
Į
i

ag

- ■ - - ■• ■ * w'‘ •■*. " ■

— ’• ' ; . ■ ■■ ■ - ■■

4

z

' V’ x • '

VISŲ BALIŲ KATALIKAI DARBININKAI v 
1TESI i r.k' 4

X

A

■
*

*v fe-i

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K ŠV.

f TT
s

t O”

p* * 1 
■ > f-'

x.

F:
- /J

1
LI Ą-.Į

* ** ' J

*

-DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
X

KINĄ NUO 1915 METŲ SOUTH BOSTON, MASS.,

?!

■Ii
r : '

I

i

« • s i -

4 j! 
j - - V

m
i
i

5- ■< 
i r

KJULY 19 D., 1929 M., Nr. 55.
U
p. > 1 5l

S

»

>

M■ j

«... 
s JLa i
r

r *

<c
\U

■M'
i

!
r

,-z J ?*• ■ ; 
h. i

i

V

<
r

t.

ir

r> v *•

•-*1

l

i
< A

■y

L •-’d

-UU 4

Į

ti

L

LIETUVA PASIUNTĖ NOTĄ 
TAUTŲ SĄJUNGAI

— - - -■ t z

X <

RAKIETA SUBIRĖJO, BET 
MĖNULIO NEPASIEKĖ

Viduriniai gazai ekspliodavo 
visi kartu

Dau namų sudrebino

VISI MINISTERIAI TURĖS 
SAVO PADĖJĖJUS

Kaunas.—Kaip tenka pa
tirti, prie visų ministerijų 
bus paskirti vice-ministeriai. 
kurie vadinsis generaliniais 
sekretoriais.

WORCESTER. Mass., lie
pos 17 d. — Prof. Robei-t II. 
Goddard, Clark Universite
to, pirmą kartą darė bandy
mą su rakieta, kurią jis iš
rado ir leido į mėnulį. Bet 
rakieta mėnulio nepasiekė ir 
sugrįžo į vietą iš kur buvo 
paleista ir krisdama ant že
mės subirėjo.

Kumet ji ekspliodavo, ke
liolika tūkstančių pėdą ore, 
tai sukėlė daug sensaciją 
kaipr, kad būtų pasiekus mė
nulį ir atgal sugrįžus.

Rakieta paleido nuo bokš
to A. H. Ward ūkės, Au- 
bum. Ji pakilo, bet visi ga
zai susimaišė ir ekspliodavo 
visi sykiu.

Apylinkė buvo sudrebinta. 
Daug langų išbirėjo ir indus 
nuo lentynų numėtė.

Ekspliodavus rakieta už
sidegė ir nukrito ant žemės 
deganti.

Gyventojai pamatę rakie- 
tą krintant manė, kad orlai
vis krinta ir apie tai prane
šė policijai. Bet pribuvus 
policija orlaivio vietoj rado 
rakieta ir jos išradėją prof. 
Goddard.

Prof. Goddard per kelio
lika metų jau daro bandy
mus pasiekti mėnulį. Jis 
pradėjo leisti mažas rakie- 
tas. Bandymai pavyko, nors 
mėnulio ir nepasiekė. To- 

, kiu pat būdu kas kart dirb- 
dino didesnei Spėja, kad 
ekspliodavusi buvus didžiau
sia.

Goddard’o rakietos turi 
eilę eksplioduojančią daliu
ir paleidus į orą užsidega Įapie jo išrastas rakietas ir 
gazai vienas po kitam, ir bandymus.

Šviežiena iš Lietuvos I
Tik ką gavome didelį transportą iš Lietuvos geriausių jvai- S 

rių rūšių saldainių (kendžių). Parduodame svarais ir po dau- L 
giau. Perkantiems pardavimui duodame nuolaidą

NEGRĄŽINA BAŽNYČIŲ
MEKSIKOJ

SAN ANTONIO, ,Texas. 
— Praneša, kad Vera Cruz 
ir Tabasco valstijų guberna
toriai atsisakė grąžinti baž
nyčias vyskupų paskirtiems 
kunigams.

Tuo reikalu katalikai da
bar kreipiasi į federalę val
džią.

GENE V A.—Praneša, kad I »
Lietuvos premieras prof. A. 
Voldemaras pasiuntė notą 
T. S-gai, kurioje jis kaltina 
lenkus, ir ją vyriausybę už 
suruoštą atentatą prieš jį. 
Savo notoje jis taipgi tvir
tina, kad lenkai daro suo
kalbį prieš Lietuvą ir remia 
suokalbininkus prieš Lietu
vos valdininkus.

TAMPA, Fla„ liepos 17 d. 
—Dar 15 banku uždarė piet
vakarinėje Floridoj. Vals
tijos kontroleris A mos sako, 
kad priežastis banku užda
rymo esąs bereikalingas pi
nigu išėmimas, propaganda 
ir žmonių baimė.

Jis sako./kad pinigą kri- 
zis esąs, bet dėlto bankai ne
būtu uždaryti. Kalti esą pa
tys žmonės.

Tautų Sąjunga darius 
spaudiniu, kad prem. Volde
maras nekeltų skundos prieš 
Lenkiją, nes tas būtų prieš 
Tautų Tarybos nutarimą 
atidėti visą ginčą tarp Lie
tuvos ir Lenkijos dėl Vil
niaus iki kitų metų. Prof. 
Voldemaras nepaklausė ir 
sklindį iškėlė., V ■

Taigi galimas daiktas, kad 
kitame Tautų tarybos posė
dy svarstant Lietuvos naują 
skundą bus pajudintas ir 
Vilniaus klausimas.

I)el notos Tautų Sąjungai 
premieras Voldemaras, lie
pos 1 d. yra pareiškęs Kau
no laikraštininkams, kad 
bus greit pasiusta. nes eks
pertų nustatyta, kad rastos 
bombos yra lenkų kariškos 
bombos, kurias plečkaitinin- 
jkai panaudojo prieš jį nu
žudyti.

Me.rico C11 —1 
junga Ginti 
vę Meksikoje 
k imą į visus 
ragina juos p diauti ginklais 
kovojus. Kat ilikų teisės, sa
ko sąjunga, ti ri būti išspręs
ta gyventojų (alsavimu.

Tautinė Są- 
rikėjimo Lais- 
išleido atsišau- 
gv Ventoj us, ir

ŠIEMET JAU 1 iėEŽTA JAVŲ IŠ 
UŽSIENIO Ui 5 MILIJONUS

Kaunas. —f Nuo šių metu 

 

pradžios-iki šjol į Lietuvą iš 

 

užsienio įvežtu daugiau kaip 
200,000 centneriu įvairiu ja
vą už 5 milijonus litu. Pe
reitais metais? tuo pačiu lai- 
kotarpiu buvo daug rugiu iš
vežta į užsieni, o Šiemet at
virkščiai — peikia įsivežti.

PLEČKAITIENĖ IŠSISKYRĖ SU 
SAVO VYRU

Kaip dienraščiai praneša, 
Plečkaitienė, garsiojo Lietu
vos priešo Plečkaičio, buvu
sio seimo nario ir dabar pa
bėgėlių Lenkijoj vado, žmo
na buvo padavusi Vilkaviš
kio vyskupijos kūrijai pra
šymą, prašydama išskirti ją 
su vyru. Plečkaitienės pra
šomą kūrija patenkino.

PIRMAS MUŠIS

Lenkai 
prancūzu 
milijonu 
Pinigai
Gdvnės uosto statvbai.

-

suveda derybas 
piniguočiais dėl 5 
doleriu paskolos, 
būsią sunaudoti

PUSĖ MILIJONO PLENTAMS

Kaunas. — Valdžia pasky
rė 500,000 litu Raudondva
rio, Kėdainių plentams tai
syti ir Švėkšnos-Žagatpur- 
viu plentui baigti.

KUNIGUŽIS NUBAUSTAS SI 5.00 
Už GIRTYBĘ t

SOVIETŲ RAUDONOJI ARMIJA BUVO PRI?
TA TRAUKTIS I KITA PUSĘ UPES 1i 

Jeigu kiniečiai irLONDONAS, liepos 18 d. 
— Daily Mail koresponden
tas praneša, kad tarp Sovie
tu Rusijos ir Kinijos ka
riuomenių pirmas kruvinas 
mūšis buvęs prie Amūro li
pęs ir kad Sovietu Raudo
noji Armija buvo priversta 
trauktis atgal Į kitą pusę li
pęs.

mas. .Jeigu kiniečiai ir 
areštuoti Rusijoj tai 

už šnipinėjimą, šmugely: 
kontrabandą, baltųjų p 
kiavimd ir kitokius kri 
nulius prasikaltimus.

Sovietu Rusija mitra 
visus diplomatinius ry? 
su Kinija jr paskelbė jai 
rą praėjus trims diert 
duoto laiko. Šis ultim

v

mas davęs Kinijai užteki 
nai laiko taikingu būdu i 
spręsti nesusipratimus* •

ve t

---------------- i f
20,000 KARIUOMENĖS Į PAR

BEŽĮ gį

Peiping, Kinija, Iieposl7 
— Iš Mukdeno praneša,"kad 20,000 Kinijos kariuomenės 
pasiųsta į šiaurę.Sako, kad Kini-

Anglą spauda plačiai ap- 
lYišė nezaliežninkii kiųiigu- 
žią Stasio Šleinio ir Jono J. 
Zitaus “apdūmojimus ir pa
siteisinimus” prieš teisėją 
('baries I. Pettingill.

Pereitame numery rašė
me, kad Lawrenco lietuvių 
nežaliežninkų klebonas Sta
sys šleinis ir jo draugas Jo
nas Zitas iš Portchester, N. 

t

Y. ir Albertas Tilton areš
tuoti ir pasodinti į kalėjimą. 
Pirmadieny jie turėjo stoti 
Antro Distrikto teisme. 
Amiesbury, Mass. prie teisė
jo Pettingill.

Mr. Zrtus ir A. Tilton nu
bausti už girtybę po $15.00.

Stasio Šleinio byla atidė
ta iki kitos savaitės. Jis kal
dinamas už girtybę, kad jis 

'r&' ^TfK^no’ siarnie<ziai dvy-pydamas girtaš važiavo Au- 
naM neatskiriami kits nnoitoniobiliii, kad susimušęs su 
kito, nes pečiuose jiedu su- |.j|u automobiliu jis nesu
augę į krūvą.

Lueio vedė Viktoriją Mo
tos. o Simplicio—Natividad 
Motos.' J

Žmonių laike jungtuvių'taip giyt^

■v —

viii, tai šis prasikaltimas 
“blaivybės” laikais būtų ne 
naujiena, bet dabar jis vadi
nasi kunigužiu ir anglų 
spauda jį reklamuoja lietu
vių kunigu, nepažymėdama, 
kad jis yra nezaliežninkas.

* 7

IDZIKOWSKI ŽUVO IR 
PALAIDOTAS

MASKVA, liepos 17 d. — 
Šiandien Sovietu Rusija nu
traukė diplomatinius santy
kius su Kinija.

Sovietų komunistų val
džia pareiškė, kad ji norėju
si nesusi part i mus išrišti tai
kiu būdu, bet iš Kinijos vy
riausybės atsakymo pama
čius, kad to nebus galima 
padaryti,
jos atsakymas į Sovietų no
tą esąs nepatenkinantis ir 
hvpokritiškas. Už karą esą 
kalti Kinai. Pareiškė, kad 
Sovietų diplomatai ir konsu
lai ir visi vyriausybės ko- 
mercijiniai atstovai bus at
šaukti tuojau iš Kinijos. Su
sisiekimas tarp Sovietu teri
torijos ir Kinijos bus tuoj 
nukirstas ir diplomatai ir 
konsulai Nankingo
sybės bus deportuoti iš 
vietų Rusijos.

T Kinijos vvriausylies 
metimus, kad Sovietų
riausvliė areštuoja ir perse-

vvriau-
So-

LAIKYSIS IKI GALO

\a n king, Kinija, liepos 
17 d. — Kuomintango ekze- 
kutivio komiteto narys pa
reiškė lai k rašt i n i ūkams, kadK 
Nankingo vyriausybė ą^r 
visus Sovietų Rusijos 
limus ir grasinimus ikrj 
dėl parminto Kinijos R 
nio Geležinkelio Mandži

.Jis sako, nežiūrint 
Sovietą kariuomenė 
prirengta karui, jų kdri 
menė visus puolimus a 
kys.

kaipgi sako, kad 
(’hiang Kai-Shek 
Kuomintango vadų sus 
k imą. ir kalbėję apie p: 
tą geležinkelį ir Sovietų 
tą. Prezidentas paręisk

“Tai tik pradžia. Po B 
mes eisime ir toliau, 
rialistinės jėgos susi 
dėlei mūsų veikimo pi 
sus ir bijosi, kad jų 
lai nenukentėtų. Bet. 
n iręs kiniečiai esame' 
lx“je mes neturime nusig 
išlaukinės opresijos.”Taigi karas Sovietų jos su Kinija galimas ii pradėtas.Bolševikai, daug kalba apie taikų ir rie sakosi priešingi k pirmieji reikalavo karo jau. pradėjo.

kurie

dviejų
/

kiekviena ekspliodavusi da
lis pastumia rakieta tolyn.

Prof. Goddard atsisakė 
duoti platesnį paaiškinimą

■. i

>✓ uz-
vv-

.sako, kad tai esąs Kinijos 
hypokrit iškas pasiteisini-

MANTLA, P. T. — Perei
tą sekmadieny Lourdės baž
nyčioj, Intra Muro j. tapo su
rišti moterystės ryšiu Lucio

Lietuvių Prekybos B-ve
366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.

I

i \

bažnyčioje buvo apie 5.000. mag *arp $a]isbury beach ir 
Dvynai-turėjo vargo P®11'*miestelio Salisbury susikūlė

ti leidimą apsivesti.

199 ŽMONĖS ŽUVO JUODŲJŲ 
JŪRŲ PAKRAŠTY

Paryžius. — Iš Turkijos 
praneša, kad dėl žemės nu- 
slinkirhJo Juodosios jūros pa
krašty 199 žmonės žuvo ir a- 
pie 50 sužeista.

z

NEATSKIRIAMO DVYNU 
JUNGTUVĖS

stojo, ir už būtlegerystę, 
nes jo automobily rado 
mūnšaino.

Sako, kad Šleinis buvęs 
, kad važiuoda

mas tarp Salisbury beach ir

KATALIKAS PAKVIESTAS
SUDARYTI KABINETĄ

Haga, Olandija. — Kara
lienė Wilhelmina pakvietė 
katalikų partijos vadą Karo- 

llį Ruys de Beeerenbrouek 
sudaryti

njpųfc;įkabinėtą.
naują ministeriu

t

HORTA, Azores. — Ofi
cialiai praneša, kad lenkų 
lakūnas Idzikowski orlaiviui 
ekspliodavus ir nukritus ant 
akmens sienos buvo ant vie
tos užmuštas ir Kubala pa- kioja kiniečius, valdžia at- 
vojingai sužeistas.

Graeiosa salos gyventojai 
ištraukė Kubala iš degančio 
orlaivio apačios. Kitaip bū
tų ir jis žuvęs.

Vadinasi, New Yorko len
kų komitetas, matyt norėda
mas pasireklamuoti, spaudai
(sumelavo, kad Idzikovvski 
dar gyvas.

Lakūnas Idzikowski ofi
cialiai palaidotas ant salos.

KOMUNISTAI TROKŠTA 
KRAUJO

su dviem automobiliais ir 
nesustojo.

Kumet polieisfas motor-. 
eikliu pasivijo Šleinį ir su
stabdė, tai padaręs kratą ra
dęs jo automobily mūnšaino, 
už tai jis ir kaltinamas už 
nelegališk^ liksiu gabeni
mą.Jeigu šleinis būtu batsiu-

PADARĖ OPERACIJĄ 
ANGLIJOS KARALIUILONDONAS. — šią savaitę Anglijos karaliui vėl padarė operaciją, kad išleisti pūlius iš plaučiu, Kad geriau priėjus prie jjlaučių jam turėjo išpjauti šonkauliu dalvs.

•
MASKVA.—Praneša, kad 

kilus nesusipratimams Kini
jos su Rusija Įvyko keli ma
siniai mitingai ir minios Į 
kalbėtoju raginimus ginti 
Sovietu Rusiją nuo kinu at
siliepė šauksmu ir reikalavi
mu imtis ginklo ir eiti ka
riauti. Tas parodo, kad bol
ševikai yra ištroškę kraujo.

JUNG. VALST. LAKŪNAI PAS 
ŠV. TĖVĄ

Roma. — šv. Tėvas liepos 14 d. priėmė audiencijdn J. V. lakūnus Williams ir Yan- eev.
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M- STOKA LIETAUS

^ilkav iškis. Paskutinių- 
savaičių sausinę, 

lilįeli bei šalti vejai paken- 
rasarojui, kuris dabar 
gelyje rietu yra nugel- 

Ų«uskurdęs ir jeigu greit 
B lietaus, jis nudžius.

žiemkenčiai, rugiai, 
i ir dobilai, kurie pa- 

aro sau paūksni ir 
palaiko daginę, atrodo

SUDAUŽĖ VAKARUŠNINKAI

Birželio"23 d. Balbieriškio 
valsčiuj, Osos kaime pas gy
ventojų Juozą Žilinską buvo 
jaunimo vakaruškos, kurių 
metu St. Galiniui smarkiai 
sudaužyta galva. Jis kilęs iš 
Alytaus apskrities, Nema
niūnų valsčiaus. Birželio 25 
d. jis mirė. Astuoni sąryšy
je su tuo suimti.

šųpė” ir “Ei, pasauli, mes 
be Vilniaus nenurimsim. ’’ .

Klaipėdos krašto grupe 
atskirai dar padainavo tris 
dainas. Jų chore bųyo per 
800 žmonių. Visi chorai ne
atvyko, nes Joninių išvaka
rėms kai kurie turėjo likti 
tradicinvj Rambyno šventėj 
kur suvažiuoja., kasmet iš 
Mažosios Lietuvos daug žmo
nių. -

Bendras Įspūdis iš dainų 
šventės geras.

