
o

KAINA 5

automobiliu

omus

LONDONAS, liepos 25.— 
Tš Tokio praneša, kad kinie
čiai paleido ugnį j Sovietų 
orlaivius atlėkusius į paru- 
bežį.

Sako, kad po to, tarp Ru
sų ir Kiniečių kareivių įvy
ko susišaudvmns.

VYRAS Į KUNIGUS, ŽMONA Į 
VIENUOLYNĄ

AUTOMOBILIAI JUNGTINĖSE 
VALSTIJOSE

Nezaležninkų Kunigužis Nubaustas 
Pinigine Bausme ir Kalėjimu

Su v. Valstijų Komercijos 
Departamentas paduoda vė
liausias automobilių statisti
kas, praneša, kad yra vienas 
pasažierinis karas Suv. Val 
stijose kiekvienam 5.6 žmo
nių.

TROCKIS GALI GYVENTI 
TURKIJOJ IKI 1930 M. 

PABAIGOS

Vis dar Turkijoj tebegy
venąs Trockis gavo iš turkų 
vyriausybčs-lrtdimą gyventi 
Turkijoj iki 1930 metų sau
sio 1 d.

SOSTO KALBA DAR NE VISA 
PROGRAMA

Apie anglų sosto kalbą an
glų ministeris pirmininkas 
MacDonaldas vienam darbi
ninkų susirinkime padarė 
pranešimą, pareikšdamas, 
kad vyriausybė joje visą sa
vo programą negalėjo pra
nešti. nes vistiek visa tai per 
vienus metus nebus galima į- 
vvkdvti.

Turtingiausias Sicilijos že
mės savininkas kunigaikštis 
Paterno, kuris kartu su sa
vo žmona atsisakė nuo pa
saulietiško gyvenimo, dabar 
įšventintas į kunigus. Jo 
žmona įstojo į Karmeličių 
vienuolyną. Tos poros su
tuoktuvės nepanaikintos. Jie 
laikomi tik persiskyrusiais 
iki-mirties.. —------------- -------

VERGIJA DAMKBERA

Tautų Sąjuihgvjrekspertas 
Meilau, kuriasą'buvo paves
ta išstpdijuoti vergijos klau
simą Artimuose Rytuose, pa
tiekė Tautų Sąjungai pra
nešinu), iš kurio' matoma, 
kad Arabijoj^ Sudane ir A- 
bisinijoj kasmet parduoda
ma 2,000 vergti ir vergių už 
vidutinišką kainą po, 2,000 
franku.

AVASITINGTON. D. C. - 
Liepos 25 d. prez. Hoover iš
leido proklamaciją paskelbdamas Kellogg’o paktą galy
je įgyvendinimui taikos pa
ša ui v.

WARF, Mass., liepos 24 d. 
— Lenkų nealiežninkų kuni
gužis Leopold A. Dabrotvski 
ir jo gaspadinė p-lė Izabelė 
Cvprinski, tapo areštuoti 
šiandien ir kaltinami už pa
degimą klebonijos.naktį lie
pos 4 d.

Kunigužis kaltinamas už 
padegejistę ir jo gaspadinė

Kiniečiai Tariasi Su I 
Užbaigti > GinčiąTALINAS. — Liepos 3 d. 

vakare neitraliuos vandeny
se, prie Estios krantų buvo 
pastebėti 8 Sovietų karo lai
vai, kurie naktį nuleido in
karus, Iš estų informuotų 
šaltinių laikraščiai praneša, 
kad Sovietų karo laivai pasi
rodė Baltijos jūroj dar šve
dų karaliaus vizito metu. Ka
raliui esant Taline, estų or
laiviai pastebėjo tarp Talino 
ir Helsinko du nardomuosius 
laivus su Sovietų Rusijos 
ženklais.

Visame pasaulyje yra 32,- 
028,584 automobilių. Iš tų, 
24,629.921 arba 76.9% ran
dasi Suv. Valstijose. Iš vi
sų Amerikos automobilių 
21,423,597 buvo pasažieri- 
rtiai karai.

Kitos šalys 
turi:
Anglija ........
Franci ja . ...
Kanada ........
Vokietija . . .
Australija ™
Italija ..........
Ispanija . . ..
Švedija ........
Čekoslovakija
Danija..........
Meksika........
Norvegija ...
Finlandija . .
Lenkija ........
Rusija ..........
Vengrija ....
JugošTavija .
Lietuva ........

KUR ATOSTOGAUS 
POPIEŽIUS

“Daily Telegraph” R 
orespondento pranešimu, 
rugpiūčio mėnesį Popiežius 
vyksiąs į Castel Gandolfo. 
Jis apsigyvensiąs Barberini 
viloj, kur popiežiai praleis
davo vasaros atostogas. Ta 
vila priklauso Vatikanui, bet 
buvo išnuomuota. Dabar ją 
vėl paims Vatikanas ir pa
ruoš ją Popiežiaus vasaros 
atostogoms.

LENKAMS NEPATINKA DE
MONSTRACIJOS PRIEŠ 

VERSALĖSSUTARTĮ 
—— —*-**40 -------------------- — 

Lenkij atstovas Dancige 
padarė žygių pas Dancigo 
vyriausybę dėl įvykusių 
Versalio sutarties sukaktu
vių dieną manifestacijų ir 
dol paskelbimo tos dienos 
gedulo diena.

VALKATŲ KONGRESAS

Netoli Štutgarto miesto 
Vokietijoje neseniai įvyko 
valkatų kongresas, kuriame 
dalyvavo iš visų Vokietijos 
kaimų suvirs 200 atstovų. 
Kongrese paaiškėjo, kad vi
soje Vokietijoje yra apie 
60.000 valkatų ir kad valka
tų tarpe yra ne tik vien dris
kių nieko neturėjusių ir be
mokslių, bet ir buvusių tur
tingi) ir mokyti) žmonių. -Tie 
prie valkatų prisidėjo dėl 
to. kad jiems patinka lais
vas be jokio darbo, rūpesčių 
ir baimes gyvenimas. Tas 
savotiškas kongresas nutarė, 
kad ir valkatoms reikalinga 
stipri organizacija, kuri ga
lėtu kovoti už teise būti ne- 

fc L

persekiojamais žmonėmis ir 
gyventi pamėgtu, nelyginant 
klajoklių — bastūnų gyveni
mu.

. t J

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUO]

VISŲ BALIŲ KATALTKAT DARBININKAI
VIENYKITĖS!
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Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu

Norint elgtis .protingai 
maža protingu būti. — T 
Dostojevskis.

... Begalinis švelnumas yra 
didžiausia dovana tikrai di
delių žmonių.—D. Reskinas.

65c
aprašymas apie

“DARBININKO” ADMINISTRACIJĄ
366 West Broadway South BosMn, Mmz.

MOKA*' VĖŽIO LIGAS 
,< GYDYTI

Medicinos fa- 
gavo nuo 

ru- 
Užoo. 

laiš- 
mo- 

vėžio ir rožės li- 
jis prašo

Kiekviena pažiūra turi 
šiek tiek melo, todėl žmones 
ir ginčijasi.—B. Prus.

PROF. JURGUTIS

Lietuvos banko valdytojas 
atostogas praleidžia Vokie
tijoj. Atostogose išbus visą 
mėnesi.

NUBAUDĖ

Už visuomenę erzinančių 
gandų skleidimą Kauno gy
ventojas pil. Bronius Leske- 
vičius Kauno komendanto 
nutarimu nubaustas 500 lt. 
pabaudos, arba 1 mėnesio 
kalėjimo.

TVARKO MIESTELĮ.__
GERAI AUGA DERLIUS

Ylakiai, dailus ir gana 
švarus miestelis pačiam Lat
vijos pasieny- Nepatogumų 
būdavo* dėl negrįstos turga
vietės. Tačiau jau daromi 
žygiai jai išgrįsti ir cemen
tiniams šaligatviams nuties
ti. Girdėti,' kad valsčiaus 
vieškelių mažieji mediniai 
tiltukai taip pat būsią beto
niniais pakeisti.

— Ylakiečius džiugina y- 
pač gražiai auganti duonele. 
Sparčiai želia ir vasarojus. 
Numatoma, kad pašaro taip 
pat bus pakankamai.

NUBAUDĖ “ŽEMAIČIO” 
REDAKTORIŲ

Telšių komendantas nu
baudė “Žemaičio” redakto
rių p. Gedvilą 2 mėli, kalė
jimo arba 500 litų. Nutari
mas apskųstas krašto apsau
gos ministeriui.

Apie Apdraudę. Parašė J.
Vasiliauskas ___________  5c.

GERIAUSIOS NUO SKILVIO,
KRAUJO IR NERVŲ LIGŲ

Vertė gyduolių yra darpdoma ką jos 
yra padariusios kitiems. Skaitykit ką 
p. H. A. McCart, Oūeida. Tenn., mano 
apie Nuga-Tone. .Jis sako: “Aš išvarto- 
jati 3 butelius Nuga-Tone ir man jos 
daug pagelbėjo. Aš jas visuomet lai
kysiu savo namuose, nes man jos pa
gelbsti. Nuga-Tone yra geriausios gy
duolės kokias aš esu kada vartojęs nuo 
nervų, 'skilvio ir kraujo ligų. Jos yra 
geros nervų būdavotojos.“

Tai yra paprasti raportai kas varto
ja Nuga-Tone. Virš milionas žmonių y- 
ra gavę puikias pasekmes vartodami 
šias gyduoles. Nei vienos gyduolės ne
gali susilyginti su Nuga-Tone rtuo skil
vio suirimų, prasto apetito, praradimo 
svorio arba stfprumo. silpnų nervų, gal
vos skaudėjimo, svaigulio, inkstų, ke
penų ir pūslės trobelių, chroniško už
kietėjimo, abelno nusilpnėjimo, prasto 
miego arba panašių trubelių. Pabandy
kit Nuga-Tone tik keletą dienų ir pa- 
stebėkit kaip stipresnis ir sveikesnis 
jus pasijausite. Jus galit pirkti Nuga- 
Tone kur gyduolės yra parduodamos. 
Jei Jūsų vertelga neturi jų pas save 
stake, Reikalaukit, kad jis užsakytų 
jums iŠ olselio vaistinės.

PRASIDĖJO ŠIENAPIŪTĖ

Kauno apylinkės žmonės 
liepos pirmomis dienomis 
jau pradėjo šieną ir dobilus 
piauti. Matyti jau daug šie
no kūgių.

Kauno apylinkėse rugiai 
gerai atrodo, vasarojus men
kesnis. žolėtas; bulvės dar 
nuo žemės nepakilo. Iš pro
vincijos atvažiavę žmonės 
kalba/kad šiemet rugių der
lius būsiąs geras, dobilų ir 
šieno esą daugiau, negu ki
tais metais.
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KOKS MUKO MEDŽIAGOS KIE-
KIS NUMATOMAS IŠKIRSTI 

1980 METAMS
Kaunas.—1930 m. vaduo

jantis niško kirtimo sąmata 

paskirta iškirsti 37 miškų u- 
rėdijose išviso 1,880,000 
ktm., arba apie 9,400 ha. Iš 
jų ? vietos gyventoji) reika
lams 634,000 ktm.; prekybos 
bei > pramonės reikalams 
624,000 ktm. ir 622,000 ktm.' 
numatyta gaminti į sorti- 
mentus t rąstus, pabėgius, 
sparamedžius, popiermalkes 
ir malkas.. Pagaminti sorti- 
mentai tinką vietos žmo
nėms statybai, ar šiaip ūkio 
reikalams bus parduoti iŠ 
viešo pardavimo, o eksporti
niai ir vietos rinkai tinką 
sortimentai bus parduodami 
iš varžytinių.

Urėdijoms 193 metų kirti
mo sąmatos norma viduti
niai siekia iki 50,000 ktm., 
arba apie 250 ka.

Daugiausia numatyta iš
kirsti Biržų, Kėdainių, Ra
seinių, Kuršėnų, Tauragės 
ir Ukmergės miškų urėdijo- 

‘ se, kur kiekvienai tenka a- 
1 pie 80—90,000 ktm., o ma
žiausiai: Utenos, Varėnos, 
Skuodo, Seinų, Panemunės 

’ ir Dzūkų. Pirmose“ šešiose 
miškų urėdijose paskirtas 
iškirsti didesnis kiekis dėl 
to, kad ten miškų plotas di
desnis, negu kitur. Atskiro- 

. se urėdijose tas plotas sie- 
• kia iki 43,000 lia., arba apie 
; 8,800.000 ktm. medienos iš

tekliaus.

UŽMIRŠO KADA IR KUR 
GYVENA

Vienas rusų sentikių nas- 
tovninkas p. FitingovaS, iš 
Plungės valsčiaus, atsiuntė 
pašto valdybai prašymą, 
prašydamas pakeisti Kon- 
tąučių pašto’tlgentūros vedė
ją, kadangi, pasak pono Fi- 
tingovo, šis agentūros vedė
jas nemokąs gerai rusiškai. 
tad, girdi, dėl to... “sudarą 
mums didelio nepatogumo, 
kad nemoka rusu kalbos...”

g X”A STEPO KRAUPO 
K LAIDOTUVĖS 

g* .Tėvynės išdavikai š. m. 
Birželio m. iš 7 į 8 d. 23 v.

