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuvilkal
882 Broadwhy, South Boston

, • __
Tel. South Boston 2870

Prof. A tidanavičiaus 

, MUZIKOS MOKYKLA 
’ 8MUBU-PIĄNAS 

I-ekeiJoe duriamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suAumialems sulig 
programų iiuslkos Konservatorijų.

Pamokus aiškinamos lietuvių 
kalboje.

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

— ■ ■ ■1
MES REKOMENDUOJAME DĖL 

INVESTMENTO

7 NUOŠ. PREFERED BĖRUS 
dėl

Hollirton Trap Rock Co., Ine. 
Dėl platesnių informacijų kreipki

tės pas
į PANELĖ M. A. P0WER

CMre of Genernt Management Corp.,

185 Devonshire SL, Boston’e 
Tai. Liberty 9763 

Gyvenimo Tel. S. B. 1706-M.

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th S t, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

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

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

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
256 E. Nnth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 ®. Broadway, So. Boston, Masa.

Maršalka — Jonas Zaikis, . ,.,' i
7 iVmfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus ka» 
trečią nedėldienj kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston, Mass. z 

:-—
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS

VALDYBO SANTRASAI
Pirmininkas — Mot Versiaczas, ' 

694 E. Fifth 8t, So. Boston, Maflt 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, 

125 Bowen St., South Boston, Masa. 
Prot. Raštininkas — Ant. Macejuųaą 

450 E. 7th St., So. Boston. Masa- 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikte 

109 Bovveu St, South BostOD, 
Iždininkas — Andrius Zalieckas.

150 H Street South Boston, Masa 
Tvarkdaris -- Kazys Mikalionis, ' , 

OOO’E. Brcadvray, So. Boston, Mėta. 
Drantrlja laiko savo susirinkimus kq| 

ąntrą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vaL po pietą. 
Ateidami susirinkiman prašome at- ; 
si vesti naujų narių prirašyti Pritzq 
musų draugijos. ~ .z“ k '

■■ ■ ■ ■ ■ ■■■■’!■ J X

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOI į
VALDYBOS ANTRAŠAI ?'

Pirmininkas — J. Grubinskaa, 
24 Prescott Su, Readvilie, Ma» 

Vice-PičminiDkas — J. MarkAlonh 
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,

Fin. Raštininkas — M. šeikis, 
256 E. Nnth St., So. Boston, Mass.

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVinfield St, So. Boston, Ha* 

Draugija laiko susirinkimus kas aafr 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, pc 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, Sonth Boston, Masa.

------------  ----------------------,---- —r»
LIETUV. DUKTERŲ DR40| 

PO GLOBA MOTINOS ŠVA
VALDYBA

Pirmininkė — Jieva MarksienĄ 
625 E. 8th SL, S. Boston, Mate 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonieaĄ 
11 Monka SL, S. Boston, Ma* 

Prot. RašL — Ona SiaurienĄ 
443 E. 7th SL, S. Boston, Mata 
Telephone South Boaton 3422-Ą 

Fin. Rašt. — Bronislavą dūnieat 
29 Gould St.. W. Roibury, Mate

Iždininkė — Ona StaniuliutĄ . r 
105 W. 6th SL, & Boston, Mate

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

Draugija savo susirinkimus laflta 
kas antrą utarninką kiekvfeM 
mėnesio, 7:30 vai. 5

l
i
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'PASLAPTINGI REIŠKINIAI tų jo kambary. Ligonio no? g-Ne vienam teko girdėti a- ras buvo įvykdytas ir kai po> paslaptingą santykį tarjį* kelių dienų vaikas mirė, tai ii kurių daiktų ir žmogaus laikrodis, kurs tą akiniirksų^ irtieę valandos. Čia pa- kaip tik grojo, staiga sus|£ siosim kelis tokius pavyz jo ir nųtflb?1' 
■his. '61SR7 m. vasario 24 d. 1 vaisu.1-
t