!>•

• v

Pranešimųiš Pąųeyčžio, 
sudegė dų. gaųįėįiių, Ii- 
nij apdirbto .įmgj£ gjųs 
Dambrausku muųąi;, Gaisro 
metu sužeista du, kareiviai 

i •1 - ■ . 1

gaisrininkai ir/dax keli pi
liečiai. Nuostolių padaryta 
apie 1 milijoną litų.
».
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DŽIAMA NAKTĮ VALK
OTI PRIE DEMARKA

CIJOS LINIJOS

Tifąkų. apskr. komendan- 
eido įsakymą, kuriuo 
iama vaikščioti prie 

f 

racijos linijos nuo 10 
karo iki 3 vai.- ryto, 

tieji šio įsakymo* 
džiami iki 5.000 litų 

e bauda arba 3 mėli.
įėjimo. 
Tk ■ ■ .. . ■■ ■ -- -
r 'DIDELĖ DOVANA

£
Vilkaviškyje iki šiol 
ięs Antanas Kriščiukai-

57 metų amžiaus jauni- 
ria, jau 25 metai nepuri-

♦I ;

tis' ligonis, kuris dėl 
ikos sveikatos dabar ruo- 
i persikelti gyventi į šv. 
o ligoninę Kaune, visą 

ivo amžių rinktą knygyną 
- biblioteką, daugiausia į- 
.irių laikraščiu komplek- 
s padovanojo Vilkaviškio 
migų seminarijos bibliote- 

:ai. Priėmėjai šią dovaną 
vertino apie 10,(MM) litų su- 
QOJ. ” "

val N<p bu
r

nii

irv-

NUTŪPS VOKIEČIŲ 
ORLAIVIS

Iš Šiaulių gauta žinia, estf 
Gubeniios dvaro laukuose 
nutūpė vokiečių rusų oro su
sisiekimo bendrovės “Deru- 
hift” orlaivis 3lM> nr. Orlai
vis buvo priverstas nusileisti 
dėl sugedusio motoro. Juo 
skrido pilotas, mechanikas ir 
du Sovietų Rusijos piliečiai.

VISOSE APSKRITYSE, 
kurios prieina prie deniar- 
kaeinės linijos su lenkais į- 
vesta sustiprinta apsauga. 
Apie tai paskelln* vietos gy
ventojams karo komendan
tai.

NUSINUODIJO LIANDSBERGIO 
TARNAITĖ

-A-

/Ė a u 31 a s . — Nusimio- 
Liandsbergio tarnaitė 

įlauskaitė, kuri buvo da-
VUŠi' teismui melagingą pa-

1 1 -— _

rodymą Liet, banko tarnau- 
byloj. Ji ligoninėj mi- 

t&i
„S. X

I

Į

IMI 0

Tel. Broekton 4757

TEP. C. VIŠINSKAS t
••• .* Lietuvis Advokatas
JVįpdu visokias bylas ir padir- Į 
bu visokius dokumentus viso- Į 

k kiems reikalams. ’ i 
638NORTH MAIN STREET j 
f g- z Broekton, Mass. i

OFISO VALANDOS Į
nuo 9 iki 8 kasdien . i

i». rtmnmwinpl

4
t

■>*
.4:
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■ >=BT=—-
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' ATVAiJUdjA LATVIŲ 

; MIŠKININKAI- i ? •» J ..
, Ųątvių miškininkai pareiš
kė norą su^įpažinti arčiąp 
su Lįetųya ii* jos iųišįrara. 
Dabar jų ekskursija važinė
ja Rytprūsiuos, o iš ten grįž- 
ddmp. apie liepos 1-2 d. už- 
sjiĮį. ir i Kauną.

- Liętuvos miškininkų są
junga sutiko juos priimti, o 
M’ ės ūkio miiiistefis — ją 
šiijo1 reikalu materiališkai 
peįilemti.

• r

i.
• ♦ f

r ĮVAIRINĘ KNYGOS
Mandagumas—įvairi pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A Staniu- 
kynas.__________________ ___ 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
jrivalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
kė Kun. Jėzuitas F. Gozel... 30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka —______ ____ 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 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su pavbikslais. Lietu
vių kalbori išguldė Alyva.___ 50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. z Tarvydas  _______ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais Iš 1914—16 metų 
Parašė P. aŽdeikis__________65c.

Gerumks — 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.

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

Apaštalystės Maldos Statu- • 
tas. — Vertė Kun. P. Sauru-

, saitis ____ _ _______ _ _ _ __ _ 25c.
Kelionė Aplink Pasaulį per 

80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio_ ____________ $1.00

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

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

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

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

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

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ____________ -------------- 50c.

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis_______ 5Cc.

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
gužes, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys _i_______________________ 25c.

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

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

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys--------------30c.

Socializmas ir Krikščipnybė.
Prof. V. Jtirgučio--------------10c.

Žydas Lietuvoje, Parašė S. 
Kaiihictis   ......... ................... 10c.

Elementorius ir \taikų Skai- v 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ___________________ __25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi- 
apjąįąkos. (B. Vargšas) _

Afeie Apdraudą. Parašė ” 
S. Nasiliauskas ____________ 5c.
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Maldos Galybė. Istoriškas 
jiešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.---------------------25c.

Trumpa Apologetika arba
£at. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Žajančauskaa._50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nirno, Išguldė Lapšiaus Vai
kas ______ __________________ 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis------------------„40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis.----------------- ---50q,

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

Mūsų Laikų šventoji, šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- • 
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __________________ 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.

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
Šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _____ _____________.25e

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius _

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P._„25c.

Religijos1 Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.

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

-r-r * ' > '
t

nepriklausomybės1 
'■ ' PAMINKLAS 1 ’' 

i. ' •
t

■D ilsėta iiNepriklauso
mybes sukaktuvių komitetas 
Dusetuose yra nutaręs pa
statyti graži] nepriklauso-! 
mybės paminklą; Projektą 
šiam paminklui padalė* inž. 
Į). Kriščiukaitis. Priruošia
muosius darbus' komitetas 
jau pradėjo ir. jei sąlygos 
leis, liepos mėnesį šį pa
minklą mano-atidengi i. — - --- 

alininkas inž. Visockis ir ki-į ’
ti. Birželio 24 d. artistai iš-’ JUBILIATAS KAN. ŠT. MĄLI- -X Į

važiavo i Berlvna. Butėnas1 i V * |
iš Berlyno vyks toliau į Ita
lija.

■ j

y

BUTĖNAS IŠVYKO 
. ITALIJON

Birželio 21 d. Klaipėdoj p. 
Kunkio iniciatyva įvyko dai
nininkų Raičevo ir Butėno 
koncertas. Abu dainininkai 
turėjo didelio pasisekimo. 
Koncerte atsilankė Klaipė- % 
dos krašto gubernatorius p. 
Merkys, uosto direkcijos pir-

NAUJI KAPELIONAI

Respublikos pi'ezidento ak
tu kun. A. Keblaitis paskir
tas eiti 7 pėstininkų pulko 
kapeliono pareigas, o kun. 
K, Juška—Karo Technikos 
štabo kapeliono. i

1

PAŠTO DARBAI

labai gerai. Pernai čia der
lius taip pat buvo gana ge 
ras. Rugiu kainos dabar že
mos. Už centnerį temoka 
tik 1 lif. Kiti] javų kainos 
šiek tiek laikosi, nes būsi- 
inasis vasarojaus derlius 
dar sunku numatyti, nors 
Tikintnkai tikisi, kad jis bus 
neblogas, nes sėja buvo la
bai gera.

PALEIDO DR. AMBROZAITĮ 
IR JOČĮ

Kaunas. — Krašto apsau
gos ministeris paleido iš 
Varnių koncentracijos sto
vyklos Kauno komendanto 
ištremtą darbo federacijos 
vadą dr. Ambrozaiti 
“Darbininko'’ redaktorių 
Jocį.

i f

Rytojaus dieną juhi- 
su savo draugais at-

UŽSIDARĖ VOKIEČIŲ 
DIENRAŠTIS

Kaune ėjęs ketverius me
tus vokiečių dienraštis “Li- 
tauische Rundschau” (Lie
tuvos apžvalga*’) dėl mažo 
skaitytojų skaičiaus suban- 
krutijo ir nustojo ėjęs.

-ŠAUSKAS

Siesikai. — Birželio (17 d.
* t . > •

ikan. Ct. Mališauskas šventė 
25 kunigavimo metų jubilie
jų. Jubiliato iškilmes padi
dino atvykę jo kurso drau
gai kunigai ir miestelio sve
čiai.
liatas
laikė iškilmingas pamaldas 
už mirusius draugus. Kan. 

įr St. Mališauskas daug yra 
p j pasidarbavęs bažnyčiai ir tė- 

(vvnei. Jis d’i'fbo spaudos 
draudimo laikais, dabar pa
statė parapijai' salę, nepri- 
klausoinybės ir žuyusių dėl 
laisvės pr . .
vo pirmininkai. ' Jubiliatas 
dar trirtaš ir°AHhg d'ar nū- 
dirbš bažnyčios ii- fairtos ge
rovei.

Gegužės mėnesi atremon
tuota 15 telegrafo-telefono 
linijų, pravesta nauja tarp 
Vilkaviškio ir' Bartininkų, 
pertvarkyta telefonų linija 
tarp Alytaus ir Balbieriškio 
ir tebetvarkoma tarp Lušos 
— Mažeikių, pertvarkytas 
Pagėgių miesto telefono tin
klas ir dešimty vietų remon
tuojamos. Naujų telefono 
linijų statomos dvi — tarp 
Andrioniškio ir Viešintos ir 
Jonavos—Gegužy nes.

•>

ŠIAULIUOSE Į kalėjimą 
patalpintas vienas laiškane
šys už doleriu ieškojjmą 
laiškuose.

aminklus statant bu- A. L. R. K. MOTERŲ S-GOS

,75c.
Vertė

Saurusaitis ....  25c.
Knygelė — su pa-
.. .......  30c.

Patyrimai Didžiojoj

,.40e.

PERLOJA. — Nežiūrint 
dvieju žmonių aukų, birželio 
21 d. anksti rytą iš Perlojos 
išėjo su sieliais keli sielinin
kai.

ŠAULIŲ DAINOS ŠVENTĖ

Kaunas. — Po šaulių gim
nastikos birž. 24 d. I.. F. L. 
S. aikštėje Įvyko šauliu dai 
uos šventė. Bendras šaulių 
choras diriguojant pp. N. 
Martinoniui ir A. Vaičiūnui 
]xtdainavo 9 dainas ir tautos 
himną. Dainavo per 2500 
dainininkų. Publikos prašo
mi pakartojo “Kur bėga Še-

KAUNE. Panemunėj pra
dėta statyti dvi ligoninės 
džiovininkams.

I

GAISRAS MIŠKE

Birželio 19 ii. apie 13 vai. 
Raudondvario valsčių Verš
vu kaime dėl neišaiškintos 
priežasties užsidegė miškas. 
Gaisras užgesintas.

NUBAUDĖ

Kauno karo komendantas 
pik E. Vaitiekūnaitę už ne
tikri] gandi] skleidimą nu
baudė 1(M) litu arba 10 parų 
arešto.

ATVAŽIUOJA CIRKAS

Netrukus į Kauną žada 
atvažiuoti didelis vokiečių 
cirkas su vilkais, meškomis, 
laukiniais arkliais, 1(M) žmo
nių personalu ir kitomis 
“štukonis.” Cirkas atva
žiuos specialiu traukiniu iŠ 
30 vagonų.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ------------------------50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _______________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ______________ ________ _ 40c.

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

Iš Kelionės po Europą ir f
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

kojnedija; parašė S. Tarvy
das ............   25c,

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų . 
Juozukas__________________25c.

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

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis____ -__ 40c
. Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ___ __ ______________30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.________10c

Patricija,
kankinė — 
Vertė Jonas

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

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

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

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant 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)__________________50c,

Mažas Nauja® Aukso Alto- 
rftrt — baltos (coluloidos vir
šeliais) --------------------------- $1.00

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-sis Seimas įvyk? rugpjūčio 5, 6, 
7 dd., 1929 m„ New Britain, Ct. 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo, šįmet 
Seimas turėjo įvykti Mass. valsti
joj, ,beb kadangi Mass. valstijoj 
dar nėra įregistruotas čarteris, to
dėl Seimas šaukiamas Conn. vals
tijoj.

Mūsų Seimai turi nemaža Są
jungai reikšmės. Juose peržiūri
ma visas Organizacijos stovis, ieš
koma patogesnių sąlygų jos plė- 
tojjmui ir siekiama prie gražes
nės ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruošti geru 
ir naudingi! sumanymų Seimui ir 
prisiųsti savo atstoves. Rinkite Į 
Seimą atstoves tokias nares, ku
rios yra daugiau apsipažinę su 
Moterų Sąjunga, nes iš atstovių 
ir C. Valdyba yra renkama sekan
tiems metams.

Laikas bėga greitai, todėl visos 
turime subrusti. kad šj 14-ąjĮ Sei
mą padarius sėkmingu.

Kuopos siųskite atstoves sulig 
nurodymo mūsą Konstitucijos. 
Taigi, lai nei vienos kuopos nelie
ka, kuri neprisiųstų savo atstoves 
j ši Seimą.

S. Subatienė, <
Mot. Są-gos Centro Pirm.

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

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta
muoseI

uz

N.

lt

l

So. Boston, Mass.I1 J'

Už
3c.

štai ji yra— 
“Prieš varto-

viršeliais..........ei

viršeliais______ .
viršeliais----------

Visus užsakymus siuskite sekančiu a

“DARBININKO” ADMINI^TRAt
366 West Broadway

GIMINES IR PAŽYSTAMI

y.
yry/

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori .žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote

li rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. ‘^MOTERŲ DIR- 
ryįV-Al” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

' j visą papasakos.
įp “MOTERŲ DIRVA” vra vienatinis Ameri- 
‘.’kos lietuviu katalikių moterį] žurnalas, leidžia- 
Jtmas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak- 
k-tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- 

o moterų gyvenimo, nuolatos «eina šie sky- 
fjriai: 1) Vaiku auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
7IHŲ ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 
"ąrius ir kiti.

. “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
į, viršeliais ir vinjetėmis. * Jos formatas (didis) 
ęyra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

> "knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 

Užsakvmus-siųskite šiuo adresu:
»* • ’ “MOTERŲ DIRVA”

■įŲ23%2 W. 24 Street, Chicago, IU.

KIEK LIETUVOJE YRA MIŠKŲ 
PRIŽIŪRĖTOJŲ?

Miškininkų suvažiavime iš
aiškėjo, kad visoje Lietuvo
je yra 37 urėdai. 30 jų padė
jėjų. apie 300 girininkų. 230 
žvalgų ir 2.500 eigulių, ne
mokytų miško sargi].

kiekvienam turėti na
tų gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą V prisiųskit 
pašto ženklelį.

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

ų TIK ATĖJO NAUJAS SliNTIMYSrayi
MALDAKNYGIŲ -y

_ __ $1 
___ $1.25

____ $1.75i^aJpSu
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais 
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais..
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, jJSW p 

tais viršeliais__

TURĖJO VISUR SKAUSMUS IR
, NEGALĖJO VALGYTI

I’-nas Stanlev Jonicke, Br<x>klyn.
! Y. turi jrap.isakoti eražią istoriją, kaip 

jis atgavo savo sveikatų 
skaitymu kiekvieni)4^><Ij

’ Nwt-Tone. fteęalėjan valgyti,
* 'iii- Jfrrėjau skalrtiHR.- xaii<ui didelį 

iįryigĮ. deginini:). I,švartojau vieną lnr- 
ir <hibar jaučiu gerai i?1 

fcrtifiaii gemi. AS £xeTiu.G švitrus <latt 
spnu, ir nutuau. knd Nųęt-Tou^ yra ptii-

- k'os' gyduolės. AS ttkrni rvk”wetHk+oju 
Nitgaritaie čisiėms k&vo draugams ir 
yiėkavoju jums už gerą padarymu dėl

• milionas vyri) ir moterį) vart®- 
Jš*^Wfea-Tonet ir Jeigu jus paklaust®- 
me^|viekvien<> iš Jų. jie iteyeik kiekvie
nas atpasakoti; panašiu istorijų. Nugn- 
Tone yra geros nuo prasto apetito, ne* 
r irškfnimOį trasų vidtirin 
neveikti" 
nervų, j _ 
vos skan^ėjimo. s 
Him nmo, itbeln<» 4 
miego ir panašių t 
Nttga-Ton
M#’’!
lės yra pardavinėja moti. .Tei jūsų vertel
ga neturi Jų. reikalaukit, kad Jis užsa
kytų jums iš olseilo vaistinės.

limo, trasų vl<!urin<«g raugė 
liųdBksti), kepenų.afcslčg.

svjHh'snitjjl^rgan

DARBININKAS
■ D V



Ar
Taigi kad

*■ • Dievas labai buvo numy
lėjęs žydi}’ tautą. Per Moi- 
zę davė jiems įsakymus ir 
sutvarkė visą jų gyvenimą. 
Siuntė jiems daugelį Prana
šų, kurie žydus mokino ir 
perspėjo, kad neiti} prie sve
timų dievų ir tarnautų vie
nam tikrajam Dievui, 
žydai jų klausė?
ne, ir Išganytojas su ašaro
mis verkė dėl jų apjakimo. 
Jam buvo gaila to didžiulio 
miesto Jęrozolimo, kurs ne
pažino savo aplankymo me
to. Dėl to neklusnumo ir 
apjakimo Dievas smarkiai 
nubaudė žydų tautą ir jų 
sostinę.—70- metais Romos 
vadas Titus apgulė Jerozo- 
linią su dideliausia kariuo
mene. Tuomet daug žydų 
buvo susirinkę savo sosti- 
nėn ir jie narsiai gynėsi. Te
ko taip smarkiai badauti, 
kad net žmogienos valgyta. 
Daug išmirė nuo bado ir li
gi}, kitus romėnai išžudė. 
Sakoma žuvę apie milijonas 
žydų. Jų miestas buvo iš-

L. D. S. NAUJOS ANGLIJOS 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS
Nukeliamas iš Liepos 28 dienos 

Į Rugpiūčio 4 dieną

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas nukeliamas <lel 
svarbių priežasčių iš liepos 28 d., į 
rugpiūčio 4 d.. 1 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletą arba keliolika de
legatų į šį suvažiavimą. Bus pa
kelta svarbūs sumanymai ir jų iš
sprendimas priklausys nuo daly
vaujančių kuopų delegatų.

Tad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba

/ 
griautas, kad, anot Kristaus- 
pranašystės, nepaliko jame 
akmens ant akmens.