į Utenos punkto krim. 
Lpol. vald. Kraupo Stepo bu 
vįą bombą, kuri sprogdama jį 
^sunkiai sužeidė. Į įvykio 
Lyietę atvyko policija ir su- 
^Žeistąjį nugabeno į Utenos 
tapskr. ligoninę. Viąps pa- 
įstangos jį išgelbėti nuėjo 
Ehiekais ir, jis mirė birželio 
rffiėn. 2 dl Bažnyčioje buvo 
^atlaikytos geddlingos pa- 
lįBialdds. Nežiūrint blogo oro 
a laidotuves susirinko nema- 
a&žmonių. Prie velionies 
-.kapo pasakytos 3 kalbos: 
itKauno krim. pol. v-bos ats- 
BtoVo, Utenos apskr. viršinin- 

įko ir pradžios mokyklos ve
ldėjo. Kalbėtojai apibudino 
Ja. tL St. Kraupo asmenį ir 
I jo darbuotę, pasmerkdami 
’ kruvinus teroristų žygius ir 
įlinkėdami jam ramiai ilsė- 
i fis šventoje Lietuvos žeme
lėje. Po kalbų ant velionies 
kapo uždėti keli vainikai.

ŠVENČIONIEČIUS RUOŠIASI 
PASPAUSTI?

“Dziennik Wilenski” ko
respondentas iš Švenčionių 
skundžiasi, kad klebonas lie
tuvis išnuomojęs vieną pa
rapijos namo aukštą lietu
viškai mokyklai, todėl kata
likų lygos skyrius Švenčio
nyse neturįs buto (?). Ben 
drai lenkų katalikų prgani-.

ADUTIŠKIO BAŽNYČIOJE 
NERAMU

Kaip pranešama, Adutiš
kio bažnyčioje vėl kartojasi 
susirėmimai tarp nuskriaus
tų lietuvių gyventojų ir sau
jelės lenkų. Toks susirėmi
mas įvyko ir birželio 16 d. 
Arčiau ir tiksliau to susirė
mimo dar nežinome,, liet pa
brėžiame,. kad visokie nesu
sipratimai Adutiškio para
pijoje prasidėjo, atvykus 
ten kim. Bazevičiui. Vis 
tik teko patirti, kad pasta
rasis paskutiniu metu pra
dėjo vaidinti ten netinkamą 
ir labai negražią rolę. Pir
ma jis kurstė lenkus, o da
bar pradėjo kurstyti lietu
vius. Paruošus dirvą, pat
sai iš Adutiškiuišvažiuoja, 
tuo pačiu nusiplaudamas 
rankas.

go Kaunas 
| kUlteto dekanas 
i? kažkokio, po laišku vos 
jūsiškai pasirašiusio, 
£ gyvenančio Šiauliuose, 
B^ą, kuriame jis sakosi 
v|ąs gydyti 
pgas. Tame laiške
atsiųsti į Šiaulius komisiją, 

'kuriai Žada savo gydymą pa
demonstruoti. Atvažiuoti į 
Katiną neturįs lėšų, esąs ne- 
(tortingas. šitą prašymą ra 
syti jį paskatinusi “Mūsų 
Rytojuj” įdėta žinutė, kad 
tam, kas suras būdą vėžio 

togoms gydyti, kažkoks Ame- 
Lrikos milionierius ar įstaiga 
^skiria 10 mil. doleriu premi-

garvežiu, kuris tuo metu 
stūmė kelis tuščius vagonuB, 
Lengvai sužeisti 7 žmonės —. 
3 geležink. tarnautojai, 1 
patšo valdininkas, i policijos 
tarnautojas ir 2 keleiviai. 
Truputį sugadinti abu gar
vežiai ir 5 vagonai. Daromas 
tardymas išaiškinti nuotykio 
priežastis.

PRANEŠIMAS • 
reikale L. D. S. Naujos Anglijos 

Apskričio Išvažiavimo

Šiuomi pranešame, kad L. 
D. S. N. A. Apskričio, Me
tinis Išvažiavimas įvyks ne- 
dėldieny, 18 d. Rugpiūčio 
(Aug.), š. m., “Palangoje;” 
Methuen (prie Lawrence), 
Mass.

Todėl kviečiame visas L. 
D. S. Naujos Anglijos Aps
kričio kuopas prie šio meti
nio išvažiavimo prisiruoši
mo. Kiekviena kuopa tepa
si rūpi na iš savo tarpo suda
lyti išvažiavimui rėngimo 
komisiją, kuri pasidarbuotų 
šiame reikale: išplatinti ap
garsinimus savo kolonijoje 
ir sudaryti autobusų ir auto
mobilių būrius, kad kiekvie
na kolonija būtų skaitlingai 
reprezentuojama šiame išva
žiavime.

Greitu laiku bus išsiųsta 
kuopoms užkvietiinai, plaka
tai it išvažiavimo įvairumai 
tuojaus bus garsinami ‘Dar
bininke.” Tėmykite.

LDS. N. A. Apsk. Išvažiavimo 
Rengimo Komisija.

Trumpa Apologetika arba 
£at. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauska&__50e

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas --------- -------------------------- 10c.

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

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

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

Mūsą Laiką Šventoji, Šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __________________ 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas_________ 60c.

Gyvenimas Sv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.____ _20c.

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

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

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis_______25c.

Veiką Knygelė — su pa
veikslais __________________ 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _________________ 25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaž. D-jos lev 
dinys, Kaune_____________ 10c.

$

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius_____________ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.—25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_______________________ 40e.

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis __ -________________ ,___ 40c.

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

Iš Kelionės po Europą ir 
Azijį. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; .parašė S. Tarvy
das ----------------------------------- 25c,

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

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tų. 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.

Žydą Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ----------------------------- 30c

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

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

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3)“Lundo 
Stebuklas — 4 aktą; parašė 
J. Tarvydas----------------------- 65c.

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

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

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, D. ir N__ 15e.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais . 
viršeliais)_________________ 50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
riui — baltos (ccluloidos vir- 
šelfais) -________________ $1.00

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva___ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas _______45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___45c

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

Gerumas 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- _ 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kūlskį parengė S. Kaimietia..._15c.

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ___ ________ 50c.

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

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas..._25c. 
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

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

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________40c.

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

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

Eucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis__15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va- 
sys________________________25c.

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

Legendos ir Pasakojimai &- 
pjĮk Kūdikėli Jėzų. Vertė kun. 
V£Kulikauskas ---------------- 50c.

tmogur ir Gyvuolys. Para
šo, kun. P. Bučys ________ 30c.

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

lydąs Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis --------------------------- 10c.

Katoržnikas ir tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) __ _15e.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys iV-to Itotmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _____________ 25c,

«

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-sis Seimas įvyks rugpiūčio 5, 6, 
7 dd., 1929 m., New Britain, jCt. 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo, šįmet 
Seimas turėjo įvykti Mass. valsti
joj, bet, 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
tojimui ir siekiama prie gražes
nės ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruošti gerų 
ir naudingų 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 šį 14-ąjį Sei
mą padarius sėkmingu.

Kuopos siųskite atstoves .sulig 
nurodymo mūsų Konstitucijos. 
Taigi, lai nei vienos kuopos nelie
ka, kuri neprisiųstų savo atstovas 
į šį Seimą. J

S. Subatienė, ,j 
>■ r Mot. Są-gos Centro Pirfci.

žacijos turį ieškoti sau vie
tos kituose namuos?, kur tu
rį teisę rinktis ir žydai.

■ I

Korespondentas atvirai sa
kosi norįs atkreipti dvasiš
kos vyresnybės, ypač deka
no akį į per dideles lietuvių 
teises, kurių, esu, parapijoj 
mažuma (štai net kaip!1).

Kad Švenčionių • lenkai 
bejėgiai, rodo paties kores
pondento duodami faktai: 
jų organizacijos apmirę, 
nes, girdi, buto gero nėra, ir 
iškilti nėra jėgų, nes. jei jrt 
nors kiek būti), tai nereik
tų per laikraščius pagalbos 
šauktis. Lenkai juk ten ne 
tokioj padėty, kur juos lie
tuviai galėtų* nuskriausti.

O kai jau kalbama apie 
lietuvių mažumą Švenčiony
se, tai tik vieni juokai.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.______________________20c.

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro-' 
jo kataliko priedermės. Pari
šę Kun. Jėzuitas F. CozeL_30c.

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

i ' ‘ I
Patarmes Moterims—pamo- 

kinimas moterims jų asmeni
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame' gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.,

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

DARBININKAS’’. * — v • «

Broadway, So. Boston, Mass.
L'- y /. > . 5-? . ' ' ■ .

STATYS PAMINKLĄ 
ŠANČIUOSE

*■ * . J . *-r *

Klanas. -— Šančiuose šio
mis dienomis stisidarė pa
minklui statytu komitetas. 
Vedamos derybos su Kauno 
miesto valdyba dėl senosios 
rįnos užlęidimo, kur norima 
įrengti darželis. Paminklui 
statyti kinonavinin
kai paaukojo.-5001H&-..

- . • —r-r------ .
ALYTUJE SUSIDŪRĖ TRAU

KINIAI

Liepos 6 d. 23 v. 30 min. 
prekių-keleivių traukinys nr. 
104. Alytaus—Kazlų-Rūdos 
ruože, eidamas pro uždary
tą semaforą į Alytaus stotį 
susidūrė su manevruojančiu 

- ■>! i L ' ’

U GIMINES IR PAŽYSTAMI 
f I’’ ----------------

I -v. * Jū$ų>giniinės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
L . • nori, žinoti, ką veikia Aumerikoj katalikės mote- 
r tys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
k - visą papasakos.
Lį ■ • “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
L kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 

mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių is viso pa- 

Fjųsaulio moTerų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
L' liai: 1) Vaiku auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na- 
rį' mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky- 

titts ir kiti.
įL V , “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
r viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
tv-žyrai toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
p knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 

“MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.
k... Užsakymus siųskite Šiuo .adresu:

v ’ “MOTERŲ DIRVA0
W. 24 Street, Chicago, IU.
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vaikystė pas žydus skaitėsi 
didele nelaime ir net Dievo 
bausme. Tieih geriem sene
liam buvo nemalonu tapus 
visų kaimynų pašaipa dėl be
vaikystės, bet juodu nemur- 
mėjo prieš Dievą ir kantriai 
pildė Jo valią. Bet Dievas jų 
neapleido. Pačioj senatvėj 
šv. Ona susilaukė dukrelės, 
Šv. P. Marijos. Toji viena

Lietuvoj, šv. Onos šventė
5 labai svarbi. Ji švenčiama 

. 26 liepos, pačiam vidurvasa
ry. Jau rugiai tuomet baigia 
nokti ir apie šv. Oną pati ru
giapjūtė. Daugely parapijų 
yra šv. Onos atlaidai, o ne- 
kuriose vietose, kaip antai 
Alvite, randasi stebuklingas 
jos paveikslas. Tokių stebuk
lingų vietų yra visam pašau- dukrelė buvo jai brangesnė 
Iv, net Kanadoj visiems ži- už daugeli vaikų, nes ji pas? 
nomas šv. Onos paveikslas kili patapo Dievo Motina, 
mieste Quebee. Lietuviai la
bai gerbia šv. Oną ir jos var
dą daug moterį] nešioja ir 
sėkmingai seka jos pavyzdi. 
Tur būt nebereikalo Lietuvių 
kalboj sakoma: ‘‘Ona gera 
žmona." Kodėl mes taip šv.
Oną garbinam. Kas jinai bu
vo ?

šv. Ona buvo.šv. .Tukimo 
žmona. Juodu abu paėjo iš 
Karališkos Dovydo giminės, 
buvo labai dievobaimingu ir 
labdaringu. 'Pečiau turėjo 
vieną liūdėsi: juodu buvo be
vaikiai iki žilos senatvės. Be- ir mergaites.

J y

Taip stebūkilngai susilaukus 
vienturtės dukrelės, šv. Ona 
aukavo ją Dievui ir vos tik 
trijų metų amžiaus nunešė ją 
į bažnyčią ir ten ją paliko, 
pati išsižadėdama draugavi
mo su tokia stebuklinga ir 
Dievo malonių pilnąja duk
rele. Dėlto šv. Ona yra skai
toma globėja pašaukimų į 
dvasini luomą.

Kas tai yra pašaukimas? 
Nors mes visi Dievo vaikai. 
Tet jis ypatingu būdu išsi
renka nekuriuos berniukus 

kad jam tar
nauti], atsiskyrę nuo pašau- 

t.B.S.NAHJOSANW;,i'kai|><> ku,lisai'a nuoliai 
APSKR. SUVAŽIAVIMAS
Nukeliamas iš Liepos 28 dienos 

i Rugpiūčio 4 dieną

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas nukeliamas dėl 
svarbių priežasčių iš liepos 28 d., j 
rugpiūčio 4 (L. 1 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, Rogers St.. Lovrell, 
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, katb suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba

Bet kaip gi pažinti tą pa
šaukimą ? Juk čia gal būt tik 
įsivaizdavimas. Gal būt ir 
tas. Užtaigi taip rūpestingai 
tyrinėjama seminarijose, ar 
jaunuoliai ten įstoję bus gert 
kunigai. Kartais tenka ir 
apsirikti, dėl to atsiranda ir 
nelaimingų kunigų ir vienuo
lių. Bet tas nestabdo Kris
taus ir Bažnyčios darbo. Vi
sose pasaulio seminarijose 
eina pašaukimų bandymai ir 
tuos jaunikaičius, kurie at
rodo tinkami, šventinama į 
kunigus ir siunčiame juos 
Dievo žodį skelbti.

Nors sunku ištirti tikrą

ir vienuolės.
Argi yra tokių pašauki

mu] ? — pasakysite. Greičiau
sia Tik kunigai jiems įkalba, 
o jie paklausę įstoja į vienuo
lynus ir paskui būna visą gy- 
venimą nelaimingi.