i X

I •I gos užsukti Sėda^
: ^nbm^^gamti-nakties Vienos mieste MayerLpąsakoja, kad

jįenoj šeiųaynoj staiga nu- 3am mirštant staiga pradelaito nuo sienos didelis lai- kabąs jo kambarykrodis.. Issigandusi seimi 1 frinkė pažadino iŠ miego sa- buvo sustojęs.|X) motiną, nes ji jaučianti . Vienas gydytojas pasako- 
Šažką negero. Motina ją ja, kad jis tūrėjęs jaūųą gramine, nurodydama, kad merginą ligonę, kuri parėjįs ^įnis, ant kurio kabojo laik j kusi numirsianti 13-tą to bdis buvusi jau, išklibusi, mėnesio dieną. Kai ji kaT- astuonių dienų buvo gau-'tą apalpusi, tai tėvai nuplė-

sieninis laikrodis, kurs ilgus
,.»v

ąs iš karo vadovybės prane- šę kelis kalendoriaus: lapų- imas, kad šeimininkės bro- kus, taip kad kalendorius ro- is tą naktį buvo visai neti- dęs 15-tą dieną. Atsipeikė-
< «'■ ' * 1 * vi ;ętai granatos skeveldros už- jusi ligonė paklausė, kiek il- Žftuštas. gai ji buvo be sąmonės. Jai i'.Filosofas Dulkas turėjo buvo atsakyta, kad kelias puikų ehronometrinį laikro- dienas, ir kad dabar jau e- Ijjįrkurs rodęs sekundes, mi- santi 15-toji diena. Tačiau putes, valandas ir mėnesių Hg’ouė nepatikėjo, nes ji, ę- Žienas. Jis mirė staiga mir- są 13-tą dieną turėjusi nu- Bm Štutgarto geležinkelio mirti. Ir tikrai, 13-tą dieną ętbty. Laikrodžio su savim ii numirsui.jis mirties momentą neturė- Vienas ūkininkas išėjo miš- |ęs, nes buvo palikęs namie !kan medžioti, palikęs namie Keistu sutapimu pasirodė ! žmoną. Diena buvusi graži fad laikrodis sustojo lygiai jr rami, tik įtaiga su dį“ |ą pat minutę ir sekundę džiausiu^ trenksmu atsidarė lai Dulkas mirė stoty. Lai- pats savaime trobos langas, Rodžio mechanizme jokių ^gedimų nerasta.VVieno Dresdeno pirklio ap- Tgo vienuolikos metų vaiku rs buvo labai papiė- r seną su muzika laikrodi r paprašė, kad laikrodis bū-

_______ ______
ai >

| TeL So. Boston 8520

to, ŠALNA-SHALLNA
tlETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetą
CORNELL UNIVERSITY sn A B. 
U. WASHINGTON UNIV. su LLB.
:>r‘D a t b l n 1 n k o ” Name

(antros lubos) _
368 Broadway, So. Bostoi 

<7-. Rezidencija 
805 Harvard St, Caaabrldge, Mass. 

TeL University 14®—J.
RiS-grrif, if i i i...... i ii*! sji r
—*■ « t*----------------------------------------------3

&

811-812 Old South Bldg.! I
294 Wafihington Street ‘;