Su Jerozolimu žlugo ir žy
dų nepriklausomybė. Jų val
stybė buvo pavergta ir iš jos 
padaryta Romos provincija. 
Žydai išsiblaškė po visą pa
sauli ir iki šiai dienai jie ne
šioja ant savęs kažkokią pa
smerkimo dėmę. Mažai kas 
juos pakenčia, visi bijosi. 
Rodos, kad kuomet jie pri
kimba prie kokios tautos, tai 
tajai tautai gręsia ištvirki
mo ir pražūties pavojus. ' Ir 
jie, nežiūrint visų savo tur
tų ir intakos, gyvena kaip 
nelaimingi tremtiniai.“

Žydų atmetimo pavyzdis 
esąs panašus į didelio nusi
dėjėlio padėtį. Ir kiekvie
nam žmogui, kaip andai žy
dų tautai, Dievas teikia la
bai daug malonių, nes jo 
dvasinė gerove ir sielos išga
nymu jis nuolatos rūpinasi. 
Tiesa, Dievas liepia žmogui 
tam tikras pareigas eiti, už
deda jam nekurtas sunkeny
bes panešti, Įsako su geidu
liais kovoti ir gyvenimo kry
želius'kentėti, — tas viskas 
be abejonės yra sunku, bet 
užtai DievasTduoda daug pa
gelbės kovoje ištesėti, o 
tiems visiems, kurie stengia
si Dievui ištikimai tarnauti, 
jis suteikia dangiškos ra
mybės ir poilsio.

gus pi jo galutinai išsižada. Dievas begalo kantrus ii* ilgai, ilgai laukia žmogaus pasitaisymo. Bet* * ir jo kantrybei su žmogum yra nustatytos ribos, kurias pats žmogus galutinai peržengia. Žodžiu, Dievas tik tuomet žmogų apleidžia, kai žmogus jį paniekina.Ar tai galima ? ■— sakysite, — kaip gi jatf žmogus Dievą paniekintų? Ar gi ne? Ar mes nesusidurtam su tokiais žmonėmis, kurie patį Dievą peikia? Ar maža jų tarp lietuvių? Jau neskaitant apsileidėlių, taip vadinamų šiaudinių katalikų, kiek tai profesi joninių bedievių, kurie bedievybę skaito savo amatu. Taigi
* - ' * • • * aDievas tokius ir baudžia

-»•—

r

Bet tuos, kurie jo neklau
so, Dievas galutinai nubau
džia. visiškai juos apleisda
mas. Ar gi Dievas galėtų 
žmogų apleisti? Juk tai ne
suderinama su jo Dieviška 
gailiaširdyste,—pasakys ne
vienas. Ne, Dievas niekuo
met neapleidžia pirmas, tik

Štai ką sako Pranašai: f , ; ...“Ir nustumsiu jus nuo mano veido... Užtai šitą sako Viešpats Dievas; šitai mano pykčius ir mano rūstybė nusileidžia ant tos vietos, ant žmonių ir ant galvijų, ir ant laukinių medžių ir ant žemės vaisių; ir užsidegs ir neužgęs.” (Jer. vii, 15, 20). Nepasigailėsiu daugiau Izraeliaus namų, bet miršte juos užmiršim. Ose. 1, 6). Dievas užleido ant jų (nusidėjėlių) beprotystę, kad darytų tą, kas nepridera.” (Rom. 1, 28).Taigi labai pavojinga toli bristi į nuodėmes, nes galima ant savęs užsitraukti tą baisiausią Dievo bausmę: širdies užkietėjimą ir mirti be atgailos.
A. Kazlauskas

Šilko Audėjo Sūnus Kurs 
Popiežium Tapo

i aukštai 
vertina kuri. Ratti žygius. 
( Sporto prof. Ratti ėmėsi’ 
tik atostogų metu. . Šiaip 
jam visą laiką atėmė moks
las ir sunkios pareigos.

Per visą didįjį karą prof. 
Ratti buvo Romoje Vatika
no bibliotekos ir muziejaus 
prefektu (Vatikano biblio
teka ir muziejus yra di-j 
džiausi pasauly).

Dirbdamas bibliotekose
liepos 29 <li«>a iške- Prof- Paruošęs

•spaudai per šimtą įvairių 
dalykų. Daugiausia tai is
torijos, šaltinių leidiniai.

1918 m. kun. Ratti popie
žius Benediktas XV pasky
rė Lenkijos apaštališkuoju 
vizitatorium. Po meti}, kai 
Tautų Sąjunga pripažino 
Lenkiją nepriklausoma val
stybe, šv. Tėvas paskyrė 
kun. Ratti nuncijum ir ar
kivyskupu. Iš Lenkijos ap
lankė arkivyskupas Vilnių, 
o iš Vilniaus atvažiavo į 
Kauną (1920 m.). Tai pir
mas Lietuvoj buvęs popie
žius.

Sutvarkęs Lenkijos bažny
tinius reikalus, nuncijus grį
žo į Romą ir buvo paskirtas 
Milano arkivyskupu ir kar
dinolu. Džiaugėsi visi Mila
no katalikai, vėl sulaukę e- 
nergingo savai darbininko.

Netikėta Benedikto XV 
mirtis 1922 rp. sausio mėn. 
sutraukė visus kardinolus i 
Romą. Nuvažiavo ir Mila
no kardinolas Ratti. Jis 
daugiau negrįžo. Vasario 6 
dieną pasklido žinia, kad po
piežium išrinktas Ratti ir 
vadinsis Pijum Vienuolik- 

, tuoju. “Ateitis”

nūs). Mat toji sporto rūšis dažnai jungiama su mokslo tyrinėjimais. Čia paminėsime vieną iš daugelio jo kelionių po Alpių kalnus. Aukščiausia ’ Alpių viršūnė ties I talija yra Monte Ro- sa. Ant jos dar nebuvo užlipęs nei sportininkas nei mokslininkas. Kun. prof. Achilles Ratti su savo draugu profesorium Graselli • dviejų vietinių vadų lydimi 1889 m. ] _ |liavo į Monte Rosa. Buvo tai didelis drąsos darbas. Išėjo dar prieš aušrą. Pavakare jau buvo ledų ir sniegų laukuose. Susirišo virve, kad vienam įsmukus į bedugnę kiti trys atlaikytų. Tako nebuvo. Dažnai jį reikėjo kirviu.išsikirsti. Pakilo didelė audra ir sniego pūga. Vėjas nunešė visiems keturiems keleiviams kepures. Toliau ėjo vienplaukiai. 
Išėję iš pūgos vėlai vakare 
jie sustojo siauroje mažoje 
aikštelėje prie aukštos uolos. 
Jiems bestovint netoli jų at
skilo didelis uolos gabalas 
ir krito žemyn, daug kartų 
atsimušdamas į akmeninius 
kalno šlaitus. Uola pulda
ma sujudino daug mažesnių 
akmenų, kurie sudarė krin
tančią žemyn akmenų upę. 
Kalnų gyventojai ją vadina 
“avalanche.” Keleiviai 
džiaugėsi, kad skilo ne ta 
uola ant kurios jie stovėjo. 
Šaltis buvo didelis. Visi su
sispaudę stovėjo per visą 
naktį. Gulti nebuvo vietos. Saulei tekant pasirodė kalnuose neapsakomo grožio re
ginys, kurio nematęs niekas 
negali Įsivaizduoti. Tas re
ginys visai atlygino- kelei
viams už jų vargus. Galop 
ištvermingi drąsuoliai pasie
kė pačią viršūnę. Jų prie
taisas aukščiui matuoti rodė 4,600 metrų. Pasilsėję jie 
leidosi žemyn kitu, ne tiek 
pavojingu taku. Sunku ap
rašyti visus prof. Ratti žy
gius į kalnus. 1890 m. jis 
lipo į pačią aukščiausią Eu
ropos viršukalnę Monblaną 
(Mont Blanc), 1907 m. lipo 
į Cermatt’o viršūnę labai 
pavojingu rudens laiku. Al-

Šv. Pilypas Neri (jo 
26 gegužės) pastebėjo vieną 
kartą žmogų vos tik pri 
sį šv. Komuniją išeinant- 
bažnvčios nė kiek nepasimel-*^ 
dus ir nepadėkojus už tokiįitS'
- - - - •didelę malonę. Greit šventa-^B

_____ " ,K.sis siuntė paskui jį du mišiųv 
įtaraus su degančiomis ž 
mis. Labai nustebęs paklau
sė tasai, ko jie norį. Tuodi 
berniuku atsakė tiktai

— Pilypas Neri siuntė nrilį 
du.

Tuomet nuėjo pasšvenf 
paklausti ką tai reiškia. ' %

— Mielas drauge, — a 
kė Pilypas, kai kunigas 
Švenčiausią pas ligonį, tai. Jy- 
dima žvakes uždegus, 
taip reikalauja to Šv. S mento pagarba. Panašiai-— 
čia: tu išbėgai iš bažnyčios 
tebeturėdamas savo šir 
Viešpaties Kūną ; dėl to pri*- 
derėjo nešti prieš tave 
kės!—“Ž-dč.”

N
m

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

✓

Minint garbingas šv. Tė
vo 50 meti} kunigavimo su- 
<aktuves ir didelius jo dar
bus visai Bažnyčiai, pravar
tu bent trumpai susipažinti 
su jo gyvenimu.

Dabartinis popiežius Pi
jus XI gimė 1857 m. gegu
žės 31 d. šiaurės Italijos De- 
zio mieste, netoli didžiausio 
b.ombardijos (šiaurės Itali
jos) miesto Milano. Šv. Tė
vas veda savo giminę iš se
nos giminės Ratti. Jau 1673 m. dokumentai rodo, kad ne
toli Milano, Massiolos mies
te, gyveno turtinga Ratti gi
minė. Daug metų tos gimi
nės nartai vienas po kito bu
vo savo mieste notarai.

Kad ir iš turtingos gimi
nės kilęs dabartinio popie
žiaus tėvas Francesco Ratti 
buvo amatininkas—šilko au
dėjas. Jis turėjo Dezio mies
te trijų aukšti} namus, ku
riuose buvo ir audimb dirb
tuvė. Motina—Teresė Gaili. 
Tėvai savo mažą sūnų pa
krikštijo trimis vardais: 
Ambraziejus Damijonas A- 
chilles. Jaunasis Ratis vadi
nosi trečiuoju vardu, lig jį 
išrinko popiežium.

Jaunutis Achilles pradžios 
mokslą įgijo savo gimtajame 
mieste iš kun. Juozapo Vo- 
lontieri. Achilles buvo labai

gabus. Jau 10 metų bernai
tį nuvežė tėvas į Seveso 
miesto šv. Petro gimnaziją. 
Achilles baigęs tą penkių 
klasių gimnaziją įstojo į 
aukštesniąją mokyklą, vadi
namą Lyceum. Baigęs per 
3 metus aukštesniąją mo
kyklą gavo brandos atestatą 
ir įstojo į Milano metropoli
jos seminariją, kurtą baigė 
1879 m. Jis buvo dar per 
jaunas, todėl negalėjo būti į- 
šventintas į kunigus. Sunau
dodamas tą laiką, nuvažiavo 
į Romą ir įstojo į universi
tetą. Tais pačiais metais Ro
moje priėmė kunigo šventi
mus. Universitete pasirodę 
nepaprasti gabumai ir uolu
mas darbe. Jis per trejus 
metus gavo du daktaro laips
niu: teologijos ir Bažnyčios 
teisių.

Kun. Dr. Ratti baigęs 
mokslus sugrįžo į savo arki
vyskupiją. Jį paskyrė ma
žos parapijos vikaru. Neil
gai čia jam teko eiti savo 
pareigas. Tuoj perkėlė jį į 
Milano metropolijos semina
riją iškalbos profesorium ir 
seserų Cenacolo kongregaci
jos kapelionu.

Kun. Ratti buvo visiškai 
naujųjų laikų žmogus. Tu
rėdamas sveiką stiprų kūną 
buvo geras sportininkas. La
biausiai mėgo alpinizmą

ta! musų specialybe Ir ilgų metų prak 
tika. Darbas artlstiSkas. Kainos žemos.

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

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

KLAIPĖDA

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

I KLAIPĖDA IR ATGAL

I

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą

ARBA-----i

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

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

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE

iiiMOSĮI LAIKRAŠTĮ”

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YORK’O

. Rugpiūčio- August 10 
. Rugpiūčio-August 31 
Rugsėjo-September 7 
Rugsėjo-September 17

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

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

KELIAUK Į LIETUVA PER

DIENAS ANT OKEANO

e-i
i

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

I arba iš
LIETUVOS

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

BREMEN ir EUROPA
Tūt 7 DIENAS i LIETUVĄ

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses 
Parankūs ir tiesąs susisiekimai sn visa Europa. 
Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais popnleriais

Lloyd Laivais
Sugrįžimui certifikatą ir kitą informaciją 

klauskite vietų agentą arba 

NOKTU 6ECMAN
L1CYD

BOSTON. MA8S

Įsitikrink patsai, kad "Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

♦

“Mūsų Laikraštyje” rašo ge* 
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.

Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug. —

“Mūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsieny j (taigi ir A- 
tnerikoj)—trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
81 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie_ 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitąs,_ 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą,

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

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

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį Į 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.

“MŪSŲ 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 priedą 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laia-1: 
vės Al. 61 TJthuania.



kito žmogaus piratai ' ir tt, Zodj "Rimtas pas pe tuoj 
tuos žmones atstoja: “penki žmonės.“. Bet ir tai Dažnai

ir

K.

2.
3.
4.
5.

savo sumanymą jis

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams.............. .>4.50
Ukaieny metams......................... $5450
Vieną kart savaitėje metams... .$2450 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

partija 
visiems
Reikia 

ne vien

pustrečio' 
ir arti 37

N. A. Rnbajdno

Skaičių Paslaptys ir Kaip 
Jos Išaiškinamos

(Kas tai yra matematika? Jos esmė ir reikšmė)

Vertė A. T.

Laisv. pask. Amerikoje—nieko 
negrąžinta.
Jungtinėms Valstybėms... 1,279
Anglijos iždui    2,549 
Praneūzijai  ................2,231
Anglijos National bankui 5,472

p? ( Jau antrą syk Anglijos is- 
tori joj Darbiečiai priėjo|Uprie valdžios vairo. 1924 m. 

^- Premieras MacDonald valde 
^žAngliją I)er devynis mene- sius ir paliko gan gerą įspū- 

šalyje. Dabar vėl 30 Geg. 
^rinkimuose jis patapo An- glijos Pirmuoju Ministeriu 
ĖŽ 8 milijonais balsų. Jo val- 
^?_<ižįoje bus visa didžiulė An- glijos valstybe, su Indija, 

Australija, Kanada, Nauja- ja Zelandija ir kitoms nuo- 
^savybėms. Jis kontroliuos laivyną; jis gali suteikt In- dijai laisvę; jis gal prieis 

prie sutarties su Amerika 
^nusiginklavimo klausimu; EL jis gal pašalis krašto nedar- 
|T bą ir bendrai pageri s darbi- 
I įlinku būvį.
pBc Bet kas tasai MacDonal- Į > Jas, ar geriau sakant, kas lįĮpji Darbininkų partija, Bi pirmiau visai negirdėta, da- 
K bar gi taip ūmai iškilusi net 

valdžios viršūnių ? Ben- & tirai imant, ji išrodo gan EyJnenka. Pusė jos narių dir- 
mainose, geležies ir loko- •4'^■■motyvų dirbtuvėse. Labai gLmaža jų dalis, jei būtų gy

li Vėnę 50 metų atgal, vargiai ^tegalėtų balsuoti. Jų vadas 
^MacDonald yra gimęs ir aura gęs nežinomam Škotijos už- 
r kampy. Jų Kancleris, turis kontrolę ant 5 bilijonų dol. ik ipetinio budžeto, yra buvęs 
L tik menkas raštininkėlis muito kanceliarijoj. Ir tie 
p Žmonės šiandie valdo dide- g^jiausią valstybę pasauly. gį-Nebereikalo Anglijos žurna- 
E; listas H. N. Brailsford sa-

Mes prieiname prie re-j Involiucijų ramiai ir laipsniš- K^kai, nes ištiesų ta politinė jpermaina, prie kurios priei- 
Darbiečius išrinkus val- kįjdžion, nėra nė kiek mažesnė 

felūž tąją revoliuciją, kuri iš 
p Vokietijos padarė Respubli- 

ką. Ji ištraukia šalies val
io monopolį iš rankų tūrių ir žmonių augštos kil-£ Tokių perversmų ųiriežas- JSių buvo keletas. Visu pirma kraštas buvo nepatenkintas 

Aristokrato Baldivino administraciją. Ji buvo nerangi 
,įlfr aptingusi. Nominaliai 'Anglijos pinjgai stovi-aųąfš- 
Ef.’Y ■ ' **" x
B"'*"1 --------------------------------V
» Ąst plauko kabo gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo mirtis, ties mirtim 

.kabo amžinybė.

y ■ r.',’ T, . įi-rur^
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Published every tUjsSDAY anū FBJDAY į

--------------- y'------------- -
I4JVT JOSEPH’S UTHUANIAN B. O. ASSOOIATION OF LABOB 

lįfctored u ■econd-dass matter Sept 12,1915 at tte post pfflce at Bostpo, Maas< 
‘ ondar ti» Act of ManA 8į lS7tr

^ AcCeptance for mailius at speclal rate of postage prorlded for In SecthMa 1108 
» Act of October 8,1917, authorized pa July 12, 1918"

■ *•'

SUB8CRIPTION KATES:
Domestlc yearly........................ .>4.50

fe Itaelgn yearly.........................................$5450
DbaMstle once per week yeariy. .$2.50

Kį ooc® P““ week yeariy... .$3.00

B#’ “DARBININKAS’’

866 West Broadway b South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620

Engluos DARBIEČIŲ 
m— PARTIJA------------

tai, bet jų neleidžiama apy
varton. Šalis skaitonia labai 
turtinga, o skaičius bedar
bių per aštuonis metus nie
kados nebuvo mažesnis mili
jono. Jei prie to pridėsime 
moteris ir vaikus, tai susi
darys apie 4 milijonai bur
nų, kurios reikia maitįti. 
Tani tikslui valdžia išleisda
vo 250 milijonų dol. metams. 
Tai milžiniška suma bedar
biams šelpti, o ji galima bu
vo paleisti apyvarton, vadi
nasi, ivestinti i kokius nors 
industrijos bei pramonės žy
gius. ir tie pinigai būtų da
vė žmonėms darbo, šaliai 
gerovės ir visuomenei pasi
tenkinimo. Bet nemokėta tų 
žygių surasti dėl buvusios 
valdžios nerangaus konser
vatizmo. Ir negalima sakyt, 
kad Anglijoj tokių pramo
nės taisymo galimybių neat
sirastų. Ten daug kas tai
sytina. Sulig to paties 
Brailsfordo nusiskundimo, 
elektros'įstaigos atsilikusios; 
gelžkelių tarnyba perbrangi 
ir paseilėjusi; daug kas tai
sytina telefonų sutvarkymo 
srity: keliai labai daug pa
taisymo reikalingi ir žemės 
išdirbystė nepastatyta sulig 
paskiausių jų agrikultūros 
reikalavimų. Buvusioji Bal
domo valdžia tuose dal vkuo- 
se buvo apsileidusi, ir todėl 
taip daug bedarbių reikėjo 
maityti iš viešojo iždo.
' Tą visą matė darbininkai 
ir organizaviksi. Jų 
augo sparčiai, nes 
rūpėjo jų reikalai, 
žinoti; kad Anglijoj
darbo žmonės sudaro Dar- 
biečių partiją. Jon ineina 
visi darbo vadai ir užvaiz- 
dos: visi profesijonalai — 
advokatai, ūdytojai: jie tu
ri tūkstančius universiteto 
studentų, — žodžiu, petys i 
petį stoja darban visi .gyve
nimo sluogsniai. kad tik nu
sikračius turtuolių - aristo
kratu valdžios. Nestebėtina 
tatai, kad Darbiečiai laimė
jo. nes jų pusėn pasviro An
glijos visuomenė. Ir tie Dar
biečiai nėra nė bolševikai nė 
socijalistai, jiems įlipi tik 
žmonių gerbūvis, nepaisant 
jokių nusisvajojusių teori
jų. •> ..