Yra be abejonės ir tokių. 
Kas be pašaukimo įstoja į 
vienuolyną, ar priima kuni
gystę, ištiesu yra nelaimin
gas. Bet taip pat nelaimin
gas ir tas. kurs turėdamas 
pašaukimą į vienuolyną, pri
verstas gyventi pasauly. Žo
džiu, jei turi pašaukimą vie
nuolynai!. stok, jei ne, nė ne- 
mėgįk.

i

•• •

pašauĮdmą, bet visgi yra žen
klų, sulig kurių gan aiškiai 
galima spėlioti, kad tąjį ar 
tąją Dievas pas savę šaukia. 
Tokiame atsitikime tėvams 
nedera stabdyti savo vaike
lių eiti sulig pašaukimo. Pa
darys vaikus nelaimingais ir 
užsitrauks baisią atsakomy
bę.

Jei širdyje jauti, tėveli, ar 
mamvte, kad tavo sūneli ar 
dukrelę Dievas prie savęs 
šaukia atiduok Dievui kas•
Jam priklauso ir melskis 
prie šv. Onos, kad isigvtumei 
stiprybės ir susitaikymo . su 
Dievo valia.

-v " ■ 

o ea- 
afsty-

■ iiięJ'mR I

A. S.

MOTINA IR VAIKAS
“ 1 * >

Dievo meilė. Juk Dievo 
jam reikia ne tik šiame gy
venime, bet ir amžinybėje. 
Viso kito jis galėtų ir nu
stoti, tiktai be Dievo meilės, 
jis lyg žuvis be vandens, 
galės padoriai gyventi.

ĮDbmjŠ i V AIRUM AT
- i t vVisame-pasaulyje yra 

46,000 visokių lalškaženklių.;

į-Idavo. Kadangi jis buvo en
gimą vikrus ir visur Švaisty

davusi, todėl ir dažnai su- 
mušdavo tai stiklą, tai lėkš
tę. Bet jis visumet mokė
davo kaip nors išsisukti: 
tai, girdi, vėjas smarkiai 
užtrenkdaams langinę, langą 
išmušęs, o kitą kartą katė 
užšokusi ant stalo Ir puodu
ką nuvertusi ir t. t. • Ir taip 
Kaziukas visumet išsisukda- 
vo nuo rykštės. Jei jis pa
meluodavo — ramiai galėjo 
ir toliau taip pat daryti: pa
sakydavo teisybę — gauda
vo mušti. Na, ir pasakykit 
dabar, ar čia tik vienas Ka
ziukas buvo kaltas, kad jis 
pradėjo taip labai meluoti?

Kaip išauklėti vaikus 
teisingumo

- Pranukas — tikras yėja- 
vaikis. Štai, jis linksmai 
šokinėdamas lx"ga ieškoti 
motinos. Neradęs jos virtu
vėj, lekia per kambarį. Be
skubėdamas pakeliui kaž
kaip užkliūva už indų ir nu
verčia naują, nesenai tetos 
padovanotą vazą. Kas da-Į 
bar? Jis sustoja lyg suak
menėjęs, bet suradęs moti
ną tuojau prisipažįsta, atvi
rai išpasakoja jai savo ne
laimę. Motina nuliūdo, nes 
tas indas buvo tikrai .gra
žus papuošalas ir 
atminimas. Kas 
Bausti Pranuką ?
juk pats prisipažino ir pra
šo atleisti. “Na, gerai" — 
taria švelniai motina. — “šį 
kartą atleidžiu. Tavo teisin
gumas man yra brangesnis 
už šitą indą. Kitą kartą būk 
atsargesnis. \ riVis*, dėlto aš 

” r .<4 1^ • ? '

džiaugiuos ir dėkoju Dievui, 
kad tu myli tiesą ir neme
luoji.” Taip ir reikia, ge
roji motina. Tavo sūnus 
prieš tave turi būti atviras 
ir nesigėdinti tau savo klai
das pasisakyti. Bet tu turi 
būti atsargi su jo silpnybe-

/ \
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Mažiausias pasauly me
dis, randamas Greįiląpdijoje, 
beržas, turįs 20 centimetrų

i.

J

aukščio. /t

Žmogus savyje turi 
kaulus.

Suaugusio žmogaus 
sveria apie 20 svarų. 

254 -------- ------

Daugiausia žmonių miršta 
ankstuj į rytą.

Vakarinėj Indijoj dar ga
lima rasti viršaus 1000 stab
meldžių bažnyčių, kurios įbu- 
davotos į kalnų uolas.

Saules spinduliai kol pa
siekia žemę, ateina pas mus 
per 8 su puse minutės.

I-’ * ’.
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Meksikoje ne marčios 
vai perka kraitį, liet jauni*® 
* • kis. i• • ------- -sO

Cigaras — yra ispanų kąl-^i 
bos žodis, reiškiantis, žiogas^ 
Kuomet dar ispanai pradėjo^ 
auginti savo daržuose tabaJ€® 
ką, kur veisiasi daug, žiogų?® 
nunokusį, susuktąjį tabakeMi 
lapą, jie vadindavo “CigaiS^ 
ra:” iš to ir kilo žodis ciga^^lra:
ras.

Užaugęs žmogus vi 
kai imant, turi nuo 
iki 150.000 plauku.

Seniausia jūros maudyklė 
yra Heilingendamm prie Do- 
bėram statyta 1793 metais.

“Į pragarą eisi!”

Viena motina norėjo gra
žiai išauklėti savo vaikus, 
bet ji vis perdaug savo vai
kelius įgąsdindavo. Kai jos 
ketvėrių metų Jonukas kar
tą pamelavo, ji pagrąsino: 
“Jei tu vis taip meluosi, ei
si i pragarą!” Tą žodį: “Ei 
si Į pragarą!” motina labai 
dažnai kartojo. Ir vaikutis 
pradėjo to pragaro labai bi
jotis. Teisybe, jis dar gerai 
į nė nežinojo, kas yra tas pra
garas. Bet jis nujautė, kad 
tai yra kažkas baisaus, ko 
jis bijojo. Bet su ta praga
ro baime kilo jame ir klai
dinga Dievo baimė. Ir todėl 
jis Dievo jau nebemylėjo 
taip, nes jis manė, kad Die
vui nieko nėra meiliau, kaip 
blogus žmones, ypač išdyku
sius vaikus, į pragarą kišti.

Motina jam niekumet ne
papasakojo, ką gero Dievas 
padarė, kad žmones neitų į 
pragarą. Taip ta klaidinga 
Dievo baimė tęsėsi per visą 
jo gyvenimą. Ir kuomet jis 

Į vėliau užaugęs nenorėdavo 
eiti i bažnyčią ir keikdavo 
kunigus, tai čia, iš tikrųjų, 
vis būdavo dalis tos baimės, 
kurią jis Įgijo savo kūdikys
tės laikais. Toji mintis: 
“Et, tu vistiek pateksi i 
pragarą!” jo neapleido.

Todėl ši motina būtų kur 
kas protingiau pasielgusi 
sakydama: “Jonuk, nebeda
ryk daugiau taip, nes su tuo 
savo melavimu tu padarai 
Išganytojui ir sau skaus
mo!" Matote, neapsakomai 
yra svarbu, kad vaiko širdy 
kuo greičiausiai užsidegtų

ne-

■---------------------------------------- ■ _

Suaugusio žmogaus Širdis-,^ 
turi 13 centimetrų ilgio, 9 
centim. pločio ir 6 su puse—. Je 
aukščio (storio).

Senovėje persuose buvo 
paprotys Naujųjų Metų die
ną dovanoti savo draugams 
kiaušiniui, dar ir šiandie tas 
užsilikę.

•----------------
IŠ varlės odos dirbama la-l 

bai plona oda, kuri brangiai: 
kaštuoja. . /r,

Kaip vaikai išmoksta 
meluoti.

Kaziukas vartė knygą, 
žifirinėd.jmaš jpaveikslus. 
Per neatsargumą knyga ė- 
mė ir kažin kaip išspruko 
iš jo rankų: jis dar norėjo 
sulaikyti, sugriebė vieną la- 
pa ir — džirrr — pusė la
po pasiliko jo rankoje, o vi
sa knyga jau gulėjo pasta
lėj... Nežinau, ar kas bū
tų labiau nusigandęs kaip 
Kaziukas. Bet jis tuojau 
užvožė knygą ir, niekam nie
ko nesakydamas, padėjo ją į 
tą pačią vietą, iš kur buvo 
paėnjęs. Po poros dienų tė
vas, nežinia ko ant lentynos 
beieškodamas, pastebėjo ir 
tą perplėštą lapą. Tuojau 
ir klausia Kaziuką, ar šis 
nežino, kas lapą perplėšė. 
Kaziukas tuojau prisipaži
no, pasakė kaip 
ir ašarodamas 
dėl to nebausti.

Bet kur tau! 
prašinėjimai nieko nepadė
jo. Kaziukas gavo į Lailį, 
kaip ir pirmiau, kad gauda
vo, jeigu tik jis prisipažin
davo ką nors panašaus pa
daręs. Pamatęs, kad tėvas 
tiesos neklauso, Kaziukas 
pradėjo nuo jos atprasti. Ir 
jeigu jis netyčia vėl ką blo
go padarydavo, tai jau nie- 
kumet nebeprisipažindavo. 
Kartais jis užsigindavo, ar
ba visą kaltę kitiems suvers-

tai .atsitiko 
prašė

malonus 
daryti ? 
Bet jis

Pjet. Amerikoje, Amazo
nės lipė jo yra 670 žuvai rūšių.

Netoli Londono TTamptono 
airi darže yra virš puses

didu
mo žmogų spaudžia jį apsup
tas 13,000 kilogr. (260 centi
metrų) oras. • .

Užaugusi vidutinio

VARGONINKŲ SElMAri
Amerikos Lietuvių R. K. Vargo- 

ninku Są jnngos Seimas šįmet 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d. J 
Lietuviu Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes"y^ 
Bar re, Pa. ■ Y7j|||

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus .Jį 
mūsų muzikus-vargoninkus skait-yį^ 
lingai šiame seimo imti dalyvumą,”“tš 
kad bendrai aptarus savo profesi-'^ 
jos reikalus, o ypatingai bažnytinė; 
U€s bei pasaulinės lietuvių muzi-

mis. Jei dar kartą taip pa
daryti], galėtum ji pabausti, 
pav. nermpi rkdama jam žais
lo, arba jo sutaupytais pini
gais nuplikdama sumušta 
daiktą.

kos klausimą mūsų išeivijoj.
Seimas prasidės lygiai dvyli 

vai. (Eastern Standard Time) vi-
. « »- t- -pr 

ad- 
So.T:

“žrmužtlč”

durdienv.
Informacijų dėliai meldžiu 

rcsuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 
Meade St., "VVilkes Bar re, Pa.

Aleksandras Aleksis, I t t, 1

Vargoninkų S. Centro Pirm/_>;

KELIAUK Į LIETUVA PER Visi atsi-

PIKN
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

ARBA

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

nnpnr.-

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS
IŠ NEW YORK’O

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

* •

k

F 8
ŠV. ROKO PARAPIJA RENGIA KARTU SU NAUJOS ANGLIJOS BLAIVININKŲ APSKRIČIU“' ^

SMAGŲ PIKNIKĄ

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

‘ESTONIA” 
•LITUANIA” 
“POLONIA” 
“ESTONIA”

KLAIPĖDA
ŠVENTO ROKO PARAPIJOS 1

tėvą

DIENAS ANT OKEANO
Į arba iš

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

Baltie America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpe priklauso ne vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai j Klaipėdą lx*t ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maištas ir patarnavimas.

Dėl visu informacijų kreipkitės j vietos agentą

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais .

IKtMtNirlIICrA
Tflt 7 DIENAS J LIETUVA .

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

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais
Lloyd Laivais

Sugrįžimui certinkatą ir kitų infonnaajų 
klauskite vietos agentų arba

NCKTU
11 < >1

BOSTON, MASS

ROMUVOS PARKE -
(Šalę Howard Street, (Mostelio Station) Brockton, Mass.)

RUGP.-AUG. 3 ir 4 d., 1929
ŠEŠTADIENIS, RUGP. 3 D. .Tildomieji paveikslai dykai.
4 P. M. — Parkas bus atidarytas.
5 P. M. — Bascball Broektonas su \Voreesteriu.
7:30—11:30 P. M. — šokiai trriežiant Babe Stanley’s orkestrai lietuviškus ir antri iškas šokius, 

SEKMADIENIS, RUGPIUČIO 4 D.
10 A. M. — parkas bus atdaras.
1:3O P. M. — Iš šv. Roko parapijos salės atmaršuos į parką šimtai blaivininku vaikų, kurie bus J, 

įleisti be įžangos.
2 P. M. — Baseball, žaislai, virvės traukimas ir rainai su praisais. 
Solistės: p-lė Adelė Giraitė, p-lė Monika Manasiutė iš tVorcester, p-lė M. Grybaitė iš So. Bo*-- 

ton, p-lė Apolonija Dravinskaitėiš Middlelioro.
* Chorai: Šv. Kazimiero Choras iš \Vorcestcr, Šv. Roko parapijos Choras iš Brockton. 

Taipsri ir iš kitų kolonijų pribus su hunais, kaip tai: Boston, Cambridge. Louell, Nashua, 
rence ir Nonvood. Bus gardžių valgių, gėrimų ir šaltakošės.

Įžanga į parką, abiem dienom suaugusiems 25c,, vaikams — 10c. Pirkusieji tikietus po 25<J» 
sulyg nustatytos pikniko tvarkytojų tvarkos gali laimėti vienas $10.00, kitas $5.00.