Boston, Mass. įĮ
Valandos: 9 A.M. iki 5:30 P. M. O

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, BrookJlne. ! [ 

Telephone Beacon 5578 
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Kada apie šią finansinę
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„v t.. ir-r-nTP-r-- ;ePemto šimtmečio penkiasdešimtų metu pabaigoje ir šešiasdešimtų pradžioje Rusiją pradėjo lankyti gaisrai. ■ Tuopiet rusų caras Mi- kajojt^Įę^ilaus rūpesčio buvo pagautas. Jis nuolat galis* čia padarius, kad nj išvengtu Vienąvojn,,3 tij gai įytą, pasišaukęs vidaus reikalų ministerį Perovskį, cą- ras paklausė:— Ar gi tu ligi šiol dar nesuradai būdo prieš gaisri], nelaimes ?— Jūsų didenybe, — “apsukriai” aiškinosi Perovs- kis, tią būdą, būtent: prašyti Jūsų patarimo ir įsakymo, ką su tais gaisrais turiu daryli— Tu tikrai gerai pasielgei. Štai tau mano patarimas ir mano įsakymas: tuč tuojau reikia apkrauti mokesčiu degtukus, nes juose matau vyriausią gaisrų kaltininką.— Ęo kam pardavinėjama dabar dėžutė degtukų?— Po vieną kapeiką. Jūsų didenybe.— Pardavinėti po rublį, — įsake valdovas.

- aš suradau vienui vie-

Buv^., pranešta Jfliįoist^iui lirmmiĮikui yročenkai,. jis, sako,stvėrėsi abiem rankom už smilkinių ir tuojau rimtai susirgo;
■ “iO štai dar dokumentas, kurs rodo kai kurių senosios Rusijos valdininkų 1 ‘sumanumą.” H Kt‘Senatui, N. Vaivadijos tinę. Raportas.. Šio gegužės mėn. 20 d., atminimui kankinio Falalejo, visiškai, sudegė, pusė Teklės

• V -L/* -Harionoviėhės išlaikomo miesto su visa manta ;Xš likusios gaisro nepaliestos miesto dalies šliaužia j laukus tarakonai ir matyti, jog ir ši miesto dalis neišvengs Dievo rūstybės. Ilgam ar trumpam laikui praslinkus vis vien teks degti ir kitai miesto daliai. Todėl,valdan- čįojo senato atsiklausiu: ar nebūtų geriau, kad iš likusios nuo gaisro miesto dalies gyventojai susiimtų savo turtą ir išsinešdintų, o toji miesto dalis būtų sudeginta. Šituo būdu bus išvengta galinčio įvykti gaispo, ir nesudegs žmonių manta.

priemonę kovai jau gaisrais
GRAŽIAUSI VAIKŲ

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
WATERBURY, CONN

Spalių 27 db, 1 vai po'^iieti 
vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

z NEW HAVEN, CONN. ;
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis1 

susirinkimas įvyks7. sekmadieny, < 
spalių 27 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinė! svetainėj, 339 Green St 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duoklės.

PHILADELPHIA, PA. ,
S. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiem?. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny. lapkričio 1 d.,. 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iaLNeiž*Bdriįkite užsimokėti duo- 

, Valdyba

tik įtaiga su dį-
kur žmona virusi valgį. Ji iš karto supratusi, kad ^su vyru įvykusi nelaimė. Jr tikrai, po kelių valandų :jį rado miške negyvai nusi^fc- vusi, matvt, iš netvčių.

e<V.
■>.

SVARBUS PAIEŠKOJIMAS^
Vincentas Dobrovolskis,: vilniŠ 

kis, 13 metų atgal vedęs pas kųĖg. 
Žilinską, So. Bostone Eleną Trečio
kienę. Dabar yra reikalas sužinoti . 
apie jo mirimą ar gyvenimą. 
tieji malonėkite pranešti “DasĖMk 

• • • V 1ninkui.” Jei jis miręs prašome ger
biamų kunigų pranešti kun. Vif- 
mauskui, 50 W. 6th St., So. 
Mass. (S.3ŠĮ-

—
“HTel. S. B. 0441 Hnbbard&39tf, 

ADVOKATAI -J:

P. IR K. KALINAUSKif 
KAMPAS BR0ADWAY IR E STT 

80. BOSTON, MASS.
TAptfekoriaua Šidlausko namey 

Irimas: 319 K Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1682 Cohuabia Rd. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofise*: 321 Exchan>e Bld* 
Res.: 33 Roeenont St, Dorchester 

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

XI METAI XI METAI

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

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.‘‘KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- mt, eilėraščių,įvairenybiųirtt. Kiekvfėnii- m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- • 

rinė8 pabiros.^ ‘ •'Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- ' ris 60 amerikoniškų centų.• r Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa^—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikitė ‘ ‘ KARYS. ” "Y f

. 1
i
*

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 27 d., tuoj po sumos 

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

VB-. • t .
EH2ABETH, N. J.

LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, lapkričio 7

• Ū, 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

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

Valdyba’

SĄŽININGAS
—■ Klausyk, .drauguži, ar neži 

nai, kut gulėčiau pirkti kokį pus
kapį žiurkių?

— Na, ir kuriems galams tau tų 
žiurkių prireikė?

— Matai, aš apleidžiu savo seną
jį butą, o pagal sutartį turiu jį pa
likti tokį, kokį radau. “M. R.”

sakydamas: “Perdaug pinigų dėti 
į karstą yra pavojinga, o čekį tai 
jis galės išsikeisti į pinigus kada 
tįk panorės. ’-L.

Putpelė

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap^ 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. i 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės & | 
gimtojo krašto ir plataus pašau- 
lio. Įvairumėliai. 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, V 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, -į 
molio ir kitokį. Laikraščio kąi»_ J 
na: metams 2 dol., pusei metų—..

Uždaviniai ir -L
& is popieriaus, \ 

Laikraščio kąi»_ J

1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį,. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

' WORCESTER, MASS. . r
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 6 d., Aušros Varti 
parapijos salė j, tuojaus po su- f

,s'

Vienas Nr. susipažinti siunčia- f' 
nas veltui

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke. x
__________ ;_________________ ■

mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

. Kviečia Valdytį
* - A ~ 1 . . !

NORS TADA TYLĖJO
Ligonė (gydytojui) : Ponuli, juk 

liepei man parodyt liežuvį. Jau gal 
penkias minutes laikau iškišusi, o 
tamsta nė nepažiūrėjai.

Gydytojas: Ir nereikia. Norė- 
- jau kad man nors receptą rašant 
‘ tvlėtum.

ATSARGUS
Viršila: —■ Antanaiti, pasakyki 

man, ką pirmiausia darai, kaip va
lai šautuvą ? '

— Žiūriu, kuris šautuvo nume
ris, ponas viršila.

— O tai kodėl?
— Bijau, kad kartais svetimą 

šautuvą neišvalyčiau. “M. R.”

GUDRUS ADVOKATAS
Vienas turtingas anglas sunkiai 

susirgo ir mato, kad jau niebeiš- 
1 iks iš savo ligos ir turės mirti.Tuo- 
met pasišaukė advokatą, kad pa
rašytų, mirties aktą. Atėjus ad 
vokatui, turtuolis tarė: “Visus ma 
no pinigus ir brangenybes sudėki
me į karstą ir sykiu su mano kūnu 
sudeginkite.” j

Advokatas tuos žodžius išgirdęs 
labai nustebo. Žinoma, turtuolis 
iš tos ligos neišgijo ir mirė. Kuo
met atėjo laidotuvės, akto rašyto
jas turėjo išpildyti testatoriaus 
norą kaip buvo parašyta akte. Vie
toj -dėti visus pinigus į karstą ad
vokatas sugalvojo sekančią gudry
bę ir tarė į susirinkusius: j

“Žiūrėkite ir skaitykite pinigus 
sykiu su manimi. ’ ’ I

Kuomet suskaitė, jis išsiėmė če
kių knygutę ir parašė tiek pat pi
nigų vertės čekį ir įdėjo į karstą,

£ TeL 3. B. 2805—|

Lietuvis

į | OPTOMETRISTAS

i Uegramlnunju akis, priskiriu akh iĮ 
į alus, kreivas akla atitieslnu ir !
i amblijonlškoee (aklose) akyse zo- i j 
i i grąžinu šviesą tinkamu laika.