Ar mes kada prieisime 
prie tokios vienybės ir susi
pratimo?

Mussolini jau ne kartą y- ra nurodęs savo kalbose, kad Italijai esąs reikalingas plotas ekspansijai. Jei nebus duota galimybė ekspansijai, tai būsianti ekspliozija. Jis net nurodė tos ekspliozijos laiką. Apie 1935 m. turėsiąs būti didelis karas, kuriam I- talija privalo ruoštiš. Pastaruoju laiku Mussolini vėl nurodė šitai kalbėdamas parlamente. Duče tuščių, žodžių mėtyti neturi papročio ir todėl jo pareiškimus tenka rimtai vertinti.
Taigi čia kyla klausimas, 

ar yra savotiškas fašistinis 
imperializmas, kaip fašizmo 
priešai tvirtina, ar iš tikro 
Italija uždusta savo terito
rijoj ir turi ieškoti ploto 
ekspansijai.

Italija šiandien turi 136 
gyvent, kvadratiniam kilo
metrui. Po Belgijos (251), 
Olandijos (210) ir Anglijos 
(187). tai tirščiausiai apgy
ventas Europoj kraštas. Bet 
Belgija, Anglija ir Olandija, 
tai išbujojusios pramonės it 
prekybos šalys. Italija gi te
bėra žemės ūkio šalis. 0 že
mės ūkio šaliai toks tirštu
mas nebepakeliamas. Vokie
tija pramonės šalis ir tai sa
vo tirštumų (126) stovi už
pakalyj Italijos. Bet Itali
jos gyventojų tirštumas žy
miai padidės, jei atmesim 
daugiau 30% uoluotų kalnų, 
kurie žemės ' ūkiui visiškai 
netinka. Italijos gyventojų 
skaičius greit auga. Nuo 
1914 iki 1928 m. nepaisant 
karo nuostolių, gyventojų 
skaičius pakilo nuo 34,5 mil. 
iki 40 mil. Metinis prieaug
lis siekia apie 500 tūkst.

Mussolini 1927 m. metė 
šūki, kad gimimu skaičius 
turi padidėti taip, kad iki 
1950 m. italų būtų 60 mil. 
Šitą

T~" izmasarTeą 
•ansiją'^-

• z \ 

V • r ‘stengiasi paremti1 net įsta- timdavyste. Neseniai paruoštas* įstatymas, kuris visus nevedusius nuo 25 metų apdeda. mokesčiu šeimų su gausingais vaikais naudai.Iki šiol Italija gelbėjosi er migracija. Prieš katą išemigruodavo, iki 600 tūks. ir daugiau per metus, t." y. visas prieauglis. Tuo būdu išemigravo 9 mil. italų, daugiausia šiaurės ir pietų A- merikon. Po karo emigracija sumažėjo, bet dabar vėl pradėjo - augti. Mussolini stengiasi ją sumažinti. “Tą- čiau kur gi dėti prieauglį?
Didelės pramonės, kuri ga

lėtų maitinti daug žmonių, 
•Z 

negalima sukurti, nes nėra 
žaliavų. Blogiausia, kad nė
ra akmens anglies. Jau da
bar Italija išleidžia apie 2 

' miliardus anglims. Yra šiau
rėje geležies pramonė (au
tomobilių ir kitų mašinų), 
yra audinių pramonė (ypač 
šilko), bet tai mažmožiai. 
Didelėje ir naminėje pramo
nėje, kuri Italijoje yra la
bai išsiplėtusi, ir amatuose 
dirba apie 4 mil.

Vadinasi, Italijai 
reikia naujų- plotų, 
ji uždusta.’' Tiesa

SKOLOS...... - •> 
'f ■Valstybės skolos būna vidujinės ir užsieninės. * Vidaus skolos yra tos, kurias valstybė užtraukia savam kraštui iš savo piliečių; užsienio skolomis vadinamos skolos, užtrauktos iš užsienio valstybių arba jų piliečių.-Lietuvos valstybė pirmaisiais savo nepriklausomo gyvenimo metais iki 1922 metų, kada buvo įvesti litai, užtraukė vidaus paskolų 77 milijonų auksinų sumai. Tos skolos iki šių metų grąžinta arti 69 milijonų auksinų. Taigi valstybė dar tebėra skolinga savo piliečiams bemaž 9 milijonus auksinų arba, pervedus į litus, apie vieną milijoną litų. Už visas vidaus paskolas valstybė su

būtinai 
Kitaip 
Italija 

Afrikoje turi kolonijas: E-
rvthrea, Somoli, Tripolis, 
Kyrenaika, viso 2,117,425 
kvadr. kilonjętrų. Deja, vi
sos tos kolom jos daugiausia 
tyrai labai mažai tinka ap
sigyventi. Ant dviejų su 
viršum milionų kvadr. kilo
metrų yra vos 1,8 mil. gy
ventojų. Vadinasi, mažiau, 
kaip po vieną žmogų kvadr. 
kilometrui. Ir šis skaičius 
ne kiek nekyla. Italai va
žiuoja Brazilijon, Argenti
non tik ne į savo kolonijas.

Kurion pusėn gali plėstis 
Italijos ekspansija? Į šiau
rę, į Pietųslaviją ir Balka-

gyventa. » ** . ■ n—•Daug patogesnė yra Italijai pietų pusė. Čia gulit^i-i doką sala Korsika, atimta iš italų 1769, čia Savoj a su Nica , atimtos italams tik 1859 m. iŠ kur kilo dabartinė Italijos dinastija ir Gar- ribaldi. Bęt svarbiausia, kad kitam krašte čia pat netoli Sicilijos guli turtingas, visai mažai teapgyventas Tunisas. Jis priklauso Prancūzijai. Prancūzija prie savo didelės pramonės ir puikios dirvos turi vos 71 gyventojų kvadr. kilometrui. Prancūzija turi 11 milionų
1 kv. kil. kolonijų visose pa

saulio dalyse. Jos gyvento
jų skaičius per penkias de
šimtis metų stovi beveik’ vi
sai vietoje ir yra lygus ita
lų skaičiui. Prancūzija ne
pripažįsta emigracijos. A- 
pie kolonijų kolonizavimą 
ji negali nė galvoti dėl to, 
kad miestams didėjant, pa
čioj Prancūzijoj dideli plo
tai žemės lieka neišdirbti. 
Tunise ant pusantro šimto 
tūkst. k v. kil. yra tik apie 
30 tūkst prancūzų ii- dau-[Savojo, net Korsikos, nei 
giau šimto tūkst. italų. Že
mė čia puiki, derlinga, saky
tum paties Dievo italams 
skirta, o prancūzams visai 
nereikalinga. Bet prancū
zai jos italams geruoju ne
duos ne tiek dėl to, kad ji 
būtų jiems reikalinga, kiek 
dėl to, kad atsisėdę Tunise 
italai anksčiau ar vėliau pa
ims Alžirą ir Maroko, kitaip 
sakant visą šiaurės vakarų 
Afriką.

Taigi Savoj a, Nica, Kor
sika, o už vis labiausia Tu
nisas ir vakarų Afrika yra 
natūralūs italų ekspansijos 
plotas. Jeigu Mussolini būtų 
valdęs did. karo metu, tai jis 
tą plotą geruoju ar bloguo
ju būtų pasirūpinęs gauti. 
Dabar, žinoma, -galės gauti 
tik pajėga. Bet gauti turės, 
nes kaip teisingai yra pasa-

mokėjo nuošimčių milijono auksinų tūkstančius litų.Lietuvos valstybės skolos užsieniams yra šios (tūks-, z tanČiais litų):
1. Laisvės pask. Amerikoje 18,481 "
2. Skola Jungti Valst_ 63,897 -
3. Skola Anglijos iždui_ 8,139 •
4. Skola Prancūzijai _____  2,231
5. Skola Anglijos National

Bankui ------------ r_______  5,472

Iš viso—--------- 98,222Taigi savo nepriklausomo- ' jo gyvenimo pradžioje mūsų valstybe užtraukė paskomiu užsieniuose 98 su viršum inilijonų litų sumai." Iki šiol paskolų sąskaiton užsieniams grąžinta (tūkstančių litų) :
1.

kęs Mussolini, italų, tauta tu
ri gauti kelių savo ekspansi
jai. Bet, žinoma, prancūzai, 
kurie dėl Elzaco Lotaringi
jos 40 metų ruošėsi karui, 
neduos geruoju nei Nicos su

Tuniso. Užtat iš vienos pu
sės italų spauda, iš kitos 
prancūzų pradeda, tiesa dar 
atsargiai, iš too, šią proble
mą svarstyti. Toli matantis 
Duče, tur būt, jau seniai ją 
numatė ir dėl to metė šūkį, 
kad iki 1950 m. italų priaug
tų dar 20 mil.

Taigi objctkingai žiūrint, 
reikia pripažinti, kad italus 
stumia prie ekspansijos ne 
imperializmas, bet gyvas 
tautos reikalas. Tarptautinėj 
plotmėj ir reikia savo rūšies 
žemiės reformos. Kai kurios 
tautos prisiėmė ir perdaug 
žemės, o kitoms neužtenka. 
Tautų Sąjungai būtų gražus 
uždavinys, tik, deja, ji per 
silpna. Tad greičiau čia rei
kės ginčą išspręsti dievai
čiui maršui. J. V.

(“Liet. Aidas“)

Iš viso....... -....... 11,532

Tuo būdu visa skola grą
žinta tik Prancūzijai ir 
National Bankui. Lieka dar 
grąžinti 86 su puse milijo
nų litų, pirmoj eilėj Jungti
nėms Valstybėms 62 su puse 
milijonų ir Anglijai pusšeš
to milijono. Taigi, iš viso 
vidaus ir užsienio skolų Lie
tuvos valstybė turi arti 88 
milijonų litų.

Nuošimčių už užsienio pa
skolas Lietuva iki šiol sumo
kėjo arti 11 milijonų litų. Iš 
to galima spręsti, kiek kai
nuoja kraštui užsieninės pa
skolos užtraukimas.

“M. R.”

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Vytauto Kliubo Komitetui, Lov

eli, Mass. — Tamisty pasiaiškini
mas labai vienpusiškas. Be to, ne, 
norite, kad komiteto narių vardai 
tilptų laikrašty. Jeigu pasiaiški- 

I rimas teisingas tai ko bijotis var-
Mus padėti. Netilps.

savo akimis, įtikėdavo, kad net arkliai gali ge
riau mokėti skaičiuoti, negu kai kurie iš mūsų 
tarpo. Apie tuos arklius parašyta dabar daug 
knygų.

Paklausykite dabar, kaip laukiniai žmonės 
skaičiuoja. Ir apie tai nemaža parašyta knygų. 
Įvairių tyrinėtojų laukinių tautų. Tokios tau
tos gyvena ligi šio laiko Afrikoje, Amerikoje, A- 
zijoje. Yra laukinės tautos—juododžių, gelton- 
odžių. Jų yra milijonai, bet jųjų dauguma ne
moka skaičiuoti. Jų kalboje net nėra jo
kių žodžių skaičiams reikšti. Taip, pavyzdžiui, 
Pietinėj Amerikoje gyvena indijonai botokudo- 
sai. Jų kalboje yra tik du žodžiu: “Mokenam“ 
— tai reiškia vienas, “Hentiata“—du. O 
visa, kas daugiau dviejų, išreiškiama žodžiu 
“uruhu.“ Šis žodis reiškia daugiau arba daug. 
Virš dviejų suskaičiuoti jų protui nebepajėgia
ma. Laukiniai žmonės net pirštais negali tai su
skaičiuoti.Dauguma laukinių žmonių skaičiuoja 'pirštais. Taip, pavyzdžiui, daro indijonai “Tama- naki“ tautos. Norėdami pasakyti “vienas,“ jie sako “pirštas.“ Ir rodo. Kai reikia pasakyti “du,“ atlenkia du pirštu. Vieton žodžio “penki“ tie laukiniai žmonės sako “ranka,“ nes ranka turi penkis piratus. Vietoje žodžio “šeši“ laukiniai žmonės sako: kitos rankos pirštas.“ "Vieton žodžio “dešimtis“ sako: “dvi rankos.“ Kai pritrūksta rankų pirštuotai jie skaičiuoja kojų pirštais.. Vieton žodšio “viaąųoMkp,“ jie sako tie? Biog* “kojos pirštais.“ Vieton • žodžio ■“dvide-1 šimt“ sako “žmogus.“ Bet kaip toliau skaičiuo-

(Tęsinys)
Bet štai tuo pačiu laiku gyvena pasaulyje 

kiti žmonės. Žmonės, kurie nemoka skaičiuoti. 
Ir ar žiDote, kas jie? Pirma—tai laukiniai žmo
nės, antra—mūsų dauguma. Šiuo atžvilgiu ne
daug kuo skaičiuoti ir visai nežino, kas tai yra« 
matematika ir kokia jos galia. O tuo tarpu yra 
pasaulyje gyvulių, pavyzdžiui, arkliai, kurie mo
vi skaičiuoti. Dabar aš ir papasakosiu apie tuos 
arklius, apie laukinius žmones ir bendrai apie 
nemokančius skaičiuoti.

Tie arkliai dar iki šiol gyvena Vokietijos 
mieste Elberfelde. Ypatingai pagarsėjo trys ar
eliai: Protingas Hansas,“ “Muchamedas” ir 
“Caritas." Jų savininkas Karolis Kroli’is išmo
to juos skaityti ir skaičiuoti. Šitie arkliai su
mauta žmogaus kalbą ir moka spręsti labai su

dėtinius uždavinius. Be to, su labai dideliais 
skaičiais. Tokius uždavinius ne be vargo išspren
džia net 5-6 klasės gimnazistai. O arkliai išspren
džia. Savininkas išmokė. Bet stebėtina ne tai, 
tad kad jie galėjo matematikos išmokti. Pa
rašo jiėfils lentoje skaičius, o arkliaiIkojofoit?at
saką išmuša. Ir teisingą atsaką. Daug kas ne
norėdavo tikėti, kol persitikrindavo savo akimis, ti r pirštų pritrūko. Tada skaičiuojama taip: “du 
Daug kas nuvykdavo tų arklių pažiūrėti, išban- kito žmogaus pirštai“ ir tt. Žodį “šimtas dvti jų matematinius gabumus. D, tik

sugeba padalyti tik tie, kurie savo gal votumu 
peršoka kitus. Panašiai skaičiuoja ir Afrikos 
juododžiai.

Bet pažiūrėkime, ką jie daro, kai jiems rei
kia prekiauti gyvuliais? Čia tai ir įdomu. Pa
vyzdžiui, vienam keleiviui prireikė išmainyti ke
turias avis į 8 tabako dėžutes. Prisiėjo juk ke
leiviui kiekvienai aviai padėti ant nugaros po 
dvi dėžutes. Kitaip pardavėjas nieku būdu ne
galėjo sumesti, kiek jis turi gauti. Mat, neužte
ko nuovokos suskaičiuoti, kiek bus du kartu du. 
Kitas keliautojas pasakoja, kad jis, būdamas Af
rikoje, Damarų krašte, išmainė vieną veršį į 10 
tabako dėžučių. Suskaičiuoti ligi 10-ties lauki
nis žmogus negalėjo. Jis išskėtė žemės paviršiu
je savo plačias rankas, ir teko padėti jam ant 
kiekvieno piršto po vieną dėžutę.

Taigi ir sulyginkite tuos laukinius matema
tikus su tais, kurio skaičiuodami suranda naujus 
dangaus kūnus, ir tai nežiūrėdami į dangų. vDauguma laukinių žmonių moka skaičiuoti tik dėka savo atminčiai ir pastabumui. Taip, pa- - vyzdžiui, Pietų Afrikos juododžiai kafrai laiko dideles gyvulių bandas. Laukinis žmogus tos gyvulių galybės negali suskaičiuoti. Bet kiekvieną savo bandos jautį geriausiai atsimena. Šiam reikalui proto, arba geriau pasakius atminties, užtenka. Bet skaičiavimui juk visai ne atminties, o nuovokos, o mokėjimo sumetinėti reikia. Kais neturi šitų ypatybių, tas negali būti goru matematikų. ■ ) ■ ‘ ] 1 ' .> štai ką pasakoja vienas, mokslininkas apie laukinių žmonių protą: Jų protas lyg apsnūdęs. 
Paklauskite apie bet ką lapkinį žmogų, — jis



*) Buv. Marikonių savastis. Apie šį prancūzų dvarą seka dau^ 
padavimų. ‘ n. ,ic.

(Kurynėlis pabrėžtas paminėjimui 75-kję metę amžiaus sękaktuvię 
kun. Petro Saurusaičio, 27 d. birželio, 1929 metę)

būtinai eiti dar ir kur kitur, 
tai atėjus administratoriui, 
atsisveikinau su jais ir nu
žygiavau savo keliu.

Kazys Vidikauskas

tuviškai būdami vienu <įu.” 
Nustebęs, šūktelėjau: 
“Kaip! kokiu būdu tamsta 
taip gražiai lietuviškai išmo
kote kalbėti!?!” “Iš pra-

r"
 *

šiuomi nuoširdžiai kviečiu

- -JT-'M
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAtTĮ. , | 

. . My
“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nu, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena*] 
m e “JKARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kvp* { 
rines pabiros.”

šiemet ‘ ‘ KARY S ’ ’ žymiai papigintas. J o loa- 1 
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dote* j 
ris 68 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt Balčiūnas. Leidžia Kor# j 
; Mokslo Valdyba. ; ’

Adreus: Europa—Lithuania, Kaunas, N«priklM» 1 
mybds atotė “KARYS.”

_______________ ________________ ___________________ . . ___ y.______

perWotoa_ eunaUdnus mū
sų valstybę. Pavyzdžiui, 
kartą mums bekovojant prie 
Peremyslio, neva mūsų bro
liu, ukrainietis,;.o tikrinėje 
lenkas-šnipas mokantis pui
kiai mūsų kalbą, atvežė dik- 
tą statinį degtinės. Šoko vi* 
si,'išskyrus mane vieną, ger
ti tuos pragaro nuodus, Ir 
netruko ir valandos laiko, vi
sas batalijonas ir net jo va
das, karininkas laipsny ka
pitono, buvo nunuodyti Tik 
aš vos vienas, mokinys gerb. 
kun. Saurusaičio išlikau gy
vas. JKad ne būčiau jo 
mokslą apie pilnąją blaivy
bę gerbęs, tai dabar nebū
čiau bekalbėjęs su tamsta.”