PASTABA: Jei sekmadieny, rugpiūčio 4 d. būtų lietinga diena tuomet piknikas įvyktų sekanti 
sekmadienį, rugpiūčio (August) 11 d. '

Kviečia SV. ROKO PAR. PIKNIKO RENGUAl

* -^tr r’ '

l b .j- JeĮ, .._ . .Vi..,į .‘



Kcitul Mendes

keiktų netikusią tvarką. Kur yra skurdas ir vargas, ten plati dirva komunizmui. Komunistai yra kapitalistų a- gentat Darbininkui su jais dėtis yra lygiai taip, kaip pasipirkti virvę ir pasikarti.
Pažinkite vilkus avių kai

liuose. Neduokite nė cento 
bolševikams - komunistams, 
nes jie už jūsų sunkiai už
dirbtus centus deda retežius 
ant jusli rankų ir kojų ir sau 
statosi palocius. Pareikalau
kite grąžinti dolerius' suau
kotus nukentėjusiems dėl ne
derliaus Lietuvos darbinin
kams. Jie jus apgaudinėja. 
Nesiduokite.

JUŠKAS IS 
LIETUVOS

Kipras Petrauskas, įžy
miausias lietuvių daininkas, 
Lietuvos operos organizato
rius, žada neužilgo atlankyt 
Ameriką. Amerikos lietuviai 
turės progą Išgirst mūsų dai
nininką, kurs yra jau pasi
žymėjęs Europoje.

Kur gyvų žemė baigiasi, širdis ta plaka, 
širdis ta plaks lig paskutinės valandos!
Ir mano ausys vis girdės jos jaudinančią šneką, 
jaunystės visagalės himnus vis giedos...

čiu neturto ir stokos tai prašau mano vardu pa
dėti banke tokį kapitalą, kuris duotu du šimtu 
tūkstančių frankų metinių pajamų.

— Ne daugiau?
— Ne!.. Pakaks.

Kas valandą meldžiuos Aukščiausiam už tą 
o ji už mane melstis—neliūstoj’... [draugę,
Man vakar sirgo sąnariai — ji slaugė; 
budės ji prie manęs, dainuos ji ir rytoj!

Jei paminėsiu kada laimės šneką, 
žinokit — ją semiu iš mylinčios širdies. 
Bičiuliai skundžias: tiek šaltinių jiems užakę, 
O man laimužė — švietė, švies!

Aš tos širdies, berods, nesu regėjęs, 
tiktai juntu: ji plaka drauge su mana. 
Ji žino mano džiaugsmą, visas mano dejas 
ir esti palydove amžina.

“Žodyną” ir keletą knyge 
lių. Vilniaus lietuviai iškil 
m ingai nulydėjo i Rasų ka 
p i nes savo pirmąjį žadinio 
ją birželio 17 d.

im gyayrojui tas zi 
pikiuosite/ Jo daly

O būki, Viešnia, draug—kasdieną ir kasnakt į 
laisviau gal kraujas gyslose tvinksės. 
Išmokysi, kaip dainas baigus, į Tave nukakti 
ir būti spinduliuos bendros žvaigždės! —

(“Ateitis”)

L. D. S. Naujosios Anglijos 
Apskrities Valdyba.

Mielieji ir Gerbiamieji
L. D. S. Veikėjai! 

s Nuo širdies tariu ačiū už 
malonų pasveikinimo laiške
lį, kurį gavau iš Tamstų prieš 
porą savaičių. Man labai ma
lonu ir brangu, kad nei lai
kas nei vietos atstumas lig- 
šiol nesutrauko tų širdingi) 
ryšių, kurie užsimezgė tarp 
mūsų, man beesant Ameriko
je., Buvau manęs šią vasarą 
Ameriką aplankyti, bet dėl 
kai kurių priežasčių suma
nymas teko atidėti tolimes
niam laikui. Jei Dievas gy
vą ir sveiką laikys, tai gal 
teks atvykti į Ameriką 1934 
metais — Chicagos parodos 
metu. Tačiau iki tam laikui 
dar tikimės jus Lietuvoje pa
matyti.

Kas lankysis Lietuvoje iš 
pažįstamų, nepamirškite ir 
Dotnuvon užsukti, mūsų A. 
kademiją pamatyti.

Su tikra pagarba ir meile 
Kun. F. Kemėšis. 

1929, birželio 5 d. 
Dvfnuva, Ž. Ū. Akademija.

— Be abejo, reikės drabužių ir skrybėlių!
— Visados galėsi imti jų be pinigų pas poną 

Pūką, kuris neseniai atidarė drabužių dirbtuvę 
Didžiosios Operos alėjoj, pas ponią Titaniją, ku
ri netrukus atidarys naujausių madų magaziną 
Ketvirtosios Rugsėjo gatvėj.

— Keletos brangių papuošalų ir gražių bri
liantų.

— Gausi brangiausius auskarus, deimantais 
sagstytą apyrankę ir perlų sagas'

— Kadangi manršiaip ar taip bus malonu bū
ti geniališko žmogaus mylimąja, tuojau malonėk 
parašyti keletą didelių kūrinių.

— Kitą dieną iš pat ryto atiduosiu leidėjui 
poemą, dierviškesnę už “Prarastą Rojų” ir Odeo- 
ne pradėsiu repeticiją dramos, kuri yra geniališ- 
kesnė už “Fedrą.”

Tačiau turint prieš akis tai, kad metams 
slenkant tamsta gali pradėti rodytis visiems ži
nomu niekšu, pasirūpink man duoti vekselį “iki 
pareikalavimo,” kuriame labai rūpestingai pa
dalyk barono Rotšildo parašą.

— O tai patys mažmožiai!
— Štai dėl ko reikalauju iš tamstos vis nau

jos aukos.
— Įsakyk!
— Tamsta turi vargšę seną motiną, kuri vie

nintelę savo paramą mato tamstoj?
— Tiesa!
— Tamsta padarysi man tą malonę nesirūpin

si savo motinos likimu.
— Senelė numirs iš bado!.. Ar daugiau nie

ko ndbereikalausi, romusis ihano angele ?— Kol kas nieko!.. Ak, tiesa... atsiminiau!

Ir ašei tekėsiu upelių srove
J savojo skausmo ir ilgesio jūrę, 
Kur liūdesio akys vilioja mane. 
Tenai,.kur likimas išbūrė.

Tada aš pakilsiu kartu su rūkais. ’ 
J aukštas padaugės. į tolimus rytus... 
Keliausiu nuo amžių man skirtais takais 
Tiktai mano rytmečio saulei 'nušvitus.

(“Ateitis”)
•

Rusijos santykiai su Tur
kija labai pablogėjo. Jau 
Rusijoje atimama turkų pi
nigai ir brangenybės, kurios 
yra padėtos rusų bankuose.

Žinomas rusų komunistas 
žydas Radekas, kurs buvo 
išsiųstas Sibiran į Tomską 
greit grąžinamas Maskvon.

Maskvos komunistai vėl 
sukruto labiau persekioti ti
kėjimą ir tikinčiuosius. Be
dievių komitetas išsiuntinė
jo visiems gydytojams atsi
šaukimą, kuriuo ragina juos 
platinti bedievybę. Atsišau
kimas mini, kad Maskvos 
gydytojai kovoja su bedie
vybe ir bedievybės platinto
jais. Zvenigorode ties Mas
kva gydytojų konferėncija 
nutarė, kad joks doras gy
dytojas neprivalo vesti 
prieštikybinės propagandos. 
Beveik visose Maskvos ligo
ninėse gydytojai kviečia 
dvasiškius pas mirštančius 
ligortius, nors tai daryti 
draudžia komunistų įstaty
mai. Tokia jau siaurapro- 
čių-bolševikų laisvė!

Ir Maskvoje uoliai pradė
ta mulkinti darbininkų gal
vas “kultūra.” Organizuo
jami “kultūros parkai.” 
Jau pirmą dieną tokiame 
parke policija suėmusi 200 
girtų darbininkų. Gėlynai 
darbininkų klubų tik 25% 
turėję paskaitų, kiti — tai 
girtuokliavimo ir paleistu
vavimo lizdai. Tai tokius 
klubus komunistai daro iŠ 
gražių Rusijos cerkvių.

Lietuviai komunistai, pri
sidengę Lietuvos baduolių 
vargais, rinko jų sušelpimuf 
aukas. Bet. kada aukų su
plaukė apie trys tūkstančiai 
dolerių, tai jie nutarė komi
tetą likviduoti ir aukas su
naudoti bolševizmo propa
gandai. Nepavyko. Aukoto
jai sužinoję įskundė valdžiai. 
Komunistėlis Mizaras buvo 
pašauktas pasiteisinti. Tei
sinosi kiek galėdamas ir pa
žadėjo aukas grąžinti auko
tojams, jeigu jie tik pareika
laus.

ATLYGINTAS GAR 
BINTOJAS

Vertė A. K-nis

SUB8CRIPTION BATES: PRENUMERATOS KAINA:
jątlc yearly.................................$4.50 Amerikoje metams.............................$4.50fa yearly .............................$5.50 Užsieny metams  ...........................$5.50
IBtlc once per week yearly..$2.50 Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Ign once per week yearly... .$8.00 Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

“DARBININKAS”
*

West Broadway South Boston, Mass.
Telephone South Boston 0620

IŠ MŪSŲ .PRAEITIES

Didžiojo karo metu 1915 
m. birželio 14 d. mirė Vil
niuje a. a. kun. Juozas Am
braziejus. Tai buvo įžymus 
lietuvių veikėjas, didelis tė
vynės - Lietuvos mylėtojas, 
daug dėl jos nukentėjusis. 
Jis pirmas pradėjo žadinti 
lietuvybę Vilniuje ir apie 
jojo darbus daug įdomaus 
pasakoja senesnė Vilniaus 
lietuvių karta. Jis leido pir
mąjį mūsų pusėje mėnesinį 
laikraštį “Lietuvos Bitinin
ką,” vėliau dvisavaitinį 
“Šviesos” laikraštį, išleido 

i 
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DAĘBIJ<I)<)<AS
(TBE W0RKEB)

* Published every TUESDAY aą^-FRIDAy

| MUSŲ GYDYTOJAI IR 
i-- VISUOMENE

Virpėkite, stygos, raminki! mane, 
Kas kartą aukščiau mano kelkite dvasią 
Lig kolei aš ašarų jūrės klane 
Sutirpsiu, paskęsiu, paskęsiu...

V iW.q I ■ j.

BUVĘB “8AMDAB0B” BBDJUC- 
TORIUS “NAUJEKMOSE” 

Praneša, kad buvęs “San
daros” redaktorius p. Prons- 

r kus gavo“džiabą” pas socialistą Grigaitį. Be to, p. Pronskus, kaip girdėt, moki-, naši ir nezaliežninkauti. Tai dabar socialistų davatkos tu* rėtii būti patenkintos savo vadais. Nezaliežninkija tai socialistų įrankis kovai prieš katalikus. Jiems geriau patinka klaidatikystė.

— Aš myliu tave’. . Sakyk ko nori iš manęs?
— O!. . Beveik nieko ir beveik visko—atsa- si- , _ ••ke ji.u-

ik Trupučio! ’ '
ie- — Taip manau!
° — Bet vis dėlto, mano džiaugsiu**, ar negalė-

;U" tum tiksliau pasakyti savo norus?
>e-
į-(>s — Argi pats negali jų numanyti ?.. Visų pir-
„v ina, noriu turėti visas jaunystės gėles ir nakties 

žvaigždes... Rodos, pradedu kukliai ?
’C-

— Nuostabu, iš anksto'spėjau tavo mintis, ir 
visas žvaigždes patalpinau savo poezijos rinkiny, 

ta’ o gėles — apysakų knygoj.
iti

— Be to, norėčiau dar keletos niekniekiu.
ras — Sakyk, stebuklingasis mano angele, sakyk
>a- greičiau!

— Noriu, kad pastatytum man atskilus na- 
ls* mus Monso parke pagal Pompejos Diomedo rū- 
ne mų planą ir įrengtum taip, kaip buvo pas madam 
ki- de Pompadur.
’i’s — Pastatysiu. ' ,
jis — Fasodo kolonos turi būti nutekintos iš rau- 

donojo marmuro; baldams apdengti šilką aš pati 
* pasirinksiu didžiausiose šilkų krautuvėse.

— Apie tai nėra ko ir kalbėti... 1
• .ng- — Dar noriu tuieti dvylika tokių žirgų, ko- 

įos kių niekas nėra matęs Bulonijos miškuose.
— Aš tau nupirksiu tuos arklius, kurie buvo Niekas negali juk užtikrinti, kad tamstai kada 

K. pakinkyti karaliaus vežime vainikavimo Hipną. nors neatsitiks kokia nelaimė, o kadangi neken-

‘ . • ' _ ‘ ? N- i . A'———-.•-r—-

KOMUNISTAI APGAUDI 
NEJA DARBININKUS



Pažink vertę elektros ir leisk jai patarnauti jums pilno
je pirmenybėje. Bile Edison šapa arba Edison Electric 
Illuminating Company of Boston noriai suteiks jums in
formacijas kokiu jūs pageidausite.
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SEIMAS
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“Šaltinis”

įmo

Jeigu nenori, kad Tamstos 
pamirštą gimtąją lietuviu 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

VALDYBAAiLKKF.BLĄJVIHE
Kun. J. -Jakaitis—dvas. vadi
B. Jakutis—1 viee-pirm; O.
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Woreester, Mass.
O. SidabrienS—iždin.; Kun. A Daugis, Blaivybes skyriaus 
Redaktorius, 105 Main St., Athol, Mass.