J. L. Palakantis, O. D. ,
; 447 Broadway, So. Boston. ' |

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPSYS)

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

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

F

PROVIDENCE, R. I.
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

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

NEW BRITĄIN, CONN.
LDK- 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, ‘ spalių' 20 d. ~ A “m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio >5 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

vyks lapkričio 3 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

TeL So. Bos ton 0823---------------
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. JCASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
O f šio valanda:

nno 9 Iki 12 ryte ir nno £ :80 iki B 
Ir nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas snbatos vakarais ir ne* 
dfildjeniais, taip-gi seredomis nno 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. A.GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

f

X.

DETROIT, MKJH.
D. S. 72 kuopos mėnesinisL. . 

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

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į 

vyks, spalių. 13 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite, visi nariai ateiti 
nes yra svarbiu reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. LDS. 6 kp. rast.

- - \

BALTIMORL, MD.
Spalių 13 dieną, sekmadierty, 

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

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

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesini* 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
lapkr. 1, 7:30.vaL vakare, Lincoin 
svetainėj, 26 Lincoin St. Ateikite 
visi. JValdyba

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

*■('*:*> i
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486

Mirus šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba sgiminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne- 
hransrlal. 

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos 

375 Dorchester St., So. Boston.
Tel. S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Milton 2952.
T™a-r.rF. ■ ■ ,-r , -į,. ,------- r.-i—

- r*

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Publfc 
Notaras

254 W. Broadway
- South Boston, Mass.

Rez-idencija: 838 Dorchester Av. 
. „Dorchester, Mass.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
ližką kolegiją; buvęs gydytoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas i Out-Patient Staff Lovellio li
goninės. Daktaras Miesto Dlspen- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikalfškasegzaminuo- 
tojas dėl Metropolitan Life Ina; 
Lowell YMCA. G yru.; A O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr^ 
Ketv., Seštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas <fi/kaL

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo mj 

limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo-, 
nuausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te £aug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams ‘tesvaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.*
Adresas: Lietuva, Kau

nu, Liaudies Namai, “2 v a i g- 
ž d u t ė s ” Administracija.

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų. 
Pasekmingai gydo Įsisenėjusias 
ligas vyrų ir moterų Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedaliomis 9 1H 2. 32
Cha jb bers SU Boston TfeL Hay- 
market 1438.

Vėliausi, gertausiat veikianti med1- 
kaliSki Ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvtrž 25 metus specialistas narvą 
ir kronliktį ligą.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

60 8COLLAY SQ, BOSTON. 
,n .OLYMPIA THHATRB BLDG., 

ROOM 22
ValcmdM.*

Dienomis nno 9 H ryto iki f vakare. 
Šventadieniais: noolO Ik! 1 dieną.

į į i i i

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

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

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 3 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti ' Valdyba

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

mas įvyks lapkričio 3 8., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinčj' svetai
nėj. Kviečiame nariua itefti, nes 
yra keletą svarbių sumanymą.- 
Taipgi Atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie Šios organizacijos.

Valdyba

LAIDOJIMUS
kūrinos paveda 
mano prlŽturėjL 
muL visnomet 
būna patenkinti 
Ir so taupi n a ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(Wrublfauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Nonrood 1508

- MONTELLO OFFICE
104 Amea Street 

Telephone Brockton 1644-J

Tel. So. Boston 05O6-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadvay, South Boston 

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

*

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Gnborius ir B&tausraoto jas 

' 8TT ir 448 Cambridge Btraet 
Cambridge, Mase.

Tdėphom Unbendty 8881*W

i

A. J. KUPSTIS 
žemn&mijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLTS IR 
MALKAS 

Ofisas atdnras nuo 9 ryto IM 
9 vakaro.

Norintieji tetatngianslo patarnavi
mo ir rertauslą pirkinių kreipkite* 

pas mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

4

V.

*»■

r