Jo pasakojimas man buvo 
labar indomus, interesingas 
ir žingeidus, bet kad turėjau

__  ' r »
Amerikos Lietuvię R. K. Vargo-' 

ninku Sąjungos Seimas šįmet į- g 
vyks antradieny, rugpjūčio 27 4»'.: 
Lietuvių Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wflkės 
Barre, Pa. <*

mūsų muzikus-vargoninkus skait
lingai šiame seime imti dalyvęmą^į 
kad bendrai aptarus savo profesi 
jos reikalus, o ypatingai bažnyti- 
nes bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj. yj 

Seimas prasidės lygiai dvyliktą, 
vai.. (Eastem Standard Time)'vi- | 
durdieny.

Informacijų dėliai meldfid. ad
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 123 
Meade St., AVilkes Barre, Pa. '

Aleksandras Alekziz, *— 
Vargoninkų S. Centro Pirai. |

_________________

vam .■

igsmę~
Žvaigždutė” yra viena jž-rip* &

, kurį j

menimis. Nekurtos įstaig 
skolina pinigus, kad tilr 
klijantą kaip nors išha 
jus. Svarbu pasirinkti 
lintojus sąžiningus. J J

Pirkėjui svarbu sužinoti 
ar perkamoji nuosavybė yri 
liuosa nuo vienokiu ar kito 
kių obligacijų, Tai svarbią# 
šia transakcijos dalis. Nu# 
savybės raštas (title) tai. yra 
teisė nuosavybę parduoti. Ą- 
pie tai sužino advokatai' 
tam tikros (title) bendroj

J ei nuosavybė perka 
per agentą, reikia žinotini 
agentai kai kuriose vietose-įtąįS 
ma nuo 2-jų iki penkių nuo- 
šimčių nuo parduodamošŠfįs| 
kainos. Ir apie kitokias išlai-. 
das, kaip tai advokato, 
kordąvimo, išanksto, reikia | 
sužinoti. 7 *i

Apart visko svarbiausia^ 
gauti teisingų ir gerų patari- - J 
imi, kad nepadarius klhidi|,^ 
už kurias vėliaus reikia brau- 
giai užmokėti. • '’-Hli

F. L. I.
•.JB------------ -----------------

/ > Jį

T — - .• y * * i

visiškai karui tarp-prancū
zų ir vokiečių, lenkų gene- 
ręjas Halęris,. kad jis pra
gaišęs, niekuomet iš praga
ro liepsnos did jūrės neiš
drįstų!.. puolė pavergti

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo toy“ 

limam sūnui, dukteriai ar mąMam 
broliukui geriausią vaikę IgKkriĄ* 
tį “Žvaigždutę.” Tuo 
te didžiausią jam džiauii < r - -
miausių vaikę laikraščię, 
Švietimo Ministerija pre 
ja visoms mokykloms. Joje 
te daug pasakėlię, įvairią pai 
skaitymėlię ir pačią vaikę km 
nėlię. “Žvaigždutė” ifieina kl 
mėnuo ir metams tewaštuoja ti 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 liti 

Adresas: Lietuva, Kai 
nas, Liaudies Namai, “2 v • ij 
ž d u t ė s ’ ’ Administrarija.

* v

r

Ukrainietis-Mokynis Kun. Saųrušai- 
čio, Apaštalo Blaivybes

Man tenka dažnai susi- bėti, nors viską toj kalboj 
durti su. ukrainiečių veikė- supranti; tad kalbėsime lįe- 
jais, būti jų laikraščių re
dakcijoje, jų susirinkimuo
se ir tuomi panašiai. Gi ne
perseniai užėjau j jų išleis- 
tuyę laikraščio “Amerika.”
Radau redaktorių, adminis- džių, prie kazyrių, o vėliau, 
tratorį ir dar vieną man ne- i 
pažįstamą ukrainietį. Gi ad- i 
ministratorius, ponas Petras j 
Kiryliukas, mano ypatiškas : 
draugas, supažindinėdamas i 
manę su juom, pasakė, kad 
jis yra buvusios Galicijos . 
Ukrainos kariuomenės kari- < 
ninku. Pradėjome šneku
čiuoti. Redaktorius ypatin- < 
gaj manę klausinėjo apie : 
Lietuvą ir... abelnai lietu
vių dalykus. O kada jau tu- : 
rėjo eiti į savo dirbamąjį 
kambarį, tai tarė: “Bus dar 
didelis ir baisus karas, gal 
dar kur-kas baisesnis kaip 
buvo. O po to karo, neabe
joju,. tvirtai tikiu į tą, nes 
tai yra "idealu ukrainiečių , 
tautos, bus Lietuva, Ukrai
na ir Baltgudija vienybėje 
ant pagrindų federacijos.” 
Aš gi ant tų žodžių klausda
mas, tariau: “Kaip laikuos. 
Gedimino?” “Taip!” atsa
kė jis, ir nuėjo pas savę. Gi 
administratorius nuėjo į 
spaustuvę, prie mašinų, prie 
darbininkų apžiūrėti spaus
dinimo reikalus. Tai mes — 
aš ir eks-karininkas pasili
kom vienu du. Tada jis gan 
taisyklinga lietuviška kalba 
tarė: “Tamstai, kaip matau 
labai sunku ukrainiškai kal-

išsitobulinau beskaitydamas 
lietuviškas blaivininkų kny
geles. Atsakė jis juokdama
sis. Buvo tas taip: Kur- 
kas dar prieš karą dirbau su 
lietuviais ir gyvenau pas 
juos Waterbury. O, kaip a- 
čiū Viešpačiui! ne stoka 
man gabume, tai bekazyruo- 
damas, besibardamas su ka- 
zitųinkais greit pramokau 
šiek-tiek lietuviškai kalbėti 
ir... net skaityti. O kada 
mano šeimininkas, kur gy
venau, narys parapijos ku
rioj klebonavo kun. Petras 
Saurusaitis tapo blaivinin
ku, tai ir aš su juom mečiau 
kazvres ir abu uoliai pradė
jome skaityti blaivybės turi
nio knygutes, kurias jis at
nešdavo nuo savo klebono, 
gerbiamo kunigo Saurusai
čio. Prieš pat karą išvažia
vau į tėviškę. Karui ūž- 
gaisravus, pašaukė mane į 
Austrijos kariuomenę. O 
taip, kaip buvau gan prasi
lavinęs, o ypatingai, visuo
met blaivus, tai greitu laiku 
tapau viršvla; kaip vokie
čiai vadina v a c h m i s - 
t r u. Griuvus Austrijos 
imperijai, o prasidėjus or
ganizuotis Galicijos Ukrai
nai, stojau į ukrainiečių k'a-

kartų. Negreit jis pradeda suprasti, apie ką jo ; 
klausiama. Trumputis pasikalbėjimas bematant 
nuvargina laukinį žmogų, ypatingai jei' tenka 
jam galvoti arba skaičiuoti. Tokiais atvejais jis 
pradeda kalbėti nesąmones arba meluoti. Gal
vos su tokiu protu ne ką tegali skaičiuoti.

Imkime dabar ir palyginkime šias galvas su 
Archimedo protu. Laukinis protas nesugeba ma
tuoti arba skaičiuoti. Nuo tokio laukinio žmo
gaus iki Archimedo yra didesnis nuotolis, negu 
nuo to paties laukinio žmogaus iki mokančio 
skaičiuoti arklio. O ar mažai, manote, susirastų 
mūsų tarpe žmonių, panašių į tuos laukinius 
žmones? Mokėjimas skaičiuoti labiausiai ir at
skiria išlavintą žmogų nuo neišlavinto.

Tačiau, vien tuo tik mokėjimu nereiktų di
džiuotis. Tas mokėjimas, nelyginant, kirvis: juk 
kirviu galima ir namus pastatyti ir žmogų už
mušti. Kirvis tai įrankis. Nuo to, kas jį vartoja 
ir kuriems tikslams priklauso, ar gerą ar Blogą 
jis daro žmonėms. Tas pats reikia pasakyti,ir a- 
pie mokėjimą^kaičiuoti, apie matematiką. Šis 
mokslas, kaip ir bet kuris kitas, yra tartum į- 
Tankis. Juo galima ir gerą daryti ir kenkti žmo
nėms. Yra net tokia patarlė: Kas mikliau gali 
skaičiuoti, tas geriau mok’ apgaulioti. Žinoma, 
į tai tenka šiaip atsakyti: O tu, girai, imk ir pats 
išmok skaičiuoti, ir ne bet kaip, bet gerai, gerai, 
— matysi, kad niekas tavęs neprigaus, o tu pats 
nutversi apgaviką.

Mokykitės patys skaičiuoti. Kiekvienas gali 
išmokti. Kas nemoka skaičiuoti, tas, žinoma, vi
su met yra išnaudojamas įvairių sukčių, mokan
čių gerai skaičiuoti.

Vienoje senovės knygoje yra papasakotą, 
kaip vienas mokąs gerai skaičiuoti žydas pats

riuomenėų ir greUYb. 6 ’tuo tarpu, užsibaigus

tū laiku tapau karininku- 
leitenantu... ” Čia jam pęr- 
traukiau kalbą, tardamas: 
“Pasakykit man tamsta, 
kaip tas atsitiko, kad, jūs 
Galicijos ukrainiečiai skait- 
filiįe devynis milijonų. ijLJŠ, GaUeijos"ukrainiečius! 
jau turėdami kaip priguli 
suorganizuotą valstybinį a- 
paratą, kariųomęnę ir tuomi 
panašų, tapote perblokšti 
lenkų; tuo tarpu, kada mes, 
lietuviai vos dviejų milijo
nų tautelė sugebėjom atsi
spirti jiems?” Tą“ jis išgir
dęs, labai nuliūdo ir giliai 
atsidusęs tarė: “Brangus 
tamstele, pasaulį tvarko 
Augšeiausiojo ranka. . Tai 
yra Dievo valia (ne veltui 
tat ir šventraštis sako: ‘Be 
Dievo valios, net ir plaukas 
nenupuls nuo galvos), kad 
jūs, lietuviai tik saujelė... 
sugebėjote įkurti nepriklau
somą valstybę, Lietuvos Res
publiką. O mes, ukrainie
čių yra suvirs keturiasde
šimta milijonų, negalime pa
sigirti tuomi, kad mes.esame 
n a c i ja., tai yra, tauta 
pilningai nepriklausoma, 
laisva — turinti savo suve
renitetą. Nes vieni esame po 
suverenitetu rusų-bolsevikų ; 
kiti — po lenkų ponų; tre
ti — po čekų, apie kuriuos 
Austrijos vokiečiai sakyda
vo, kad čekai moka vien tik 
grojiti, arba vogti, o jų kal
bą prilygindavo prie žvirb
lių čirikinėjimo ant sąšlavy
no. O ketvirti esame po 
jungu madžiarų, ainių lau
kinių gunų, tai yra, Vengri
jos supliektos ir labai paže
mintos. Nemanyk tamsta, 
kad mums stokavo narsumo 
ir pasiryžimo mirti už lais
vę, nes juk mes ainiai karin
gų zaporoškų kazokų... Bet 
su kumščia, su akmeniu šioj 
gadynėj nebekariausi; rei
kia turėti modemiškus gin
klus ir amuniciją. O jų, v- 
patingai amunicijos — kul
kų kanuolėms mums stoka-

Turėdamas su viršum 20,000 
gerai išlavintą ir užgrūdin
tą mūšiuose ant vokiškai- 
prancūziškoT fronto kariuo
menę ir ginklų, bei aniuni- 
cijos daugiau negu reikalavo, 
sugebėjo galų gale po žiau
rių kovų sumindžioti mus... 

Nors ir kovėmis ant žūt
būt... Mat, mūsų valstybė 
nęsirubežiavo su Vokietija, 
kaip kad Lietuva. Todelei 
mes iš ten ir nebegalėj ome 
gauti amunicijos ir ginklų 
nusipirkti, kaip Lietuva, 
kad darė bekovodama su 
lenkais. Prie to gi lenkai 
įvairausių pragariškų prie
monių vartojo, kad tik mus

Suv. Valstijų įstatymai 
liečianti nejudinamąją nuo
savybę yra labai komplikuo
ti. Kiekviena valstija turi 
savo reikalavimus, kurie pil
nai turi būti pildomi per
kant ar parduodant žemę ar 
namą. Nė vienam nereik 
pirkti ar parduoti nesužino
jus valstybės įstatymų, eku? 
riuos galima sužinoti pas ge
rą advokatą ar legalūs pagel- 
bos draugijoj.

Perkant nuosavybę pir
miausia susitinkame su pasi
rašymu raštų. Raštu reikia 
padaryti kontraktą deįžęmės 
ar namo pirkimo. Prieš tokį

turi būti aišku, smulkmeniš
kai sužymėta visi dalykai kas 
liečia perkamą nuosavybę.

Parduodantysis ir perkam, 
tysis bile nuosavybę pirmiau-, 
šia sutaria, kad vienas per
ka, o kitas parduoda tam tik
rą nuosavybę paskirtu laiku, 
už tam tikrą kainą ir tam 
tikrą nuosavybę paskirtu lai
ku, už tam tikr«ą kainą ir tani 
t ikromis sąlygomis. Turi bū
ti aiškiai nurodyta kokia že
mes nuosavybė perkama, ko
kie rūbeliai. Reikia ir tą tu
rėti galvoje, ar pirkėjas pas
kirtuoju laiku baigti raštus 
turės užtektinai pinigų.

Pirkimo kaina taipgi yra 
svarbi. Turi būti imama do
mėn ar kaina nustatyta ak- 
tualė. Paskui bus pervėlu. 
Reikale mokėjimo už nuosa» 
vvbę daugelis neturi visų pi
nigų užmokėti. Tokiam atsi
tikime susiduriama su mor- 

Igičiais (mortgages). Morgi- 
čius tai yra dokumentas už 
paskolintus pinigus nuosavy
bei pirkti, už kurį užstatoma 
pati nuosavybė. Morgičių 
transakcijos skirtingos. Ne- 
kuriuose atsitikimuose mor- 
gičius išimamas ant nuosa
vybės išneša 80% jos vertės, 

tematikai suklysta. Bet, vis dėlto, kas nors pa- Balans<? 23 pirkėjas įneša pi- 
stebi klaidą, ir tiesa iškyla aikštėn. nigais. Kituose atsitikimuo-

Atsitinka padaryti apgavimą ir prieš norą, p* pirmasai morgičius yra 
Tai dar niekis. Daug blogiau, kai matematika nuosavybės vertės’, ant- 
panaudojama skriaudai daryti savo artimiems, rasai 25%, 30 ar daugiau 
Pavyzdžiui, žudymams, karams. Kas to nežino? nuošimčių. Mažiau atsitiki- 
Imkime, pavyzdžiui, povandeninius laivus. Juk mų yra kur išimama ir tre- 
jie padaromi dėka matematikams. Ir ar žinote, čias morgičius. Skolinant 
kuo remiamasi darant šiuos laivus? Tais pačiaisLjnjgUS anf morgičių. prisi- 
dčsniais, kuriuos Archimedas sugalvojo, sėdėda- Ljna furėti reikalo su banki- 
mas vanoję. Kad toks pavandeniais laivas ne-Lmis įstajgomis. paskolos 
nngrimstų j dugną, reikėjo apskaičiuoti, kiek jis drangij«>ns ar privačiais as- 
palengvėja vandenyje. Kaip tą sužinoti, išmokė 
mus Archimedas. Jo išskaičiavimais tuomet bu-L 
vo susektas vagis, bet tais pačiais išskaičiavi- 3 
mais daromieji povandeniniai laivai padeda ka- | 
rams. Tas pats reikia pasakyti ii- apie acropla- I 
nūs. Jie irgi padaromi dėka tai pačiai matemati- J 
kai. Ir bombarduoti miestus žmonės išmoko dė- 1 
ka jai. Ir iš armotų šaudyti. Vadinasi, matoma- i 
tika tarnauja ir blogam ir geram. Taigi, teisin- j 
gai sakėme, kad matematika, tartum kirvis, yra I 
įrankis bloga ir gera daryti. •

Bet iki kol taip bus, kad toks stebėtinas ir 
naudingas mokslas tarnaus taipogi ir blogam? | 
Iki tol, kol patys žmonės pasidarys geresniais, j 
kol išmoks geriau susitvarkyti. Juk ne kirvis I 
Bvarbu, bet žmogus. O žmogų gadina aplinkybės 
ir blogas gyvenimo sutvarkymas. Svarbu ne tik
tai protingu būti, bet ir geni. Rusų priežodis L 
sako: Velniai labai protingi, tačiau niekas jų ne- j

' Vadinasi, įžymiausiais ir didžiausiais mate
matikos ir matematikų darbais reikia laikyti ne 
tiktai tie, kurie protingi, 1x4 tie, kurie sykiu ir 
•geri. * (P«h«ig»).
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Šepetos Aitvaras

SVĖDASŲ DVARAS*)
Kai tiesiai eini nuo Čikų 
ir palei dvarą Svėdasų 
matai koplyčią prie pušyno, 
o ten visur javai klebono, 
keisti vaizdai, bala juos žino, 
primena semi dvarą pono. 
Regi įsiutusį tijūną 
ir lovį kruviną,’tarytum, 
kur guldė juodo kaulo brolį, 
kad darbą tik sparčiau varytum. 
Matai pelų, kur duoną minkė, 
kaip žmonės verkė ir dainavo, 
matai. kaip ponas berną kinkė, 
o vėjas švilpė ir dejavo. 
Regi, ten bokšte rūmo švietė, 
kai piktas ponas velnią kvietė, 
Regi, tarytum sapną rojaus, 
o ne, tai verks duktė arto j aus.. . 
O kad tenka pro koplyčią 
keliauti naktį iš netyčių, 
nebežinai, kas tokis menas, 
Tik žmonės sako, kad vaidenas...

išsigelbėjo ir savo draugą išgelbėjo nuo mirties. 
Išsigelbėjo apgaudamas kitus. Buvo taip: 70-ais ; 
metais Kristui gimus Romos imperatorius Titas, 
užkariavęs ir sugriovęs Jeruzolimą, liepė visus 
jo gyventojus nužudyti. 41 žydas buvo pasislė
pę požemyje. Bet, pamatę savo šventojo miesto 
griuvėsius, jie nutarė patys nusižudyti. Du žydu 
nenorėjo tai daryti, bet priešintis bendram nuta
rimui neišdrįso. Prisiėjo sutikti. Bet, vis dėlto, 
norėdamas pats išsigelbėti ir savo draugą išgel
bėti, mokytas žydas štai ką sugalvojo: jis pasiūlė 
— ne iš karto visi įsmeigia kalaviją savo širdin, 
bet tokioje tvarkoje: jis sakė — išsirikiuokime 
visi, ir tesižudo kiekvienas trečias iš eilės. Visi 
sutiko. Kol jie prisirengė ir atsisveikino, moky
tas žydas išskaičiavo, kurioje vietoje jam ir jo 
draugui reikia atsistoti, kad tektii jiems paskuti
nius nusižudyti. Vienam reikėjo atsistoti 16-je 
vietoje, kitam—31-oje. Niekas nepastebėjo, kaip 
jie atsistojo į tas pačias vietas, ir tokiu būdu abu 
žydu išsigelbėjo.