V. Olechnavičius

GIRTUOKLIO LIKIMASNaktis. Mėnulis žiūri į bedugnį vandens plotą. Jūros bangos neputoja. Ramu. Pū čia'1 švelnus vėjelis iš lėto. Vandens beribėj iš lėto plaukia vargšo žvejo laivelis. Mėnulio nušviestam laively matosi žuvims dėti pintinės, tinklas, virvės ir kiti reika- lingi žvejams rakandai. Tik vietose guli juodas šešėlis ar tai nuo būrių, ar kokios virvės.
Laive tik du žvejai: Roim 

bas ir jo sūnus Romualdas. ■ 
Sūnus, atsisėdęs pačiam lai
vo gale, svajingai lydi bange
les ir kartais ilgai laiko akis 
įsmeigęs į jūros tolį, lyg no
rėdamas ką pamatyti. Gy
vendamas nedidelėj saloj jis 
nematę dar miesto, didelio 
miesto, kur turėtų būti taip 
įdomu, linksma. Jis apie į- 
vairius miestus daug priskai
tė, tačiau turėjo svaigaus 
noro juos ir savo akimis pa
matyti. Žvejai, atplaukdami 
pirkti žuvų, nė sykio nepa
ėmė su savim gero ir doro 
Romualdo. Rombas visai ki
tokio būdo. Jis jau patekęs, 
kaip kiti pasakoja, girtuok
lių sąrašan. Tačiau, nors jis 
ir įkaušęs, nesimuša, nesi
stumdo, kaip kiti tėvai, bet 
atsisėdęs kampan šypsosi, 
kai kada verkia. Rombas 
pragerdamas pinigus skur
džiai gyveno. Jojo lūšnelė 
jau baigia griūti, ją taisyti 
nieks nemano. Šeimininkau
ja joje jau pat vilkusi duktė, 
nes jau dvylika metų pra
slinko, kai numirė jo žmona. 
Ir tą valandą, bevažiuojant 
Rombui laivu, skverbėsi į 
širdį liūdnos mintys. Nuka
muotas protas neištesėjo bū
ti sargyboj, ir senas žvejys 
švelnaus vėjo bučiuojamas, 
laivo supamas greit saldžiai 
užmigo.

Ir štai mato, kai tolimam 
horizonte pasirodė kažkokios 
šviesos. Kas kart didėja. 
Štai pasirodė keturi žiburiai, 
kuriuos neša keistos būtybės. 
Keturi \^rrai neša didelį juo
dą karstą, paskui seka žmo
nių minia ir staiga pasigirs
ta lyg požemio keistas laido
tuvių bažnytinis himnas: 
“I)ies iltie, dies illa...” (Die
na rūsčia, diena teismo). 
Staiga viskas pranyksta. Bet 
vėl toji pat procesija pasiro
do, tik jau arti. Plaukia ties 
laivu mirtis. Pasigirsta ai
džiau himnas, ir minia apsi
stoja ties jo laivu, o mirtis 

'akimirksniu nusileidžia link
smai ir tiekia jam pilną nuo- 

’dų taurę.
Staiga Rombas pabudo. 

Prasitrynę akis, galvoj jam 
ūžė, krūtinėj degė, jo burna 
buvo išdžiūvusi. Nusišypso
jo, išsitraukė bonką ir į ją 
pažiūrėjo.

— Išblaškysiu mintis ir vaizdus, — tarė jis.

v •

Tėvo žodžiai sutraukė Romualdo svajones,.Staiga atsistojo , ir greit prie tėvo priėjęs tarė:— Tėveli, gana! Negerk! Užteks jau šią naktį, negerk! Bet tėvas keistai į jį pažiūrėjo, palingavo šypsodamas galvą ir išmušęs iš bonkos kamštį, pradėjo godžiai gerti. Sūnus norėjo iš rankos išimti tą prakeiktą indą, tačiau tėvas girtuoklis labai kietai laikė bonką. Ir gėrė jisai, gėrė taip saldžiai, kad net akys žibėjo.
Ir štai Rombas atitraukė 

nuo lūpų bonką. Užteko, 
nors visą gėrimą buvo baigęs. 
Tylėjo. Tik baltomis akimis 
pažiūrėjo į savo sūnų. Svai
gino. Bet ūmiai puolė ant lai
vo grindų ir išsitiesęs pradė
jo, lyg drugio krečiamas, 
virpėti.

Romualdas puolė gelbėti 
tėvą, atsiklaupė, kilstelėjo 
rankom jo galvą, išsigandęs 
žiūrėjo į jo veidą.

Šviesiais mėnulio spindu
liais nušviestas žvejo veidas 
atrodė baisus, akys karščio 
pilnos, buvo išgąsdintos, ran
kom kažką mojo ir valando- 
miš šypsojo.

Tik štai suriko, skaudžiai 
sudejavo ir per pravirą bur
ną išsiveržė gani kamuolys...

Girtuoklis degė.
Skausmingai burną pravė

ręs dar kelis syk suvirpėjo ir 
nurimo amžiams, čia pat jū
roje...

X

WORCESTER, MASS.

’ Besiartinant Am. Liet R. K. , Federacijos kongresui manau bus naudinga nors trumpai pažvelgti į mūsų praeitį ir tas priežastis, kodėl . dabar mūsų išeivija taip mažai tesidomauja lietuvių, ir Lietuvos reikalais? Ar mes norėsime viešai prisipažinti ar ne, bet tikrenybėje mes kuone visi ateiviai (ir tai vi
sti tautų gal išskyrus žydus) nors gyvename ir'veikiame 
čionai Jung. Am. Valstijose, bet" mūsų mintys ir širdis 
nuolatos nukreiptos į senąją 
mūsų gimtinę ir kiekvienas 
didesnis ar mažesnis senoje 
ihūsų tėvynėje svarbesnis į- 
vykis nejučiomis kokiu tai 
prigimties magišku būdu at
siliepia į mus ir sulig to mū
sų išeivijos viešasis veikimo 
pulsas pakyla arba nupuola.

Juk ne paslaptis kad prieš 
didyjį karą ir karo pradžio
je Am. lietuvių visuomeni
nis judėjimas nei kiek nebu
vo didesnis negu dabar o juk 
tuomet atvykdavo kas metą 
šimtai naujų jėgų iš Lietu- 

ivos. Maį lietuvis amžiais 
svetimų neprileistas prie sa- 
jvarankiško gyvenimo nėra 
iįpratęs prie kokio nors pla
tesnio visuomeninio veikimo, 
kuris jo asmeninių reikalų 
neliečia.

Rodos 1914 m. jau vokie
čiams tūlą dalį Lietuvos už
ėmus Amerikon atvvko p. S; 
Šimkus ir pasileido aukoms 
rinkti šelpimui karo pabėgė
lių ir štai vienoje didelėje 
kolonijoje iš apie 500 klau
sytojų surinko septynis do
lerius ir 50 centu, kad tuo 
tarpu 1919 m. toje pat kolo
nijoje viename susirinkime 
jau buvo surenkama 2-3 šim
tai dolerių, nes išeivija visa 
jau buvo susidomėjusi savo 
senąja tėvyne ir sukeltas en
tuziazmas nepriklausomos 
Lietuvos iškilmių. Kaip 
šiandien sukelti entuziazmą 
ir žmonių susidomėjimą da- 
leiskime, kad ir Vilniaus 
klausimu, kad tuo pačiu Vil
niaus klausimu nei žodžio 
negalima prasitarti nepri
klausomoje Lietuvoje, tenai 
tuo klausimu užrišta bumą, 
bet seniausiems tautos vete
ranams. arba kad ir šiaurės 
Lietuvos badaujančių šelpi
mo reikalu, Lietuvos spau
doje apart trumpučiukų cen
zūros praleistų sausų prane
šimų daugiau nei "žodžio. Jei 
taip “na šipkie vsio spokoi- 
no” tai ką norėti, kad tie 
“kumetnmkar’ Lietuvos 
tautininkų tarme tariant ro
dytų perdaug veikimo? Jei 
mūsų idealizuojamoje nepri
klausomoje Lietuvoje pa
prastam registruotos kad ir

ideališkiausios dr-jos mėne
siniam susirinkimui laikyti 
renkalinga gauti net apskri
ties viršininko (ujiepdni na- 
čalnik) leidimas kuris nevi- 
sados dar duodamas, taigi ar tenka stebėtis, kad tasai išeivis dar sau galvą klapa- tytų kokių ten susirinkimų lankymu ir rūpintus lietuvių ir Lietuvos reikalais, kad tas pats žmogus jei jisai 
būtu Lietuvoje ir drystų ap
lankyti tokį pat susirinkimą 
n e pri kl a u so m oje Liet u voje

PIGESNE ELEKTRA
f

Ar jūs esate didelis ar mažas naudotojas, jūs galite su
mažinti kainas kasdiena naudodami elektrikinius įtaisus, 
ii- pusdykiai šviesą. Jūsų mėnesinės bilos yra pagrįstos 
kiek daug elektros jūs sunaudosite apskaitant ki!oWatt 
valandomis. Kumet skaičius kilowatt valandų didėja, . 
kainos už kilowatt valandą mažėja—kas paprastai reiš
kia, kad kumet jūs naudojate daugiau elektros, jūs mo
kate žemesnes kainas už ją.

Pilnųjų Blaivininkų 25 kuopos 
mėnesinis susirinkimas buvo 18 d. 
iepos 7:30 vakare. Vadovaujant 

naujam klebonui kun. A. Petrai
čiui atkalbėta rožančius bažnyčio
je. Pamaldose dalyvavo ir Mari-į 
jos Vaikelių Dr-ja. Po pahialdų 
naujas klebonas pasakė gražų pa
mokslėlį ragindamas ir toliaus gra
žiai darbuotis blaivybės idėjai. Po 
pamokslui susirinkimas buvo baž
nytinėje salėje. Į susirinkimą atė
jo ir naujasis klebonas, kuri suti
kome atsistojimu kaipo naująjį 
dvasios vadą. Vėliaus atėjo ir se
nasis klebonas kun. J. J. Jakaitis. 
Naujasis klebonas pranešė, kad šv. 
Kazimiero parapijos metinis išva
žiavimas įvyks 11 d. rugpiūčio, 
Labdarių Parke. Blaivininkų dr- 
ja nutarė darbuotis metiniame pa
rapijos išvažiavjme ir išrinko dar
bininkus. Blaivininkai visuomet 
uoliai darbavosi mūsų bažnyčiai 
taigi ir dabar darbuosis.

Organizuoja.

Blaivininkų draugija gavus už- 
i kvietimą dalyvauti Piln. Blaivinin

kų Naujosios Anglijos Apskričio 
metiniame išvažiavime, kuris bus 
4 dieną rugpiūčio, Montello, Mass. 
išrinko komitetą organizuoti žmo-. 
nes važiuoti į viršminčtą išvažia
vimą. Tikimasi, kad bus apie du 
bus’ai. 'Prie to pardavinėjama bi
lietai. Apskritys rengia išvažiavi
mą bendrai su šv. Roko parapija, 
Montello, Mass. Baigant susirin
kimą senasis klebonas kun. J. J.
Jakaitis pranešė, kad kv. Kazimie- lauks gražios paramos iš Blaivinin- 
ro parapijos 35 metų apvaikščio- kų draugijos.
jimcj kur buvo iškilminga

I

davė parapijai pelno $682 su cen
tais, prie kurios prisidėjo ir BĮ a L 
vininkų draugija aukodami $125. 
Prie to, pranešė, kad jau šį metą 
$4.000 apmokėta parapijos mo
kyklos skolos. Taigi šių metų gra
ži darbuotė. Aš tikiu, kad ir nau
dasis klebonas kun. A. Petraitis su-

•uola,
-»---------------------- —11

be apskrities viršininko ĮeF 
dimo gautiĮ užsimokėti kele
tą šimtą litų pabaudos ar 
pusmetį pasėdėti nepriklau
somos Lietuvos Sibire — 
Varniuose! Taigi nesant nie
ko gero iš Lietuvos negi ga
lima tikėtis, kad žmonės ro
dytų didelio susidomėjimo 
lietuvių visuomeniniais rei
kalais?

Kad mūsų išeiviją dides
niam veikimui išjudinus yra 
manoma pakeisti Amerikos 
Lietuvių R. K. Federacijos 
— trumpai Federacijos var
dą į Amerikos Lietuvių Vei
kimo Centras. Kad tokis 
vien vardo pakeitimas sudo
mintų mūsų išeiviją ir ją 
pastūmėtų didesniam veiki
mui labai abejotiną, nes 
mūsų išeivijos gyvenimo są
lygos nė kiek nepakitęs, vi
suomenės ūpa^ nupuolęs, 
pas ateivius ūpo nėra gi čia 
augusieji mūsų reikalų ne
supranta ir jiems nesvarbu 
ką seniai veikia, jei taip tai 
ar gellies vien vardo pakei
timas? O gal Federacijos 
vadovybė kaipo netikusi ir 
neturinti platesnės visuome
nės pasitikėjimo ir pertai pa- • 
ti Federacija turi nukęsti. 
Arčiaus kiek prisižiūrėjus į 
mūsų išeivijos viešąjį veiki
mą neatrodo, kad tie asme-, 
nys, kurie sudaro Federaci
jos vadovybe platesnės vi
suomenės neturėtų pasitikė
jimo. Nes Federacijos Val
dyba yra renkama (ne ski- 

, riama) metiniuse Federaci
jos kongresuose iš pačių 

i skyrių pastatytų kandidatų 
o skvriai turi žinoti ar tie

Į

žmonės verti pasitikėjimo ar 
ne. Yra buvę atsitikimų, 
kad tiems žmonėms atsisa
kius įeiti į Federacijos Val
dybą, kiti žmonės nepajėg
davo tinkamos valdybos su
daryti ir prašyte prašė juos 
sutikti būti Federacijos Val
dyboje. prie tam nei vienas 
iš Federacijos valdybos na
rių nėra savo elgesiu susi
kompromitavęs, taigi jiems 
kaipo žmonėms jokio rimto 
užmetimo padalyti negali
ma. Gi pati Federacija sa
vo darbais parodė, kad jos 
veikimas buvo ir yra remti
nas. tik visa nelaimė, kad 
pas mus stoka noro dirbti ir 
visur trūksta darbininkų.