Tai tiesa,—abu išsigelbėjusiu žydu buvo ne
ištikimi draugai, bet ir tai tiesa, kad savižudvs- 
tė yra labai biaurus dalykas ir kad niekas to ne
privalo daryti. Kaip ten pagaliau bebūtų, vis del- 

, to, šis pavyzdys mums rodo, kad matematiniai 
i išskaičiavimai kartais padeda apgauti.

O kas nėra girdėjęs, kokių suktybių kariais 
padaro kai kurie buhalteriai? Yra tokių atsiti
kimų, kada net teismui sunku suvokti, kame ap
gaulė.

Matematika tai toks mokslas, kuyio pagalba 
kartais galima įrodyti grynas nesąmones. ’ Pa
vyzdžiui, galima įrodyti/ kad 2 lygu 3, arba kad 
4 daugiau už 12. Ir tai daroma, pasiremiant tai
syklėmis. Tose painiavose kartais net patys ma- 
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Antanas
Andrius Žiugždą, Iždi 
A S. Trečiokas,

BRIGHTON, MASS.
Vincento vyrų ir moterų

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
ISpUdau gydytojo receptus Ir už

laikau visa eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

l

NIAGARA FALLS, N. Y.

PRANEŠIMAS

torius.

Buk tikras mane matyt pirm plrk- 
slant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grand, 
player ir upright pianai. Nauji Ir 
vartoti Orthophonic VICTROLA ir 
puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo

LENGVOS IŠLYGOS
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BOSTON

ŠV.

draugija paaukavo $22.50 Šiaurės 
Lietuvai šelpti ir pasiuntė per Ka
talikų Veikimo Centrą, Laisvės Al. 
No. 30, Kaunas.’ *

Ši draugija visumet remia tau
tos ir bažnyčios reikalus. Patarti
na vyrams ir moterims dėtis prie 
jos.

Vienintelis lietuvis laisniuotas e-| 
lektrišinaš. Turiu 8 metus prity-1 
rimo. Taisome ir [vedam motorus | 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-f 
me ię parduodame radios.

WORCESTER, MASS.
Birželio 19 d. įvyko laidotuvės 

A Gotanto, Aušros Vartųparapi- 
jos bažnyčioje. 'Velionis buvo lais
vamanis. Laidotuvėse daugiausia 
dalyvavo bolševikėliai. Jie bažny
čioje pasirodė vaikais. . Neturi nė 
mažiausio mandagumo.

Reporteris

T*- * -7.

- Šv. Cecilijos choras turėjo išva
žiavimą liepos 14. d. į Hajnmanas- 
sett Beach. Oras buvo pusėtinai 
šiltas tai ir maudytis buvo gera. 
Grįžome vis dainuodami automo
biliais į namus, linksmai praleidę 
dieną. .Pageidaujarna,kad mūsų' 
choras ir daugiau tokių išvažiavi 
mų parengtų. .

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcesterj 
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 73361

GIRDĖTI 
KOLONIJOSE

VELAND, OHIO
birželio 27 d. šv. Jurgio parapi- 
syetainėj buvo surengta “Sur- 
ze Party” Mot. Są-gos 26-tos 

kuopos choro vadovę art. M. Či- 
Žąuskienę pagerbti, kuri jau antri 

kaip mokina sąjungietes be 
šio atlyginimo. Sąjungietės at- 
usdamos tokį pasišventimą su- 
ngė tą nepaprastą pokylį.
Valgant skanius valgius prie gė- 

papuoštų stalų, kuopos pirm. 
,jponia Paulina Glugodienė prabilo, 

aiškindama vakaro tikslą, api
budino art. Čižauskienės didelius 

.jr pągirtinus darbus, nes nuo pat 
pribuvimo į Clevelandą 1923 m. p. 

uskienė įstojo į 26-tą kuopą ir 
įoje.yra viena uoliausių veikėjų 

j it riena kuopoje art. dainininkė iš 
ko kuopa kartu su Clevelando vi
suomene didžiuojasi.

- IPmiai Čižauskienei įteikta bran- 
; .gi dovana ir paauksuotas kašikas 

tožių nuo chorisčių. Gerb. pirm, 
nuo savęs itgi įteikė brangią dova
ną.'

Po tam, buvo perstatytas kuo- 
: pos dvasios vadas kleb. kun. V. G. 

Vilkutaitis. Iš jo kalbos visiems 
buvo aišku, kad jisai įvertina art. 
Čižauskienės pasišventimą tautos 
ir bažnyčios labui. Linkėjo sąjun- 
gietėms ir jų choro vadovei ant 

|/toliaus darbuotis kaip iki šiolei 
darbavosi.

Kitas šio vakaro svečias muz. J. 
į, Čižauskas kalbėjo trumpai, pagir- 
> damas moteris, kad atjaučia dailę 

ir pasišv e nei a toje srityje darbuo
tis. Buvo gražių linkėjimu ir iš 

i;- sąjungiečių-chorisčių.

Newart’o Lietirc^ i#*;
- vai iėlpti Komiteto 

Pranešimas

Iškilus reikalui Šiaurės Lietu?
vai šelpti Nevarka ir Lietuvių 
Prekybos Butui- paderina pakvip. 
t imą tuo jaus atsiliepė keletas ge
rų lietuvių ir pasitarus tapo su
šauktas viešas susirinkimas.

Viso aukų surinkta ir nup įia- 
rengimų liko $418J>0. Bėm^rai vi
so išlaidų $180.78. Pasiųstą į 
Lietuvą (per du sykiu) $337.72.

Pateikus šią apyskaitą yįmhme. 
nės žiniai komitetas' kuria b ųvo 
išrinktas viešame susirinkime ba
landžio 29 d. ir tprių .inčjo: Ą. 
Masandukas, A Žiugžda,. A Š. 
Trečiokas, S. Gudas, A LaukŽc. 
mis, V. Antulis, M. Akelis, Ona 
Gudienė ir Paųliųa Strupienė 
skaito savo darbą baigiu ir dė- 
kuoja visiems kurie prisidėjo au; 
komis ir darbu, kaip kad |aū bu-

!
vv mintu, piiiuiau^i

Šiaurės Lietuvai Šelpti Komite
tas: . •

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS
Am. Lietuvių R. K. Federacijos 

XlX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
Ui.

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni- 

įvykis, taigi visi visuomeninin-
r kai yra prašomi raginti savo ko

lonijas rengtis prie siuntimo atsto
tų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe-

) deradjos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nrų darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

iyn, N. Y.
ąle Avenue,

____________________________

<
Pabaigoje pakviesta kdlbėti pa- 

•r Ii celebrantė p. Čižauskienė. Jinai 
• savo kalboje apgailestavo tų na- 
i rių, kurios prisidėjo prie surengi

mų taip gražaus vakaro, bet iš 
i priežasties ligos ir kitokių priežas

čių negalėjo dalyvauti. Ačiuoda- 
■ m'a visiems ir visoms už taip malo

ni} ir netikėtą pokylį ir dovanas 
p. Marijona žadėjo dar su dides
ne energija darbuotis.

Po vakarienės linksmai pasišok
ta prie Mušinskio orkestros ir a- 
pie vidurnaktį visi patenkinti 
skirstėsi į namus.

* * - •
Mot. Sąjungos jaunamečių sky

rius gražiai bujoja. Vajaus metu 
baigiantis 30 d. birželio prirašyta vo minėta pirmiaus per spaudą. 
25 narės. Daugiausia pasidarba-| .........
vo art. M. Čižauskienė, pati prira- 
šynedarna ir ragindama nares savo 
drauges prirašyti, visoms įteikda
ma dovanas už kiekvieną naują 
narę. Kitos, kurios aukavo dova
nas yra kuopos pirmininkė P. Glu- 
godienė, O. Šimaitienė ir M. Vit
kauskienė.

P-nia M. Čižauskienė ne tik, kad 
savo laiką aukoja, bet ir finansiš
kai prisideda prie pagerinimo jau-, 
namečių skyriaus. Paskutinė au- ! 
ka buvo $5.00 aukso laimėjimui ir 
dovanos už daugiausia parduotus 
laimėjimo bilietus.

Nebus pro šalį priminti, kad 400j 
bilietų pardavė Ona Šulcytė gatr-’ 
dama keturias dovanas. Antra, 
tai Katriutė Martišauskiutė par
davė 110 tikėti) ir gavo trys dova. 
nas. Laimėjimas davė pelno $73.- 
50. skiriamas jaunamečių iždam

Birželio pabaigoj parapijos sve
tainėj p. Čižauskienė surengė jau- 
nametėms pasilinksminimo vaka
rėlį, kaipo padėką už jų pasidar
bavimą jos surengtam vakarui, ku
ris davė pelno parapijai $71.50. 
Klebonas bažnyčioj gražiai padė
kojo jaimametėms už tokią gražią 
auką, taip pat nurodydamas pa
vyzdį tų jaunų mergaičių pasi
šventimą iš mažų dienų pradedant 
darbuotis savo bažnyčiai. >

Pumpudlum

N0RW00D, .
Dar nedaug laiko prabėgo kaip 

išlydėjome savo mylimą ir gerbia
mą kleboną kun. V. K. .TąškūiUį, 
o dabar vėl netekome dviejų darb
ščių moterų M. Dižbalienės ir O- 
nos Smilgienės. Pirmoji daug.dar
bavosi N. P. P. Šv. moterų drau
gijoje ir buvo jos finansų rąštiniti- 
kė. P-nia Ona Smilgiėne darbavo
si Gyvojo Rožančiaus draugijoje 
ir kitose draugijose, kuopose ir pa
rapijoje.

P-nai Smilgiai važiuoja J Lietu
vą su visa šeimyna. Jųjų vaiku
čiai tarnavo prie šv, mišių. Lai
mingos kelionės į tėvynę Lietuvą.

Žalia vykę

L. Vyčių "17-tas metinis seimas 
įvyks rugp. 5, 6 ir 7 dd., Cleveland, 
OhiOj Lietuvių .Svetainėj. ^835 
Šperior Avė. ,

Priešseiminės pamaldos bus pir
madienio ryte šv. Jurgio par. lie
tuvių bažnyčioj, 66 Superior Avė. 
Sesijos prasidės 10:30 vai. ryte, 
Lietuvių Svetainėj, tik du skveru 
nuo lietuvių bažnyčios.

---------- Seiminbu vakarai “•

Pirmadieny, '8:30 vai. vakare 
teatras “Apkalbos ir Meilė,’’ dvie
jų aktų operetė. Linksmas ir pa- 
trijotiškas veikalas. Išpildys Liet. 
Vyčių ,,25-tos kp. gabiausi vaidin 
tojai ir kalbos svečių delegatų.

Rugpiūčio 6-tą, antradienio va
kare, koncertas. Išpildys L. Vyčių 
25-tos kp. choras, vadovaujant 
muz. V. Greičiui. Be choro dar dai
nuos solistai ir bus kitoki muzika- 
liški įvairumai. Po koncerto bus
šokiai ir susipažinimas su svečiais.

Trečią vakarą vakarienė, kalbos 
ir visoki muzikai iški įvairumai.

Delegatai bei svečiai, kurie pri- 
sidėtumėt prie paįvairinimo seimo 
vakarų ir kurie norėtumėte apsis
toti pas lietuvius ar kitokiais sei
mo reikalais, malonėsite kreiptisI

Dvi didelės kompanijos rėikaj sek ančių adresais: V. Simanartė, 
lauja darbininkų tuojausĮ. Šiuo rei- 9700 Kempton Avė.; J. Sadaus- 
kalu šaukiasi pas mus lietuvius, kas, 151 Larchmont Rd., J. Šešto- 
Niagara Falls Carborundum kas, 1306 E. 68 St.; V. D. Štaupas, 
Works, kuriame dirba keletą tūks- 6704 Superior Avė.

Lietuvių bernaičių kolegijos mo
kiniams, paaukojusiems per p. Vi
leišienę Lietuvių Labdarybės Cen
tro Komitetui 50 dol. šelpti ną&ii- 
erams ir globoti neturtingai Vii- 
niaus krašto moksleivijai ir šv. 
Kazimiero akademikėms, paauko
jusioms L. L. C. K. tuo pačiu kil
niu tikslu 30 dol., mes Vilniaus 
krašto L. L. C. K. globojamieji 
moksleiviai reiškiame didžiausią 
padėką ir labai džiaugiamės, kad 
mūsų broliai, gyveną tolimajam 
užjūrio krašte, atjausdami vargin
gą mūsų krašto lietuvių mokslei
vių padėtį, nepamiršta jų sušelpti 
ir savo aukomis juos remti.

. Reikšdami jums šiais keliais žo
džiais savo nuoširdžią padėką, a- 
naiptol nemanome pilnai atsilygi
nę už jūsų gerą — mūsų manymu, 
visų geriausia padėka yra realus 
atlygis, kurį mes, baigę mokslus, 
pasistengsim duoti besidarbuoda
mi savo tėvynei ir tautai, ypač nu
skriaustam mūsų kraštui.
. L. L. C. K. globojamieji kun Sta
sio bendrabučio auklėtiniai visi; 
vardu.

J. Morkūnas, J. Bendorius, P. 
Aginskas, P. Morkūnas, A. Čypas, 
St. Bukauskas, N. N. (pavardė ne
išskaitomą).
Vilnius, 1929. VI. 24 d.

Suvirs 22 Metu 
JUOZAS P.' ŠARKIUNAS

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos' Paskolos Bonų 

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

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass.

tančių žmonių, vyrų ir moterų, ir 
kuriame randasi daug lietuvių, rei
kalauja žmonių, kurie apsigyvenę 
šiame mieste. Tas fabrikas dirba 
dieną ir naktį. Niagara Falls En- 
gineering Co. irgi dirba dienomis 
ir naktimis.

Žmonėms ieškantiems darbo, y- 
pač mainieriams, yra gera proga 
gauti darbą, kurie mano čia apsi
gyventi.

Dėl platesnių informacijų ir ap
sigyvenimo sąlygų galite kreiptis 
šiuo adresu: 1910 East Falls St.

Rap.

i
Parankiausi viešbučiai yra šie; 

Cleveland Hotel, Hollenden Ilotel, 
Olmstead Hotel, Statler Hotel. At
vykus į Union stotį, gatvekaris už- 
vardytas “Hotels” priveš į mjesto 
centrą ir į minėtus viešbučius. Nuo 
šių viešbučių yra arti gatvekariai 
Superior tiesiok priveš prie Lietu
vių šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
ir Lietuvių Svetainės, kur įvyks 
seimo iškilmės.

Presos Komisija

JUOZAS J. UTRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimų laidotuvėms ir 
išrendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.Į 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953 i
Ofisas: 212 Millbury St., Worces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795. i
CLEVELAND, OHIO

Lietuviai tarp svetimtaučių ~
Kaskart lietuvių vardas daugiau 

r daugiau tarp svetimtaučių skam
ba.

Štai ir vėl didžiulis bendras eho- 
ras vedams muz. J. Čižausko (ku
ris taip puikiai pasirodė laike Visų 
Tautų Parodos Public Auditorijoj 
pereitą kovo mėnesį) kviečiamas 
duoti liaudies dainų ir tautiškų 
šokių programą, miesto parke, 24 
d. šio m^iesio, lygiai 8 vai. vaka
re.

Nors yra choro atostdgų laikas, 
bet vadovui pranešus apie pakvie
timą, choristai, nežiūrint šilto oro, 
skaitlingai lanko pamokas.

Kiek teko patirti hus . puikus 
programas, nes:Clevelandą visi žy
mesnieji dainininkai-kės prisideda. 
Šokiams irgi grieš geriausi muzi
kantai.

Valio, Lietuvių Bendras Choras 
ir jųjų vadas! Clevelando visuo
menė jumis didžiuojasi.

“Daina”

CLEVELAND, OHIO.
Art. Jonas. Čižauskas, Šv. Jur. 

gio parapijos choro vedėjas-vargo- 
nininkas pasidavė “tonsulų” ope
racijai pereitą pirmadienį. Linki
me greit pasveikti.

A. L. R. K. Federacijos'Naujos 
Anglijos Apskričio skyriams pra
nešame, kad metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., Norvvood, Mass. Tad 
skyriai išrinkite atstovus ir įduo- 
kite gerų sumanymų dėl tos bran
gios katalikų organizacijos, ši
tas suvažiavimas yra paskutinis 
prieš Federacijos Kongresą. Taip-,: 
gi yra prašoma gerbiamų dvasiš
kių ir svietiškių pagamyti refera
tą ir jį perskaityti apskričio suva
žiavime.

Be to prašoma tą dieną atva
žiuoti komisijos narių kurie buvo 
išrinkti Naujos Anglijos Katalikų 
Seime vasario 22 d., 1929, South 
Boston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarin
giems reikalams. Komisijos na
riai yra šie iš šių kolonijų: Wor- 
cester, Mass. — K. Stepčinskienė 
ir M. šeškevičienė; Nonvood, 
Mass. — K. Akstinas, K. Viesulą; 
Montello, Mass. 
čius, A Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam
bridge, Mass. — V. Jakas, F. A. 
Zaletskienė; Lawrence, Mass. — 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A. Avižinis, 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašome išrinkti po du 
į komisiją ir atsiųsti į suvažiavi
mą.

Apskričio Valdyba:
Pirm. V.,J. Kudirka, 
Rašt. S. čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackas.

J
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KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massaehusetts 

Phone Park 5065

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
Namai —-101 Sterling Street

1 Maple 4964

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

J. Treinavi-

• v
♦

DETROITIEČiy DŪMEI
PARSIDUODA 6-šiu kambariŲ namas. 
Yra 2-jų karų garadžina. Netoli lietu
vių bažnyčios ir labai gera vieta dėl 
susisiekimo visur. Kaina $6,000. įnešti 
$2,000. Likusius mėnesiniam išmokėji
mui. Savininkas: 9667 Russell Street, 
Detroit, Mich. XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 

KONGRESAS
Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 Weat Broadvay, ’ ' South Boston, Mass.

r

L0WELL, MASS.

Viešas pareiškimas

D. VL. K. Vytauto Klubo laikyk 
tame susirinkime, liepos 2 d. sa
vame kambaryje. Centrai St., ap
kalbėjus, liko nutarta išmokėti pi
nigus tiems, kurie buvo skolinę 
ant notų. Rugpiūčio (Aug.) 6 dj; 
susirinkime, kurie neatsiimsite pat 
skolų Klubas nemokės daugiau 
nuošimčių už pasilikusią paskolą.

Komitetas

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
t-J mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 

veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
tį, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

“UKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gižiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- 
: žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 

'didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

LAWRENCE, MASS.
Šiomis dienomis pas šv. Pran- 

ciškaus parapijos kleboną kun. F. 
M. Jurą lankėsi kun. dr. Navickas, 
A. Lietuvių Kolegijos direktorius 
ir kun. Dr. Vaitkevičius, M. I. C.

Šv. Teresės stovyla bus šventi
nama mūsų bažnytėlėje. Klebonas 
kvietė parpijoanus ateiti į iškil
mes.