Žinoma norint gal ima keis
ti patsai Fęderacijos vardas 
ir visus naujus žmones rinkti būsimai valdybai, bet ži- Senls nokime, kad sąlygos darbuo-

Ar jūs kada nors persistatė sau, kad už kelis centus, 
elektra gali greičiau padalyti darbą, kuris brangiai kai
nuotų žmogui padaryti? Jūs galite sutaupyti pinigų už 
maistą, skalbinius, ir valymą naudodami elektrikinius į- 
taisus padarytus taupyti išlaidas, bereikalingą energiją, 
ir laika !€

THE EDISON ELECTRIC
ILLUMINATING COMPANY

OF BOSTON

tis paliks tos pačios, visuo
menė be ūpo, kolonijose tie 
patys žmonės, taigi vien nau
jas vardas vargu bau išju
dins mūsų visuomenę dides
niam veikimui.

Mums matos, kad mums 
reikalinga keisti ne Federa
cijos vardas, bet mūsų pačių 
būdą susidomėjant plačiau 
ųegu savo asmens reikalais, 
plačiau negu savo namas, są- 
vo kolonija, gi kuomet mes 
susidomėsime platesnės vi
suomenės reikalais, tuomet 
ir veikimo daugiau atsiras ir 
pati Federacija bus veikles
nė.

Fed. S e k reto rija tos
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

Vyčių 17-tas metinis seimas 
Įvyks ru<rp. 5, 6 ir 7 dd., Clevcland, 
Ohio, Lietuvių Svetainėj. 6835 
Suerior Avė. <

Priešseiminės pamaldos bus pir
madienio ryte šv. Jurgio par. lie- . 
tuvių bažnyčioj, 66 Superior Avė. i 

j Sesijos prasidės 10:30 vai. ryte, i 
Lietuvių Svetainėj, tik du skveru 
nuo lietuvių bažnyčios.

Šeiminiai vakarai
o

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.

Rugpjūčio 6-tą, antradienio va
kare, koncertas. Išpildys L. Vyčių 
25-tos kp. choras, vadovaujanti 
jr.uz. V. Greičiui. Be choro dar dai
nuos solistai ir bus kitokį muzika- 
liški Įvairumai. Po koncerto bus 
šokiai ir susipažinimas su svečiais.

Trečią vakarą vakarienė, k^bo? 
ir visokį muzikališki įvairumai.

Delegatai bei svečiai, kurie pri- 
sidėtumėt prie paįvairinimo seimo 
vakarų ir kurie norėtumėte apsis
toti pas lietuvius ar kitokiais sei
mo reikalais, malonėsite kreiptis 
sekančiu adresais: V. Simanaitė, 
9700 Kempton Avė.: J. Sadaus
kas, 151 Larehmont Rd., J. šešto
kas, 1306 E. 68 St.; V. D. Staupas, 
6704 Superior Avė.

Parankiausi viešbučiai yra šie: 
(tleveland Ilotel, Hollenden Ilotcl, 
CHmstcad Hotel. Statler Hotel. At
vykus į Union stotį, gatvekaris iš
vardytas “Hotels” priveš į miesto 
centrą ir į minėtus viešbučius. Nuo 
šių-viešbučių yra aęti gatfekanrai 
Superior tiesiok priveš prie Lietu- 
vių šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
ir Lietuvių Svetainės, kur įvyks

Daugybė paveikslų! Pasakos, ajp 
sakymėliai, eilėraščiai, jUokMį^ 
Piesos vaikų teatrui. ŽinutfirjB' 
gimtojo krašto ir plataus pas&Į- 
io. Įvairumėliai. Uždaviniai ‘ ir 

pramogėlės.’ Patarlės, priežodžiai,., 
mįslės. Darbeliai iš popieriau^* 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų-' 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnej 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS 
siti dailininkai. Leidžia “PASU 
KOS” B-vė. Redaktorius A. CH$ 
raitis. .

Vienas Nr. susipažinti siunfii; 
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Atimini 
tradja Jurbarke. “ v. S

• •

- - - - - - - - - - - - - - - - - —
Niekas taip neardo pasitikjjin 

žmogumi, kaip jo svyravimas 
mentuose, rcikalaujanęiuoše_.įj| 
kios orientacijos ir drąsaus UĮį 
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis. yį

4MOSU LAIKRAŠTIS”
tai nustojai daug malonių valan
dų.

Laikas yra pinigai, prarasto nc- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus.

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

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

Latvijoje Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, d visur kitur užsie
nyj (taigi ir Amerikoj)—triguba! 
brangiau.

Adresas: Lietuva. Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų Laikraš* . . ... _____________
tis.” ' - seimo iškilmės. Presos Komiai] a 336 B’way, So. Boston, 1

Ką tik išėjo iš spau
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga J 

“JAUNA KŪRYBA"

J

su paveikslais

Dang rimtą ir juokii 
skaitymą, dainelių, d 
ją.
Verta kiekvienam turttl 
muose tą gražią knygutę

Kaina tik 25c,
Už persiuntąną pi
3c. pašto ženklelį.

“DARBINDT - • ^1



Mokinių Koncertas.

LIETUVIS ADVOKATAS

Rengimo Komisija

šuva

LAIVAKORTES

Kvieslys

Nashua ir Loveli yra kaimyni
nės Lavrence kolonijos ir su jo
mis bus sunku kam nors lenkty 
niuotis. Bet bandyti galima.

Tad visi į darbą!

S GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONUOSE

' Tik ką gavome didelį transportą iš Lietuvos geriausią įvai
rią rūšių saldainių (kendžių). Parduodame svarais ir po dau
giau. Perkantiems pardavimui duodame nuolaidą

Neatsiliks ir Brighton’as. Ten 
yra stiprių vyrų, ir jie žada eiti 
traukti virvę su bile kolonija ir lai
mėti.

406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

svečią ir 
bus šokiai

bėjo linksmai ir pamokinančiai. 
Publika kėlė širdingiausias ovaci
jas. Galutinai orkestro maršu už
sibaigė linksmos ir garbingos va* 
karo iškilmės.

Dar nespėjo klebonas, taip sa
kant, sušilti o jau jo atvykimo pa
sekmės tuoj pradėjo rodytis. Žmo
nės tuoj pradėjo geriau lankytis 
bažnyčion, pasipylė aukos ir mo- 
kestys bažnyčiai, draugijos sujudo 
išvien darbuotis, kas pirmiau nie- 

'ko nepaisė,

Prieš pat. Lietuvos Vyčių. Seimą, 
rugp. (Aug. 4 d. sekmadienyje ly
giai 12:30 Vincas, vienuolikos ir 
Regina, trylikos metų, Greičių vai
kai, pildys muzikali programą per 
WHK radio stotį, Cleveland, Ohio. 
Bus tai jųdviejų ketvirtas šią va- 
sąrą pasirodymas per WHK radio. 
Šį kartą Vincas gros smuiką Čai
kovskio “Chanson triste” ir Wie- 
niavskio “Mazurka.” Regina Grei
čiūtė jam akompanuos pianu.Taip- 
gi bus išpildyta ką tik V. Grei
čiaus sukompazituoti lietuvių tau
tiški šokiai šešioms rankoms.

Radiolas

LIETUVOS KUPONAI
Lietuvos _ Paskolos Bonų, 

kuponus priima už pilnus 
pinigus. Rašomas auksines 
plunksnas margo granito 
parduodam po $5. Pinigus i 
Lietuvą arba Lenkiją nu- 
siunciam telegramų į pasku
tinę paštą. Parduodam lai
vakortes j Lietuvą ir iš Lie
tuvos. Dabar galima į Euro
pą nuvažiuoti per 6 dienas. 
Pinigus į Lenkiją siunčiam 
tik doleriais. United Statės 
Linija gerai patarnauja pa- 
sažieriam ir visi keliaunin
kai užganėdinti. Lietuviai 
labai pamylėjo laivą RE- 
PUBLIC. Visur yra gerai 
bet namie už vis geriau. No
ri pamatyti svieto važiuok į 
Lietuvą. Jeigut nori gražiai 
ir linksmai gyventi, tai atva
žiuok į Brocktoną. Nori turė
ti sveikas kojas, pirk čeverv- 
:us mūši j. krautu vė j. Tvirtink 
dokumentus pas mus, nes vi
suomet čia rasi notarą. Rei
kia paskolos ant namą, mes 
tamstai pinigą 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.

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

Birželio 9 d. įvyko prakalbos, 
kad parinkus aukų šelpimui nu
kentėjusių nuo nederliaus Lietu
voje. Kalbėtojai buvo pp. M. Ve- 
nis ir A. Ivaškevičius iš So. Bos
ton, Mass. Publikos susirinko ma
žai, bet aukų surinkta neblogiau
sia. Tapo išrintaks komitetas pe
reiti po stubas ir rinkti tam tikslui 
pinigus. Išrinkta šie: A. Alukonis, 
J. Benevičus. B. Juškevičius, K. 
Urbonas, V. Menčiūnas, B. Straž- 
niekas, E. Bankauskas, J. Adamo- 
nis.

Viso surinkta pinigų $172.85. Iš
laidų pasidarė $9.85. Pasiųsta Lie
tuvon per Lietuvos konsulį P. Ža- 
deikį $163.00.

PARSIDUODA Mlą kambarių namas. 
Yra 2-jų karų garadilaa Netoli lietu
vių bažnyčios ir labai gera vieta dėl 
lualalekimo visur. Kaina <6,000. IneStt 

Į<2,000. Likusius mėnesiniam Išmokėji
mui. Savininkas: 9687 Rusaell Street, 
Dstroit, Mietu „.v___

STOCK ROOM

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

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-tas seimas įvyks New Britain, 
Conn., rugpiūčio 5, 6, 7 dd., 1929, 
Sesijos bus laikomos šv. Andrie
jaus parapijinėj svetainėj kampas 
Church ir Stanley gatvių. Laike 
sesijų gerb; kun. S. Draugelis lai
kys paskaitą temoje “Moteris šei
myniniame J. A. V. gyvenime.”

Rugpiūčio 4 d. dėl tų delegačių 
kurios bus jau atvykę yra rengia
mas privatiŠkas “card party” pas 
draugę Dambrauskienę. '

Rugpiūčio 5 d. 9 vai. ryte iškil
mingos mišios ir pamokslas. Cele- 
bruoti mišias prisižadėjo dvasios 
vadas, kun. S. Draugelis. Vakare 
teatrėlis “Palangos Ponaitis,” dai
nos ir prakalbos Lietuvių Svetai
nėj, Park gt.

Rugpiūčib 6 d. ryte — gedulin
gos mišios už mirusias sąjungos 
nares ir jos rėmėjus. Vakare dide
lė vakarienė Lietuvių Svetainėj, 
Park gat.

Kelrodis: Atvažiavus nuo šiau
rės per Springfield, Mass., galima 
išlipti Hartforde ir paimti trauki
nį Į New Britain. Atvažiavus nuo 
pietų per New Yorką ir New 
Haven išlipkite New Britain, Conn. 
Išėjus iš stoties pasukite po kaijt 
rei ir eikite tiesiog ta gatve, nes 
ji yra Church Street, pakol daei- 
sit į raudoną mūrinę bažnyčią ant 
kampo Church ir Stanley Stręets. 
Užpakaly bažnyčios yra parapijos 
svetainė kur sesijos įvyks. Taipgi 
galima išėjus iš stoties paimti ir 
Hartford gatvekarį ir išlipti ant 
kampo Church ir Stanley Sts.

Ant stoties pasitikti delegates 
bus trys lietuvaitės, kurios turės 
lietuviškas vėliavėles prisisegę. 
Kreipkitės prie jų dėl informaci
jų, jos jums duos visas informaci
jas ir patars kaip kur daeiti.

Sekanti yra patariami viešbu
čiai apsistojimui: Hotel Burrett 
ant W. Main St., vienas iš geriau
sių, kainos nuo $2.50 ir aukščiau; 
Hotel Belmont, lietuviai savinin
kai, ant Church St., kainos $1.50 
už kambarį.

Seimo Rengimo Komisija

■4$ delegatų ir vietinių. Vakarienė' 
bus pamarginta lengvo turinio 
programų ir juokais, kas priduos 
gero ūpo ir apetito svečiams.

Seimo sesijos ir visi trijų vaka
rų programai bus visiems gerai ži
nomoj vietoj, Lietuvių svetainėj, 
6835 Superior gatvė. Kad tik oras 
būtų gražus, o šis Vyčių Seimas 
bus didelis ir puikus, nes Seimo 
rengimo komisija, presos komisi
ja, šeimininkės ir chorp nariai dir
ba išsijuosę.

Jeigu rastųsi iš delegatų-čių 
norinčių imti dalyvumą koncerto 
arba vakarienės pro grame su dai
nomis ar kitokia muzika, meldžia
me išanksto pranešti Seimo muzi
kos tvarkytojui p. V. Greičiui, 
18830 Meredith Avė., Kenmore 
3314-M.