Rugpiūčio 1 d. įvyks Šv. Elzbie
tos dr-jos išvažiavimas “Pftlahgo- 
je.”

L. D. S. nariai ir prietemai turė
jo išvažiavimą “Salisbury Beach.” 

Mažiukė

> * . •
Katalikų Veikimo Centro Vy

riausioji Valdyba maloniai dėkoja 
A. L. R. Katalikų Federacijai už 
prisiųstus tūkstantį šešis šimtus 
dešimtį (1610) litų nukentėjusioms 
nuo nederliaus šiaurės Lietuvoje 
šelpti.

Pinigai įteikti Šv. Vincento a 
Paulo Draugijos Centro Valdyba! 
atiduoti reikalaujantiems pašal
pos.

(Pasirašo)
Ant. Tumėnas, Pirmininkas, 
Kun. M. Gilys, Reikalų Ved.

Prierašas: Aukščiams tilpusiame 
Lietuvos K. V. Centro padėkos laiš
ke dėkojama už pirmąsias Federa
cijos pasiųstas Šiaurės Lietuvos 
badaujantiems šelpti aukas.

Federacijos Sekretorijatas 
180 Hale Avenue, b 
Brooklyn, N. Y.

i
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LAIVAKORTES
W0RCE8TERERČtAMB

PARDUODU LAIVAKORTES I IR 
LIETUVOS

PagelbMn iigant patui. rižaą 
sugrjžlmni leidimas ir kitokias do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
sutelksiu geriausi patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą. - -

JUZBRAUtTtHA
Dienom Vakarais ir Įtentad.

88 Front Si 50 SUrMng 8t
worce8TER, Mass.

Tel. Park ’191d '
, K ‘ • *

II -
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WM, J. GHISHOLM jį 
Vienintėiis Lietuviams

Graborius
Patarnavimu dieną ir naktį. ; !

331 Smith Street
PROVIDENCE, R. I. :

Tel. De. 1952 <:

L. R. K. S. A. Conn. Apskritys, 
liepos 28. 1928, Charter Oak Par
ke, Statė Fair Ground, New Park 
Avė., Hartford, Conn. rengia išva
žiavimą. Prašome kuopų ir drau
gijų nieko nerengti • toje dienoje, 
bet visi atsilankykite į mūsų išva
žiavimą. Šis išvažiavimas Conn. 
valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

Si
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PALANGO

Dideles
Dubline

Vidui pirmos 
tfogų prie sto- 
ir Apsišaukite

CAMBRIDGE, MASS
Susirinkimas

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

KRUVINAS MŪŠIS ARABIJOJVidurinėj Arabijoj tarp pusiau laukinių vietos, gyventojų bastūnų buvo kruvinas susirėmimas. Vietoj mūšio liko užmušta apie 2,000

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

Kimball Bldg.
Room 205. Tel. Liberty 6066-7S65

South Bostone
Vienos šeimynos 9 kambarių namas su 
visais moderniškais įtaisymais ir 6 ka: 
rų garadžius, parsiduoda Už $9,500 ant 
lengvų išlygų. Matykite J. BALU&AITĮ.

Mi«6t Krautuvės
Turime keletu mėsos krautuvių kurie 
norėtumėte pirkti prašome užeiti pas 
mus gauti dauginu informacijų ofise 
arba pas anie kur] agentų.

VASAROS BARO ANAI

Ankstyvas paukštelis pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 
to akutes. ,

Tas pats atsitiks ir su namų pirkėjais kurie krapštys akis per ilgai, 
paskiau gailėsis.

Dabartiniam laike gali namus pirkti labai, pigiai ir tas neilgai bus. 
Atmink mūstj žodį.

South Bostone
Ant II St. prie marių, 3 šeimynų, 3-4-4 
kambariai su visais įtaisymais parsi
duoda už $4.000, įnešti $5001 Matykite 
B. B. STEPAN.

Dorchestery
3 šeimynų colonial styliaus kampinis 
namas po 5 kambarius su visais moder
niškais įtaisymais, vieta dėl garadžio. 
Savininkas išvažiuoja į kitų miestų ir 
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klauskite J. 
B. GAILIAUS.

VATIKANO RADIO 
STOTISGarsus radio srity išradėjas Markoni apžiūrėjo vietą Vatikano radio stočiai į- steigti. Stoties projektas bus greit paruoštas. Tuo būdu Vatikanas turės savo radio stotį.

CityPoint’e
2 šeimynų, 5—6 kambariai su visais J- 
taisymais, 4 automobilių garadžius, sa
vininkas apleido Bostonų ir nori par
duoti pigiai, namas vertas $7,500 parsi
duoda už $6.400. Matykite J. P. TUI- 
NILĄ.

kaip šių metų pirmas So. Bostono 
lietuvių -parapijos. Žmonės kalba 
kad iš Roslindale apylinkės ir nuo 
Forest Hills net pėsti galėsią nu
braukti j didelės parapijos nepa
prastą kermošių. Galės kiekvie
nas pasinaudoti nepaprasta proga.

Girdėtis kad rengimo kofriisija 
parduoda daug išvažiavimo tikie- 

’tiį ir kad parapijonys iš visur užsi- 
_kfieeia savo gimines. Sako tepa
mato svietas ką Bostonas daro.

'■ . * Lžfi pamato

Birželio 29 d. Katino apygardos teismas po 19 dienų svarstymo Lietuvos banko apgavystės bylos nagrinėjimą užbaigė.' Vyriausias buhalteris Landsbergis, ku-

18-tą
Ibėti. Pastangos dedamos įr jpąąiš
, gamina valgius, jauni gaspadoriai
^ptoroza ir Leokadija rengiasi būti išvažiavime, žinopie kadtr %
LUN. F. 8TRAKAU8KAS, Klebonas ir JAUNIMO KOMISIJA

REIKALINGA.
MOTERIS žgentaiiti, išdubti dar
bus ir mokyti kiUiflodirbti karoli
nes sagtis. Mes mokam kada dar
ias pristatytas. Kreipkitės: Paul 
Peters, Ine., 53 Lincoln St, Bos
ton. ■ (L.-19)

guvystę, išteisintas. Taip pąt išteisinti, ir kiti to banko tarnautojai; Kynastas, Jasudis ir Kalinauskienė. Nubaustas 6 metais sunkiųjų darUl kalėjime tik vienas Kalinauskas ir 6 mėnesiais paprasto kalėjimo Kalinauskų tarnaitė Kovarskaitė. Be to, teismas nutarė iš Kalinausko, Kovarskaitės ir mirusiojo Gikniaus palaikų išieškoti banko civilinį ieškinį *sumoje 161,289 lit. 15 c., kurių bankas nustojo apgavystės metu. -

P AIEŠKAU DARBO
Vertelgystėje patyręs per 20 metų, 
taip tai maisto krautuvėse ir kito
se biznio šakose. Galiu kalbėt ke
turiomis kalbomis. Energingas, 
teisingas, darbštus, blaivus. Turiu 
aisnį važiuot automobiliu. J. Ben- 

ediet, 117 Webster Avė., Cam- 
bridge, Mass. (L.-26)

SAUGOKITĖS APGAVIKŲ
Pereitą metą j Bostoną buvo at

vykęs tūlas, kareiviškais drabu
žiais apsirengęs,- apgavikas. Jis 
pradėjo pirštis-merginoms, ir vie
ną’suaugusią ir pinigingą mergi
ną surado ir su ja sutarė ženytis. 
Apsiženijo ir išvažiavo j Vakari
nes valstijas. Mergina turėjus a- 
pie $1,500. Kada ženiklis pinigus 
iš jos išviliojo. — pabėgo ir po 
šiai dienai jo nemato. Ji dabar 
yra Indiana valstijoj, ir prašo gi
minių jai pagelbėti.

Patartina mergelėms būti atsar
gesnėms ir su nepažįstamais “ka- 
valienais>y’ riesušideti/ Jau ge
riau senmorgiauti, negu kokiam 
žuHkui sunkiai uždirbtus centus 

-atK&oti. K.

šimtinių), žemės plotą. Viso iškilmėse dalyvavo 5 katalikų arkivyskupai, 29 vyskupai, 400 abatų, 1,000 kunigų, 500 įvairių katalikų brolijų narių bei vienuolių ir a- pie 300,000 įvairaus amžiaus bei luomo abiejų lyčių žmonių. Iškilmingąsias šv. mišias atlaikė Dr. McCrory, Armach’o arkivyskupas ir visos Airijos primatas. Jam patariTfivolino arkivyskupas. Po šv.

arų; ganuUMuu. 3 
fėlph 1,400 rištų.

' South Bostone
i »

3-jų šeimynų namas ant Thomas Park 
14 kambarių su gerais įtaisymais. Vie
nas iš geriausių pirkimų. Matykite A. 
IVAŠKĄ.

<- Kalbame ir Lietuviškai

38S Broadway, South Boston ; y
; j Tel. South Boston 2870

fffPRUĮi.MjUĮĮi, H JI u I, im I m.ji 

rįam buvo mestas- kalimi*
_ mas. esą jis sugalvojęs tą,ap>

Namas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant’ kampo 
namas, įtaisymą i. vantos, elektra,'prie 
tam^2 karų garadžIOs, parsiduoda už 
53.750. Matykite S. .TOKUBAUSKĄ.
--------------------------------------------- -vy -------;■ »■*

CityPoint’e ».* $ . =>
Vienos šeimynos 8 kambarių namas su 
visais įtaisymais (steam iieat) jąnro 
pečius, parsiduoda už $5,000. Matykite 
YURGELUNĄ.

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

Visuose reikaluose kreipkitės jjrie agentų arba mūsų ofisam 

LITHUAN1AN AGENCY
545 E&st Broadw*y South Boston, Mass. Tel. 0605-1387 

A. IVAS ir C. P. YURGELUN, Savininkai.

PARSIDUODA GERA 
FARMA

80 akrų žemės: pusė dirbamos, pu
sė girios. Gasolino stotis, ant pat 
Statė Road, kuris eina tiesiai į Bal
tus kalnus. Vasaros laiku biznis 
abai geras. Namas yra 6 kamba

rių, barnė, vištininkai. Viskas ge
rame stovy. Viską aglima nupirk
ti už $3,000. Vien girią parduo
dant galima gauti $3,000. Kas in
teresuojasi kreipkitės pas A.-B., 
41 Dudley St., Rosbury, Mass.

(L.-30)

25 d., kuri rengia L. Vyčių 
rūgšėjol' 

d. — rengia Apaštalavimb Maldos 
Draugija, penktas — rugsėjo 8 d. 
rengia Lietuvos Dukterų po globa 
Difevo motinos Šve. o šeštas ir pas
kutinis tai yra rengiamas Bostono 
LiėtUvių Draugijų Sąryšio,' arbA 
geriau pasakius visų Bostono lie
tuvių piknikas, nes gal nebūtų ga
lima surasiį žętpgų Bpstonc, 
ku^s nepriklausytų kuriai nors 
draugijai, Tad yra prašoma’apy- 
lin^ės'lietuviai nerengti tomis:die-- 
nomis'piknikų d atvažiuoti-L^aš 
rniis. Tad gana sėdėti ęurūkusia- 
mt£mlestVfrgertj durnus) ’Vąžjūo- 
kite visi maži, jauni, seni, suaugę 
-ir. nedaaugę Į piknikus’pradedant 
su šv. Petro parapijos ir užbai
giant su B. L. I). Sąryšio pikniku.

' Putpelė

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOJ'
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubtn*ka%- '
24 Prescott S t, Readvllle, MaaB. 

Vice-Pirmlainkas — J. Markelionl^.
140 Bowen St, So. Boston, Man 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, Maaft 

Fin. Raštininkas — M. šeikls,
364 W. Broadvay, So. Boston, Ma* 

Iždininkas —-V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Man 

Maršalka — J. Zalkis, .
7 Vinfield St. So. Boston, M«n 

Draugija laiko susirinkimus kas ant* 
rų nedėldienį kiekvieno mtoeeto,JIS 
num. 492 E. Seventh St.. parapijos 
salėj, 7th St. South Boston, Man

. ----------------------—----------------- . ■ - -1 fS

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininku — Antanas Navikas.
702 E. Fifth St. So. Boston, MaaH 

VioPirmlnlnkas—Juosaa JackavKMu
92 Sawyer Are., Dorchester. Maa*. 

Prot Raitininkas — Albinu Neriaty
948 E. Broadvray. So. Boston, >Ufe 

Fin. Raštininkas — Juozas GuatvMMk
27 Tampa St. Matupan. Man. ; 

Vfniaku — Vincas Kallšbn,-
67 G Street South Boston. Man 

Tvarkdarys —• Kaalmleraa Ambront
492 E. Seventh St. So. Boston, K* 

Draugijos mulrtuktmal būna np |K
mą nedėldlenj kiekvieno mPMalb S. 
vai po pietų, parapijos mNJ» AR 
K. Seventh St, So. Boston, Man

' , KIMAS
LDS. 1-mos kuopos pusmetinis 

susirinkimas Įvyks ketvirtadieny, 
liepos,25 d., 7:30 vai. vakare, Pa-, 

-rapijos JJąlėj, 492 E. Seventh St. 
| Visti nariai prašomi Į šį susirinki
mą ateiti ir kurie esate skolingi 
užsimokėkite užvilktas mokestis.

Valdyba

Ką tiktai fcantas didi<3iri»s- 
pori Vilkit? saldSlfBtj

‘; JASINSKIS SUMUŠĘS 
' ČEPULIENĘ

Pereitą savaitę tūlas Juozas Ja
sinskis suthušęs M. Čepulienę, mo- 
tįniį. dešimties vaikų. ' Jasinskis 
areštuotas, o Čepulienė tebeguli 
įigbninėje. - ’

tTž ką Jasinskis sumušė Čepu
lienę dar nepaaiškėjo. Gal paaiš
kės Čepulienei pasveikus ir kumet 

ibuę pašaukta Į teismą. Rap.

LAWRENCE, MASS.
ažus, idant -ids 
los žaialus, mer

ui UETUVOB s '

Prie Thomas Park
2-jų šeimynų, 4-5 'kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 į metus, jjarsidnoda už $5.800. 
Inešt $1.000. Matykite A. IVAŠKĄ.

South Bostone
2 krautuvės, 4 šeimynos po 5 kamba 
rius, gera vieta dėl biznio, visas paren 
davotas. neša į mėnesį >140, parduoda 
už $10,000. Įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MĮWU-

Dorchestery, prie Godman Sq., 
greitai turi parduoti šlubą trijų 
šeimynų, iš oro ir 
klesos; vieta lėbĮjąįp 
rų, karu ir mokyklų 
tuoj šią nedėlę pas savininką ant 
2 floro. 9 Kemberma Roa^TBpr 
chester, Mass. (L. ^3)

I-4i«a«s;'rv t A .vąfl Si. Ki s: 
įįįjBj; NAUJIĘNA BOSTON’O 

LP YLINKiS JJETUVIAM 
lar^yra ipąts gražiausias va

saros laikas, taigi ir reikia tinka- 
ma$ jį išnaudoti. -O kaip mes jį 
galime, išnaudoti? Ogi turime, va
žiuoti iš surūkusio miesto, j prie
miesčius, kur galima pakvėpuoti 
tyru, oru ir praleisti linksmai lai- 
ką» _Ta_.tdk.aĮat matydami mūsų 
darbuotojai dėjo visas pastangas, 
ir surado labai puikų daržą dėl 
piknikų„ kurs japdąsi-'Roąlindale. 

‘Yna ? labai patogioj •.□aptęį- i|&$Ji 
nnį) gatvekari.ųį išyramų visaįs pa
lankumais. Galima nuvažiuoti už 
vtąną f erą (10; ceptų). y Kelrodis 
bu.vo jau garsinamas’ir’atf manau, 
kap rengėjai pagarsins daT kartą. 
Tald yra paimta nėt šeši necfeldie- 
niąi dėl pinikų dėl sekančių orga- 
niącijų bei draugijų Pirmas svar. 
biąusias piknikas tai bus^ parapi
jos, kuris Įvyks rugpiūčid 11 d., 
.ąpjfras’ bus rugp. 18 d., kurį ren
gia LDS. I-ma kuopa, trečiak — 
rugp.
TT kuopa,’ "ketvirtas

LIETU V. DUKTERŲ DR-JOS
PO GLOBA MOTINOS ŠVČk J 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksien^ < 4

625 E. 8th St., S. Boston, Ma?s. * 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^

11 Monks St., S. Boston, Maa|» 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Mas< N
Telephone South Boston 3422-B. ’ » 

Fin. Rašt. — Bronislava CSūnieoL
29 Gould St., W. Roibury, Masf]. 

Iždininkė — Ona Staniuliutė/
105 W. 6thSt., S. Boston, Masiį ♦ 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdieni,. • 1
1512 Columbia Rd., So. Boston :1 

Draugija savo susirinkimus laih| f 
kas antrą utarninką kiekviena ‘ 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, » J 
bažnytinėj svetainėj- ~ -3

Visais draugijos reikalais kreipki- 3
lės pas protokolų ra3tmh>kf { 
laišku ar telefonu.

j

1

A. L. Ų..K. Federacijos 16 sky
riais, susirinkimas bus nedėlioję 
'liepos >21 d., 1929, Lietuvių baž
nytinėj- salėj tuoj po antrų šv. 
mišių. Valdyba

f • •, - -_________________________

545 East Broadway, South Boston’e
ir kiti skyriai

BRfK’KTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

» gąmiųA saldainius, berniukai pasirengę viriams pt 
krime', parilhtkr^insfane. ~ :

VISASPELNAS8KI

Pirmininkas — V. T. Savickas, . 4. -
427 E. Seventh St., So. Boston, MaM > 

Vice-Pirmlninkas — A. Naudžiūnas,
885 Rroadway, So. Boston, Mass. > „ <3

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

Fth- Raštininkas — J. Kazlauskas, > /
44 Glendale St, Dorchester, Maso.