Laukiantis Vyčių Seimo

r

Pereitą ‘trečiadieny, liepos 17 
d. Aleksandras Verkauskas gra
žiai praleido savo gimimo dieną. 
Tarp savo draugų jis žinomas kai
po Alex. Jis yra daug gero nu
veikęs Vyčių kuopoje. Yra ge
ras sportininkas, ypatingai gerai 
lošia golfą. Ona ir Elena Ver 
kauskaitės. jo seserys, yra geros 
daininkės ir veikėjai Vyčių kuo
poje. Ir jos gimimo dienoje dali
nosi džiaugsmu su broliu. Kele
tą pažįstamų svečių iš Bostono 
lankėsi Nashua ir linkėjo Alekųi 
ilgi] metų darbuotis lietuvių tar. 
pe.

Šv. Kazimiero parapijos vasari
nė mokykla po globa kunigo Ig- 
natius Abromaitis M. S. labai pa
sekmingai veikia. Parapijonai 
džiaugiasi, kad turi progą vaike
lius auklėti po priežiūra profeso
riaus kun. Plūs Liutkaus. Ne vi
sos lietuviškos parapijos yra to
kios laimingos, kad vaikeliai būtų 
mokinami kunigų. Taigi ragina- 
me tėvelius siųsti savo vaikelius į 
šią mokyklą. Nepavydėkite vai
keliams prasilavinti lietuviškoje 
kalboje, nes kuo daugiau jie ži
nos, tuo jų gyvenimas ateityje 
bus daug pasekmingesnis.

Hilary

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visų eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY
860 Millbury Street 

Woroester, Mass.

ANT ALIUKO FARMOS
PRIE EŽERO, N0RW00D, MASS.

Mes clevelandieeiai turime di
delį gilinki ant seimų. Dar ką 
tik spėjome suvesti rokurrdas iš 
pereito S. L. R. K. A. Seimo, o 
jau čia kitas, būtent, Lietuvos Vy
čių Seimas, kuris Įvyks toj pačioj 
kolonijoj ir toj pačioj Lietuvių 
Svetainėj 6835 Superior gatvė, 
rugpiūčio 5, 6 ir 7 dd. Pirmadie
nio vakare, t. y., rugpiūčio 5 d. 
bus vaidintas puikus teatras —• o- 
peretė “Apkalbos ir meilė” ir kal
bės gerb. kun. Boreišis iš Detroito. 
Antradienio vakare Įvyks didelis 
koncertas su svečiais solistais p. 
Juška ir p-le Z. Zeleninkaite ir 
vietiniais solistai sir solistęmis. 
Koncerto programe dalyvaus di
delis ir gerai išlavintas L. V. 25 
kp. choras po vadovyste muz. mo
kytojaus Vinco Greičiaus. Ir ge
resniam susipažinimui 
vietinių, po koncerto 
iki vėlumui.

Trečiadienio vakare 
minga puota pavaišinimui svečių

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES I IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausj patarnavimą ir 
sąžiningą‘patarimą.

sys pirmąsias pamaldas laikė lie
pos 7 dieną. Pirmame savo pa
moksle širdingai sveikino savo 
naujus parapijonus: gražiai nupie
šė žmogaus gyvenimo tikslą, ir 
prie to tikslo kvietė visus eiti vie
nybėje, meilės ryšiu susirišę. Kle
bonas aiškiai pabrėžė, kad dės vi
sas pastangas išplėsti santaiką vi
sų lietuvių tarpe, išsklaidyti nesu
sipratimus, iskiepinti meilę, kad 
vargšas ar turtingas, jaunas ar se
nas jaustųsi laimingesni ir savo gy
venimo tikslą atsiektu.

Į išvažiavimą Montello, Mass. 3 
ir 4 rugpiūčio šv. Roko parapijos 
ir Blaivininkų apskričio iš Wor- 
cester’io bus’ai išeis 4 d. rugpiū
čio po pirmųjų šv. mišių nuo mo
kyklos Waverlv St. o 3 rugpiūčio, 
šeštadieny, važiuoja jaunimas 2-rą 
vai. po pietų, nes 5 vai. turės base- 
ball lošimą su Montello. Šv. Kazi
miero parapijos kliubo jaunimas 
važiuos automobiliais. Kas norite 
važiuoti 3 d. rugpiūčio tai kreipki
tės pas Antaną^ Valatkevičių, 109 
Dorchester St., pas J. Svirską, 7 
Mott St., pas V. Blavecką ir P. 
Mankų, 53 Mendon St. Užsisakyti 
vietą reikia iš anksto, tada žinosi
me keliolika bus’ų reikė pasamdy
ti ir kad visi patogiau galėtų nu
važiuoti. Kelionė — raund trip — 
$1.90.

KĄ TIK IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA
VARDU

Gerbiamieji, dar tokio išvažiavimo nebuvo kokis šis 
bus. Bus visokiu gėrimu ir valgiu. Yra didelė salė, ga
lėsim linksmai laiką praleisti, bus geriausi muzikantai 
ir pagrajis visiems kaip kas norės. Bus virvės trauki
mas, bėgimas, kaip tai, vyrų, moterų ir vaikų.

Gerbiamieji lietuviai, nepraleiskite šio pikniko, visi 
važiuokim ir aš ten važiuosiu.

Bušai išeis kaip 10:30 ir 11:30 vai. ryte.
Visus širdingai kviečia RENGĖJAI

KELRODIS: Automobiliais važiuoti iki Nonvood Sq., 
paimti po tiesiai IValpole Street ir važiuoti ligi Gas Sta- 
tion, iš ten paimti vėl po tiesiai ir tuoj piknikas.

Pasiklausius žmonių kalbų, pa
landžiojus po šios kolonijos lietu
vius, nuėjus j įvairius susirinki- 
mus, taip žmogus šiandien ir jau- j

-V *
tiesi, kad rodęs smagesnės koloni
jos ir linksmesnės pasaulyje para
pijos nėra, kaip Aušros Vartų pa
rapija. Mat šioji parapija sušilau- *

naujo klebono. Naujo klebono 1 j<0 šiandien stoja Kvien
.Busilaukti tai nieko tokio ypatin-|su kieL>onu jr dirba prakilnų dar- 
į go, bet ot čia susilaukė to klebo, bą bažnyčiai.
^ho, kurį visi gerai pažįsta, kurio) Pirmutinis parapijos naudai nau-

Dievo meldėsi, tai'j0J-0 uebono darbas bus, kaip pra- 
KL A. Vasvs. . nešė bažnyčioje, tai parapijinis

—Naujas klebonas kun. K. A. Va- ‘ piknikas. Piknikas, į kurį mano
ma sutraukti visus lietuvius, atsi
bus prie bažnyčios giraitėje rug
piūčio 4 dieną. Gros didžiausia p. 
Bliūdžiaus vedama dūdų orkestrą, 
choras miklina savo balsus, p. V. 
Vieraitis sporto sekcijos pirminin
kas suka galvą kokius čia geriau, 
sius sportus išsvajoti, moterys ver
da ir kepa, siuva ir mezga, o vis 
tai piknikui, vyrai žiūri, reiks del- 
monus pakratyti, kad gera para
pijai nauda būtų. Žodžiu čia taip 
viskas juda, kruta, kad negalima 
nei manyti, kad kas čia pamirštų 
ir namieje pasiliktų, kuomet atsi
bus Aušros Vartų parapijos pikni
kas, rugpiūčio 4 dieną.

---------  ------- Patranka

Sekmadieny, rugpiūčio 18 d., 
1929 gražiausioje Naujos Anglijos 
vietoje, “Palangoje,” Methuen, 
Mass. LDS. N. A. Apskritys rengia 
išvažiavimą. Rengimo komisija 
kviečia visus darbininkus ir dar
bininkes gausiai atvykti į šį Išva
žiavimą. Bus daug įvairumo.

Atvykę jūs nieko nepralaimėsi
te, tik suterštą dulkėmis ir dūmais 
miesto orą.

LDS. kuopos turėtų išrinkti ko
misiją, kuri parūpintų bus’us ir 
norintiems važiuoti patarnautų.

Pageidaujama, kad kiekviena 
šio apskričio kuopa būtų ggusiat 
reprezentuojama.

Montello su Norvvoodu žada 
lenktyniuoti.

Su kuo lenktyniuosis Cambridge 
dar nėra žinių, bet spėju, kad ar 
tik ne su So. Bostonu.

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., Nonvood, 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 
žiavime.

Be to prašoma tą dieną 
žiuoti komisijos narių kurie 
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. — J. Treinavi- 
eius, A. Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė, A. Kheįžys; Cam
bridge, Mass. — V. Jakaš, F. .A 
Zaletskienė; Lawrence, Mass. — 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A Avižinis, 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Ma.ss. 
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, 
tžd. J. Versiackas.

Liepos 18 d. įvyko dešimtas pus
metinis Vinco Greičiaus piano mo
kinių koncertas, News auditorijoj. 
Nors tai buvo privačiai rengiamas, 
nes nebuvo apgarsinimų, nė įžan
gos, bet publikos prisirinko apie 
porą šimtų. Daugiausia mokinių 
tėvai ir jų giminės bei pažįstami.

Iš apie šešių dešimčių klasės mo
kinių apie trisdešimt dalyvavo pro
grame. Mat ne visi galėjo imti da
lyvumą iš priežasties atostogų. 
Kaip visuomet, taip ir dabar skait- 
liumi žydai ėmė viršų ant kiti] tau
tų. Tas parodo, jog žydai trokšta 
apsvietos įvairiose šakdseūnokslb. 
Bet kokybe arba mokinių gabu
mais lietuviai netik pralenkė žy
dus, bet ir visus kitus.

Labiausia atsižymėjo vienuoli
kos metų Vincas Greičius smuiką. 
Jis išpildė Sevem’o “Mazurką” 
taip artistiškai ir jausmingai, jog 
žmonės stebėjosi. Publikos iššauk
tas pagrojo “Ant Volgos.” Jis 
taip-gi gražiai grojo Weber’io 
“Audra” (The Storm). Taip, kad 
šis jaunas daug Lietuvai žadantis 
artistas gabiai valdo du instrumen
tu.

Nemažiau galima pasakyti ir a, 
pie jo trylikos metų sesutę Regi
ną Greičiūtę, kuri lengvai sugeba 
akompanuoti klasiškus dalykus ir 
atsižymi kaipo solistė. Šį kartą ji 
skambino Chopin’o Polonalse 
Millitaire gamoje A. Kituose kon
certuose man teko girdėti ją gro
jant tokius veikalus, kaip Llszto 
antrąją Rhapsodija, Beethoveno 
Mėnesienos ir Pathetiųue Sonatas 
ir Rochmaninovo C gamoj Preliu
diją.

Tarp daugelio kitų šmotelių pro
gramoje buvo “Rusų kaimiečių šo
kis,” “Kamarinskaja” ir Lietuvių 
tautiški šokiai, kuriuos specialiai 
parašė dėl šešių rankų Vincas 
Greičius ir šiame koncerte su Vin
cuku ir Regina išpildė.

Apart piano solų, duetų ir trio, 
buvo smuikos ir baslo duetų. Po 
koncerto publika sveikino moky
toją Greičių ir jojo žmoną ir dė
kojo už taip gražų vaikučių išlavi
nimą muzikoje pranašaudami, jog 
jie kada nors bus įžymūs pasaulio 
artistai. Muzikos Mylėtojas

Jauni lietuviai artistai.

I
“ Vienintelis lietuvis lalsniuotas e- 

lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir j vedam, motorus 

g Ir vandenio pompas. Taipgi talso- 
g me ir parduodame radios.

Šviežiena iš Lietuvos
-r.....  ...

Aušros Vartų parapijos žmonės, 
norėdami išreikšti savo džiaugsmą 
ir pasveikinti savo nauja kleboną, 
liepos 14 dieną surengė, taip va. 
dinamas priėmimo iškilmes. Vaka
re 8:00 valandą pakvietė savo kle
boną kun. K. A. Vasį i salę, kur 
buvo susirinkus beveik visa para- 
pija ir daugybė svečių. Atėjus 
klebonui Į salę visi sustojo, būrys 
mergaičii], baltai pasirėdžiusių, 
apsupo kleboną vainikais ir, orkes- 

- Irai griežiant maršą, nulydėjo prie 
£ garbės sosto, o čia jau laukė 20 
> vaikinų, jūreivi] rūbuose apsirė

džiusi^, išsirikiavusių, atiduodant 
fe klebonui pagarbą kaipo garbės 
^"sargyba. Visiems susėdus prasidė- 
į. jo Sveikinimai, kalbos, dainos ir 
t muzika. Pirmiausia kalbėjo žy- 
J mus, senas parapijos darbuotojas 
fc p. Glaviekas. Parapijos vardu in- 
r. teikta klebonui dideliausias gėlių 
' bukietas. Kalbėjo advokatai p. p. 
įjčBublis, Barkus, Dr. Landžius ir 

kun. Vembrė. AVestfieldo parapi
ja,jos klebonas. Dainavo choras, so- 
» listės p-lės J. Mitrikaitė, baigian- 
| ti konservatoriją, žymiausia AVor 
įį eesterio dainininkė. A. Paruliutė, 
t- kaip smuiką skambančiu balseliu. 
fen1 K Manasaitė, žymi dainininkė 
į ir darbuotoja. Iš moterų solo dai- 
■ nayo ponia V. Putulienė, gyva dar- 
‘ buotoja ir gražaus balso daininin- 
|' kė. O ką besakyti apie jauną, dar 
e mažą, dėklėmatorę — artistę p-lę 
Į Žemaitaitytę ! ’ Ta^ nepaprastų 
c gabumų mergaitė. Visi] linksmu- 

mų apvainikavimui kalbėjo patsai 
L klebonas kun. K. A. Vasvs. Kai-

JUOZAS J. dirsaI
LIETUVIS GRABORIUS |

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir © 
išrendavojam automobilius vestu-x 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-© 
mams. ©
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury Stx 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953 ©
Ofisas: 212 Millbury St. IVorces-S 

ter, Mass. Tel. Park 2795. ©

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
i KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo
Prof. P. Bučio, M. T. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš- 

i tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- 
! kitę sekančiu adresu:

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

Bmnas

Rengia

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 8-tą KP
. Cambridge, Mass.

i _
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VASARINĖ MOKYKLA

liuosnorių parapijos pikni

L1THUANIAN AGENCY

D. L. K. KEISTUČIO DRJOfl 
VALDYBO SANTRAŠAI

South Bostone
3-jų šeimynų namas ant Thomas Park 
14 kambariu su gerais įtaisymais. Vie
nas iš geriausiu pirkimu. Matykite A. 
IVAŠKĄ.