Kaslerins — P.-Kleponis, - . • y 3
266 Bolton St, So. Boston, Mass. ' /J 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen S t, So. Boston, Mass. J 

Draugija laiko susirinkimus kas ant* .
rą panedėlį kiekvieno mėnesio 7^® ii 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston, Mass.

r ^menų. Arąb'ų istorijoj žy- i minias kaipo pirmas toks žiaurus j
■ ^°> gįę&iė J 
buvo > kaisflii^v pasikrietusL ? svečiuoSndj1 karaliui nusistačiiisi, užpuolė jį ii' u^inuše. Ir dėlto ki-K lo tarpusaviai inūšiaL
------------------ ''"A -f" ■■■----------  

$$$$$$$$ $$$$$$$$
•, AįiiJ j', I * ’ y g* -T‘,Tai Didžiausios Vaisęs <4

* Visu Metu!

flj’to jaunimu parapiją ii
rielęje ir dy^riąj^unosie^inĮ 
j. Sebastijonas iy Fabijonas Iju^ S: 

. Nuoširdiiai )i^ia

PARAPIJAI.
V * I • * * •* ".* »• •• • * “ . N 1

mišią visa milžiniškoji minia išsirikiavusi į keliy mylių procesijos eiseną palengvėti nuvyko į pietinę Pho- enix parko dalį, kame ant Liffery upės tilto tam tikslui įtaisyto ir išpuošto alto- įiauSj įvyko palaiminimas su Šv. Sakramentu, Pasibaigus iškilmėms Šv. Sakramentas su iškilme buvo nulydėtas (nuneštas) atgal Dublino Katedron. Pažymėtina dar ir tai, kad eelebran- nešė visi keturi arkivyskupai. Gi baldakymą po kuriuo buvo celebransas nešė Airijos prezidentas Cos- grave. Laisvosios* Airijos ministeriai, Mr. DeValera, Airijos imiversiteto kancleris, parlamento kaikurie nariai ir partijų vadai ir trys miestų majorai: Cork’o, Li- merick’o ir Waterford’o.

jūs pribusite. Lauksime. Pal augo;

Šįmet Airijos katalikai nepaprastai gražiai ir iškilmingai apvaikščiojo šimtmečio paminėjimo sukaktuves. Iškilmės laikyta Dubline, Airijos sostinėje. Sekmadienį 23 d. birž. apie pusiau dešimtą vai. ryto didelės žmonių minios susirinkusios Dublinan iš visų Airijos kraštų pradėjo rinktis į Phoenix parką, kame atlaikyta iškilmingos šv. mišios ant aukštai įtaisyto balto, auksu papuošto altoriaus, po atviru dangumi. Žmonių į šįas iškilmes apsilankė net ir iš Amerikos. Didelis skai- tlius ir protestonų jose dalyvavo.* Susirinkusi parkan minia užėmė 15 akerių (de-

riwiy i miinn
Yga T kAlMartų1 namas «i elektra, man- 
djnėa. ateam žllūma, aatomatllka num 
aliai vandenio, 

dninimr. kurti
4*> vaisinių medžių. Kai kurt žemė ap
eita. Prieinama kaina. Kreipkltėa: MR. 
(RACCA, Chestnut St, Wllmington. Tel. 
290. (L.-19)

i * <"

Pirmininkas — Motiejus žioba, ’ - 
539 E. 7th St, So. Boaton, Mass. -pAi 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L. Petrauskai )- 
24 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — Jonas GUneckli p 
5 Thomas Park, So. Boston, Masei P- 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
364 Broadway, So. Boston, Mana.

Iždininkas — Andriejus Naudžiunak, 'p 
885 E. Broadway, So. Boston, Masu, p 

Maršalka — Jonas Zalkis,
7 Wlnfleld St. So. Boston, Mass. /<; 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno \A
nėšio, 2-rą valandą po piety : A 
parapijos salėj, 492 E. SevejMĮ. j.A 
St., So. Boston, Mass. ' * jaį

---------------
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOą į 

VALDYB0 SANTRASAI

Pirminfnkas — Mot Verslackasę < 
694 E. Fifth St, So. Boston, •_<

Vice-Pirmininkas — Povilas Rukai,. * 
125 Bowen St, South Boston, Maam 

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikfa 'į, 
109 Bowen St, South Boston, Maso* 

I Iždininkas — Andrius Zalieckas, '/ Į:?
150 H Street, South Boston, Maty

X,4/i3._i-Įn.V0 nuuruo »,<joir.ni-.Tvarkdaris -- Kazys Mikallonls, -y 
906 E. Broadvay, So. Boston, Mamą ,.'J 

Draugija laiko savo susirinkimus kai >*-7 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio Ą 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt». 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at* 
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos. •

PREL KRUŠAS LANKĖSI 
REDAKCIJOJ

Pereitą antradieny mūsų redak
cijoj lankėsi garbingi svečiai iš 
Chįcagos prel. Krušas, kun. Mar- 
tinkus ir kun. Švarlys. Apžiūrė
jo redakciją/ administraciją, 
spaustuvę ir namą. Džiaugėsi, 
kad. LDS. turi tokią didelę nuo
savybę pačiame So. Bostono cen
tre: . Linkėjo, kad laikraštis ‘ ‘ Dar
bininkas” būtų kiekvieno lietuvio 
darbininko namuose.



r l*

VABZDŽIAI ŽIEDŲ
- NELAISVĖJE

jr* Tie gražūs žiedai, kurie 
margai puošia mūsų darže- 

į' liūs ir pievas, kuriais baltuo-
ja pavasario laiku mūsų vyš- nių ir obelių sodai, slepia sa- 

saldžių kvepiančių sulčių, 
kurios vilioja įvairius vabz- 

- džius. Iš žiedų vėliau daro- si vaisiai. Be to, žieduose v- .. ra tam tikrų dulkelių, kurios gali patekti iš vieno žiedo į 
5k:- • V i

kitą,,be jų iš žiedų vaisių ne- 
į 'pasidaro. Tačiau čia vabz

džiai atlieka žydintięms au- 
galams didelį patarnavimą. 

—Vabzdžiai, privilioti prie žie= 
do gardžiųjų sulčių, kartu

* pasiima tam tikrą kiekį duL kelių, kurias nuneša į kitą
į žiedty Kitose, amžinosios va- 

karos^ūlysc, yra tokių žiedų, kurie tam dalykui paima, taip sakant, vabzdžius į ne-* laisvę, tai yra. verste priver-Čia vabzdžius tarnauti.
. Alpių kabiuose aušra auga- 
* lų, vadinamų Enciūnais. Jų 

žiedai yra šviesiai mėlynių 
panašūs i varpelius. Kai 

—vabzdys Į tą varpeli Įlenda ir 
ima kutenti jį savo kojytė
mis, varpelis pamažu užsida-<•

/

»

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs dn Universitetu 
OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

"Darbininko” Name 
(antros lubos) 

366 Broadway, So, Bostoi
Rezidencija

BOS Harvard Sy Cambridge. Mass.
Tel. ūniversity 1463—J.

- j MBgaasaeaMaa—erecstik tier kuriuose buvo daug turto. Laivus iškelti ąrba mis lig paskutiniųjų laikų paskendusius, juose turtus iSimti pasiseka tik iš negi-
• - _ - . • V • • . "V *

KAM JIS PRIKLAUSO ?
1

Žemės pietų ašigalio sriti-

1 ■ ' ■ * N

ro ir tol neatsidaro,kol vabz- 
džiukas gerai išsivolioja po 
dulkeles, kurias paskui nu
neša ant kito žiedo. Pietų 
Amerikoj, ypatingai Brazili
joj, yra augalų, vadinamų 
Orchidėjomis, kurie nepa- 
prastai gražiai žydi ir jų žie- 
dus labai mėgsta lankyti bi- 

jtėš. Atlėkusios ant šio žiedo, 
bitės pirma atsisėda prie tam 
tikro įdubimo žiedo vidury. 
Žiedo vidury, joms siurbiant 
sultis, įdubimas išsiplečia ir 
į jį bitė įkrinta. Tame įdu
bime bitė gerokai pavargsta, 
kol suranda išėjimą, kartu 
suima daug dulkelių ir nune
ša į kitą žiedą.

Sumatros saloje auga to
kių milžiniškų augalų, kurių 
žiedai yra vieno metro platu
mo ir dviejų metrų aukštu
mo. Jų .lapai yra net trijų 
metrų ilgumo. Tie augalai 
vadinasi arecejomis. Jie žy
di 15 savaičių. Jų žiedai yra 
panašūs į tam tikrą tūtą, ku
rios pats įdubimas baigiasi 
panašiu į ąsotį indeliu. Ta
me indelyje yra tam tikras 
stiebas, kurio apatinėj daly 
yra lapukai be dulkelių, o 
prie viršutinės dalies tam 
tikras dulkelių sandėliukas. 

‘Vabzdžiai, patekę į tą žiedo 
tūtelę, nuslysta į tą indelį. 
Tuo tarpu vakare tūta užsi
daro. o vabzdžiai indely pa
silieka per visą naktį, ten jie 
šliaužioja nuo žiedų lapelių 
iki dulkelių sandėliuko, pas
kui slysta ir vėl krinta ant 
lapelių; tuo būdu visas dul
keles suberia į lapukus. Taip 
vabzdžiai atlieka žiedų ap
vaisinimo darbą.

Tjj * ^3
Liberty 7296. $

GEORGE H. SHIELDS I
-ADVOKATAS I

| 811-812 Old South Bldg. g 
\ | 294 Washington Street |

Boston, Mass. 1 
*’ | Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. ® 

£ GYVENIMO VIETA |
2 37 Gorham Avenue, Brookllne. g 

- £ Telephone Beacon 5578 S
’ ®©©©©©@©@©@©©©©©ffi@©®cB®ffi©©®
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Tel. Tai bot 0847

DR.ANTHONYJ.WEST
(Višniauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofiso Valandos

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietą
220 MINOT ST., DORCHESTER

■v

Balsas Iš Lietuvos

buvo nepalyginamai mažiau 
domėtasi, kaip šiaurės aši
galiu. "Tas ir suprantama. 
Šiaurės ašigalis yra daug ar
čiau nuo dabartinio kultūros 
centro; per jį eina teoretiš
kai trumpiausias oro kelias 
tarp Europos ir Amerikos. 
Šiaurės_ sritys nepaprastai
turtingos metalais ir mine
ralais ir, kas svarbiausia, ga
li būti žmonių gyvenamos, 
nes turi sveiką klimatą, ir 
yra l>e didelių sunkumų pri
einamos. Tad aišku, kad da
bar šiaurėj nėra nei vieno 
gabalo žemės, kurs niekam 
nepriklausytų.

\

Visai kitaip dalykai stovi' 
pietų ašigaly. Jis yra labai 
toli nuo civilizacijos centrų. 
Pietų ašigalio sritį sudaro 
ne jūra,, kaip kad Šiaurėj, 
bet sausuma, žemynas maž
daug Europos didumo. Tas 
pietų, ašigalio žemynas yra 
padengtas storu ledo sluoks
niu. Jokių ypatingii gam
tos turtų čia tuo tarpu ne
rasta. Oras nepaprastai 
žiaurus ir žmogui gyventi 
ten būtų sunku. Todėl Ilg
ši oi į pietų ašigalį buvo ma
ža kreipiama dėmesio. Ta
čiau paskutiniuoju laiku ir 
čia ivvko atmaina. Pietų aši-

4. *-

galis patraukė į save visų 
akis. Būtent paaiškėjo, kad 
pietų ašigalio jūrose dar. y- 
ra labai daug banginių, ku
rie šiaurėj jau beveik išnai
kinti. Atsižvelgiant į tai, 
pietų ašigalio sričių priklau
somybės klausimas iš karto 
pasidarė aktualus. Anglai 
ir čia pasirodė apsukriausi. 
Jie karo metu pamažu pa
ėmė i savo rankas beveik pu
sę pietų ašigalio žemyno, rei
kia pasakyti—pačią geriau
siąją dalį. Amerika ir pran
cūzai apsižiūrėjo per vėlai, 
ir nors dabar amerikietis la
kūnas Byrd’as tyrinėja dar 
nežinomas pietų ašigalio sri
tis. bet reikalą jau sunku 
pataisyti. Anglai aplenkė vi
sus konkurentus. Ateity, ga
limas daiktas, pietų ašigalis 
Įgaus ir politinės reikšmės.

“Trimitas”

skandinto “Elizabethville’’ laivę brangenybes. Laivas priklausė belgams ir vežė iš Kongo labai daug brangeny- lesmųyiėti^į pinįg triūso iv bių. - Jos 6uvo sudėtos gelį-!X*~

pastangų dedama būdui su
rasti nė tiek laivams, kiek 
j uoser,..esančioji brangeny
bėms išgriebti. Jdomesnfe 
iš jų bus magnetas. Magne
tas galės pritraukti nusken
dusias JjĮ&ųgępybeslada, jei 
jos bus geležinėj dežėj- ir 
mauraisfneąpneštos. Tačiau, 
brarigbnj&iiy Svajotojai ir to
kias kliūtis numato. Pa v. 
“Artiglijo”' laivo kapitonas 
Mario Tamer magnetu ruo
šiasi išgelbėti 1917 m. vokie
čių povandeninio laivo pa-

žinėj spintoj. Tamer; tikimi 
suradęs paskendusio laivo 
vietą pirmų nugramzdinęs 
dinamito susprogdinti liku
sias stambesnes laivo skevel
dras, ir jei jos būtų maurais 
apneštoj,r iš jo išlaisvinti. 
Paskiau nuleidus milžiniškų 
eletromagnitą pavedžioti juo 
nuskendusio laivo vietoj. 
Visus geležinius1 daiktus 
magnitas pritrauks *ir lai
kys iki jis atsidurs ant lai
vo.

DĖL. GRAŽUMO
Jonas Marytei: Kodėl tavo'sijo

nas iš apačios atspuręs nei neapsi
žiūri pati satęs. }

Marytė: Tai neatspuręs, bet dėl 
gražumo sielomis apsiūtas.

“Ck-kas’1

čigonas šeimininkui: Ponuliuk, 
šiemet blogi metai—pfemdyk mano 
sūnų už beraą.

Šeimininkas: Bene jis čigonas 
būdamąs mokės ir norės dirbti mū
sų darbus. —--------- -

Čigonas: Viską jis dirbs, tik pri
turėk nuo darbo, kad neprivargtų, 
o prie valgymo tai jau leisk be pri- 
turėjimo. *•' ’ “Ūk-kas”

Lietuvis Dantistas

DR, S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai 
ryto, nuo ISO fkl 5;30 po pietlr 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą
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Telefonas: S. B. 4768

DR, BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS. ’

•F ir f .‘i-

", ___

LAWRENE, MASS< .c ‘F
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks'; 

liepos 21-mą d., ph dvyliktai 
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 
__________ ’ I-----

NEW BRITAIN, CONN. |į WATERBURY, CONN,
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks Į^Liepos 28 d., 1 vai. po pietų j- 

sekmadieny, liepos 21 d. š. m. į vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei- ■ senos mokyklos kambary, Con- 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

V :■ '

• SAINT CLAIR, PA. i#
S; 107 kuopos mėnesinis 

įsirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 4 dieną, šv. Kazimierd 
parapijos salėj, tuoj po sumai VI* 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimu užsimo
kėti mokesčius .Ė naujų narių, at- 
sįvesri prirašyti. Valdybai
I-------------  ' *

.♦d
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‘‘Trimitas” DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinisL.

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 21, tuoj po pamaldų, šv.
Jurgio parapijos mokykloje. Visi

PASITEIKĖ
Sūnus (sugrįžęs rytą iš vaka

ruškų) : Matai tėveli, šią naktį nė 
nesutemus nuo šokių sugrįžau.

Tėvas: O tai gerai, nė nebegulk, 
eik dalgės plakti, eisime šieno 
piauti. “Ūk-kas”

PAUKŠČIAMS BAIDYKLĖS
Bernas: Gaspador, ar nebijai, 

kad paukščiai jums visus daržuo. 
se pasėlius išles. Ar nepastatyti 
paukščiams baidyklės.

Ūkininkas: Ar žinai Jurgi, tai 
visai nereikalinga, juk vienas iš 
mudviejų visuomet esti darže.

. . "Vk-kas”
k

■ KIMBA KAIP MUSĖS
— Prie tamstos dukrelės vaiki

nai kaip musės kimba.
— Tiesa, kad kaip mūsės! Ateis 

ruduo ir nėra nė vieno. “Vk-kas”

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso TetefonasVS. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass,

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
/ Dorchester, Mass.
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Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- . 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 

• pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

-C,"
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MAGNITAS BRANGENYBĖMS 
ŽVEJOTI

Vienodam ir nuolatos be
sikeičiančiam paviršiuje ke
liai nužymėti šiurpiais pėd
sakais. Sacharoj kelių pa
žyminys .vra ištisa eilė bal
tuojančių žmonių ir gyvulių 
kaulų, 
keliai 
sakais 
lumbo
skaitoma daugybė laivai pa
skendo. Iš jų prisimenami

Jūros dugne laivų 
dar gausesniais pėd- 
nužymėti. Nuo Ko- 
laikų ligi šiol nesu-

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS ■

Ofisas atdarąs nno 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norlntteff teiaingtanato patarnavi
mo ir geriausią pirkiniu, kreipkitės 

pas mus.
882 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

\
O

gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

MONTELLO, MASS.
. v *■ •

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
rugpiūčio 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

kuopos nariai yra kviečiami'atsky 
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. , Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 21-mą, tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

C. BROOKLYN, N. Y.
Liepos 28 dieną, tuoj po sumos 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) Ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, liepos 25-tą d., 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus da*ug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

Vist nariai meldžiami pri-’ 
nes turime svarbių, reikalų. 

Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 4-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rugp. 2, 7 :30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

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

mas įvyks trečiadienį, rugpiūčio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

r

EAŠTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vvks rugpiūčio 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai, atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valandos: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:80 Iki D 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisu 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldlenlais, talp-gl šaradomis nuu 

12-tos dieną uždarytu 
Taipgi nuimu ir X-Ray

karinos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston 0304-W,

KATARAS ir 
DŽIOVA

Aš esu daug metą praleidęs 
gydant viršminėtas ligas. 
Taipgi akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligas. Gydau 
kiekvieną ypatiškai, ir už 
dyką patarimai.

Dr.Grady, 327 “mL
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Sežtadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10-12 tiktai. ,x <

I

| | TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistu

H A. L. KAPOČIUS
į i 251 Broodway, South Boston 

(“Keleivio” name) -
i i Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
j [ nuo 1:30—6 ir nno 6:80—9 
® vakare. Seredomis nuo 9—12 
S vaL dieną. Subatomis nno 9 
| iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 j 
I iki 12 (pagal sutartį).
9999999999999999999999999
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LAIDOJIMUS

E. V. WARABOW
(Wrub1iauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norvood 1503 

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D, A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamuotojas 
877 Ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mus.
Telephone Unbrendty 8881-W

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEV1ČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486 >•
Mimu Selmynoe narini, llktulema 
nailaidams arba <lmlatau pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. Al 
laldotnrea aprūpina gerai ir ne
brangiai. (

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

mas įvyks rugpiūčio 4 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

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

kimas įvyks liepas 26-tą d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny? liepos 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

\ Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
j susirinkimus LDS. NS kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpiūčio 2, 7:30 vai yąkare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

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

greičiausius rezultatus.
Su virš 25 metufį specialistas nervų 
ir kroniškų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22
Valandos."

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

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396 
ADVOKATAI

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

SO. BOSTON, MASS.
VAptiekoriauB Šidlausko name/

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882 

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Escbange Bldg. 
Res.: 33 Roaemont SU Dorchester 

Tel. Talbot2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. Iki 9 P. M.

F

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrą ir moterą. Taipgi o- 
doa Ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8. nedėltomis 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston. Tel. Hay- 
market 1436.——* ---_________
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