Narnas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir 10 kambariu 
medinis atskirai budavotas ant kampo 
namas. įtaisymai, vantos, elektra, prie 
tam 2 kary garadžius, parsldUodA už 
$5,750. Matykite 8. JOKUBAUSKĄ.

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

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA

pasaldinamas ir 
pagydomas tuo jaus su

BOSTON OFFICE
18 TREM0NT STREET

Kimball BIdg.
Room 205. Tel. Liberty G066-7S6.5

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. BALUŠAITI.

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.

So. Bostono lietuvių vasarinę 
mokyklą lanko apie pusketvirto 
šimto vaikų. Tie vaikučiai ir jų 
tėveliai gerai supranta vertę ir 
naudą lietuvių kalbos.

Vaikučiai mokykloje gražiai ir 
tvarkiai užsilaiko, nes juos moki
na mokytojau kurie yra baigę 
aukštus mokslus ir pedagogų kur
są.

Rugpiūčio 16 d. bus mokyklos 
užbaigimas. Vakare, bažnytinėje 
svetainėje bus vaikų Vakarėlis 
Visi lietuviai turėtų nusipirkti bi
lietą ir ateiti pažiūrėti ir pasiklau
syti ką vaikeliai išmoko mokyk
loje.

Pirmininkas — Mot Verslacka*
694 E. Fifth St, So. Boston, Mas* 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
125 Bovven S t, South Boston, Masa 

Prot. Raštininkas — Ant Macejuna*
450 E. 71 h St; So. Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkia
109 Boweu St, South Boston. Mas* 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street South Boston, M na* 

Tvarkdaris -- Kazys Mikallonis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mas* 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų nedėldienj kiekvieno mėnesi® 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gtų 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,
885 Broadrcay, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Giendale St., Dorchester, Mas* 

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

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

EĮrat^glja laiko susirinkimus kas ant
rų panėclėll kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė, 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Policija sužinojo kad vaikas gy
veno acfv. Bergson, Bradlee St. na
muose. Pastarasis dabar yra Eu
ropoje.

,Beklausinėjant paaiškėjo, kad 
su juo kartu buvo ir tūlas Williain 
Wallace, 14 metų. Stanislovaičių 
vdikas yra 15 m.

:$tai prie ko veda inūnšainas. Ką 
galima laukti iš tokios šeimos?

; Rap.

Mat Iraosnorių kariuomenė kar
tais naraiau kariauja ir už regu 
lerią kariuomenę. Taip ir šio ex 
t ra 
ko darbuotojai — parapijonai su- 
judo-subruzdo viršinti net Chiea
gos lietuvių išvažiavimus.

Neseniai Bostone lankėsi didžiai 
gerb. pralotas Krušas ir pasako
jo, apart ko kito, apie Chieagos 
piknikus. Sakė, vienatinis lietu
vis Amerikoj pralotas, kad Chiea- 
ga, jei nepadarytų'pelno bent 
tūkstantinės, tai skaitytų išvažia
vimą nevertu vardo. Auksinės 
širdies ir kišenių kilrfūs bostonie
čiai yra persiėmę tuo praloto pa
sakymu. Jie nepripažins parapi
jos liuosnorio išvažiavimo pasek-

KUR BEGI?
— Kur bėgi, Raulai?
— Bėgu gauti informacijų j 

“Darbininką.”
— Kokių gi informacijų, mel

džiamasis?
— Apie So. Bostoną.
— O gi kokių informacijų apie 

South Bostoną žingeidaujate?
— U gi, apie liuosnorių išvažia

vimą.
— Tai ką gi Raulas norite apie 

So. Bostono išvažiavimą patirti?
— Aš patirti dar nieko nenoriu, 

o tik sužinoti kas jis per vienas. 
Sako, išvažiavimas bus ten kokis 
laisvanoris?

— Ne laisvanoris, tik liuosano- 
ris. Visi geri žmonės, nieko never
čiami, iš savo geros ir liuosos va
lios ten suvažiuos uždirbti mūsų 
parapijai finansų.

— Kur suvažiuos?
— Į Munchback’s Park, Beach 

St., Roslindale, Mass.
— Ar ten bus gerai? Baisu! 

Kada?
— Taip. Bus ten gerai. Rugpiū

čio 11 d.
— Sakai visi ten suvažiuos? Kur 

patilps?
— Taip, visi geri So. Bostonie

čiai suvažiuos ir daug jų pažįsta
mų iš apylinkių: Brightono, New- 
tono, Waltham, Watcrtotm, Dcd- 
ham, ir, visur.

—r Sakai ten bus gerai. O kiek 
ten teik mokėti kad būtų gerai?

— UŽ ką?
— Kad būtų gerai,
— Pirmiausia teikia tnokftl 10 

centų už nuvežimą.

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 mūsų žodį.

South Bostone
Ant H St prie marių, 3 šeimynų, 3-4-4 
kambariai su visais įtaisymais parsi
duoda už $4,000, įnešti $500. Matykite 
B. B. STEFAN.

DVI NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PORELES .

Ši šeštadieny,, liepos 27. d. pri
ims moterystės Sakramentą, p. F. 
Duoba su p-le O. Ąmbroziute ir p. 
Vincas Jenkins. (Jankauskas) su 
prie M. O. Bačin^kiute.

' Pirmųji porelė bus sujungta šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje laike šv. 
mišių. Antroji; —*Šv.- Agnieškoj 
.bažnyčioje, Arlington, Mass.

; - * ... Rap.

80 akrų žemės: pusė dirbamos, pu
sė girios. Gąsdino stotis, ant pat 
Statė Road, kuris eina tiesiai į Bal
tus kalnus. Vasaros laiku biznis 
labai 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)

3. Kun Tu Pa< Betl$4’ pa- 
gimdei

4. Kurį Tu Pana, bažnyčioje a- 
pieravojal

5. Kurį Tti Pana, bažnyčioje at- 
radai.

Antroje dalyje dadėjimai po žo
džio “Jėzus” paslapčių sopulingų, 
sakoma:

1. Kursai už ižus kruvinu pra
kaitu prakaitavo.

2. Kurtai už mus buvo nuplak
tas.

3. Kursai už mus buvo erškie- 
čiais apkarūnavotas.

4. Kursai uŽ mus sunkų kryžių 
nešė.

5. Kursai už mus buvo nukrvžia- 
votas.

Trečioje dalyje Garbingoji da- 
dėjimai po žodžio “Jėzus” prie pa
slapčių garbingų:

1. Kursai iš numirusių kėlėsi
2. Kursai užžengė į dangų.
3. -Kursai Dvasią šventą at-

Tel. 8. B. 1751 -. I

JONAS S. MėšLIS
(uratndirbEj / ;

239 ; Sb. fBoston

. ApdraudUn tlso^iks nuosavybe* 
Ir ku tik reikalinga.’ Tatrai 
ffcMaodaftė angitr fr flrendato-

Į jame kambariu*

AamaEBBaaaaMHEassassssssai ------- f------------------- ——-------------- '_________

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 prie agentų arba mūsų ofisan.

LITHUAN1AN AGENCY
545 East Broadway_ South Boston, Mara. TeL 0605-1887 

A. IVAS ir C. P. YURGELŲN, Savininkai

Informatoriau! Susimildamas tu 
informuok, Vincuką, “Darbinin
ką,” komisiją, visas moterėles ir

■ visus vyrus kad jie sukviestų į 
;tuos Roslindale ąžuolynus-ic su- 
| vežtų visus mųzik'aiKUs^ tr j .Aipzi- 
jkas: kad tos visos girios, ir visi 
^kalnai, ir visos ten didžios ir ma
žos uolps skambėti) aidais įvairių

■ grojimų. Tai bus linksmas liuos- 
noris- išvažiavimas—kaip žydų'ro- 
jtls. Arne?

. — Taip, Ratilai, sužinojęs apie
So. Bostoną, lakstyk ir šauk apie 
jį ką žinai visiems. Neužmiršk ar
monikoj. Nesnausk. ,

Prie Thomas Park
2-jų šeimynų, 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 j metus, parsiduoda 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 
davntas, neša Į mėneeĮ $140, parduoda 
už $10,00(1 įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MIZARĄ.

City Point’e
Vienos šeimynos 8 kambarių namas su
visais įtaisymais (steam heat) garo'' _________ ____ ___  _____ r
pečius, parsiduoda už $5,OOQ. Matykite' flius gauti daugiau informacijų ofise 
yurgeluną.

giuntė.
4. Kursai Tave Paną į dangų ė- 

mė.
5. Kursai Tave Paną danguje 

apkarūnavo.

Kaip nori čielą Rožančių kalbė
ti, tai paimi tą Rožančių ir jį apei
ni tris sykius. Tas nevadinąs vie
las Rožančius be trijų sykių apėji
mo. Kalbėjimas Švento Rožančiaus 
yra gražiausia mūsų Bažnyčioje 
malda. Turint laiko, reikia kalbėti 
kas dieną po dalį, o šventomis die
nomis kartu su kitais Bažnyčioje 
giedoti Rožančių. Per maldas Ro
žančiaus nesuskaitomas stebūkl in- 
gąs geradėjystes po visą pasaulį 
žmonės gaudavo ir dabar apturi.

Rožančių galima atprovyti dve
jopu būdu, arba su maldomis, kai
po yra giedamas šventomis dieno
mis, arba be maldų. Kas kalba Ro
žančių iš knygos su maldomis, tas 
tegul kalba taip, kaip yra parody
ta knygoje, o kas kalba be knygos, 
tiktai ant paties Rožančiaus, tegul 
kalba šitaip:

Persižegnok, padaręs intenciją 
ir pasiprašęs Dvasios Šventos pir- 
miaus kalba; Tikiu į Dievą Tėvą, 
paskui Tėve mūsų, tris Šveiką Ma
rija ir vieną • GabBe Dievui Tė
vui. Čia padaręs trtftrpą apdūmo
jimą pripuolančios paslapties 
Kalbama ant didžiojo karieliu- 
ko “Tėve mūsų,” o ant kožno ki
to mažo karoliuko po “Sveika Ma
rija” o po dešimties “Sveika1 Ma
rija” kalbėti vieną “Garbė Dievui 
Tėvui. Taip prasideda ir kalbas 
visos penkios paslaptys visų trijų 
dalių Rožančiaus.

Mokytojaus A. Židanavičiaus 
mokinys Jokūbas Balčiūnas, 

203 Third St., 
So. Boston, Mass.

BRIGHTON, MASS.
“Darbininko’’ No. 55 buvo pa

rašyta, kad ŠV; Vincento dr-ja au
kavo Šiaurės Lietuvos nukertėju
siems dėlf nederliaus.- Tai ne Šv. 
Vincento dt-ja aukavo, bet drau
gijos prakalbose visuomenė ir na
riai suaukavo ir valdyba pasiuntė.

Z. E. Strokaitė,
. Viee-Pirmininkė.

LIETUVĖ MOTINA IR SŪNUS 
TEISMO NUBAUSTI ,

DORCHESTER, Mass. — /Lie
pos 23 d. Marcelė Stanawhite (Sta- 
nlslovaitienė) ir jos sūnus Vikto
ras buvo areštuoti ir pavesti Dor- 
chesterio teismui teisti už skirtin
gus prasikaltimus.

Viktoras Stanawhite (Stanislo- 
vaitis) buvo paimtas į Lyman (I’ar 
taisos) mokyklą. -.Dešimts dienų 
prieš areštavimą jis buvo iš ten 
pabėgęs ' i? slapstėsi. Policija jo 
ieškojo. Nuėjo ir į jo-motinos na
mus ir padarė kratą. Bėk rėkda
mi jos namus rado ją verdant 
mūrišainą. bet vaiko nerado. Tai 
buvo liepos 22 d. ,

Anksti rytą, liepos 23 d. patrol- 
manas Emmet Mahoney, stovėda
mas ant Wasliington gatvės pa
stebėjo Coltpiah’o vaistinėje, kad 
kas gyvas* juda. Pabandė dūris, 
bet buvo užrakinto*' • Tumef jis 
įsakė išeiti lauk iš krautuvės.

■“Eik Iš čia, o tie tai as tave nu
šausiu,” pasigirdo atsakymo bal
sas.

Tada patrolmanas pasišaukė pa
galbon daugiau policijos, išlauže 
priekines duris, ir pagrąsinus nu
šauti, vaikas Staliaukite pasidavė, 
bot pirm to dar jis bombardavo į 
policiją tuščiomis bonkomis ir bak- 
sais.

Marcelė Staliaukite (Stanislo- 
vaitienė) užsimokėjo bausmę $200 
už nelegali išdirbi rif j imą likerių 
ir jos sūnus buvo grąžintas į, Ly, 
man mokyklą.

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

Vice-Pirmininkė—Ona Židonienė
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Masti 
Telephone South Boston 3422-R, 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., W. Roxbury, Mass, 

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienB, 
1512 Columbia Rd., So. Bosto*. 

Draugija savo susirinkimus lafkt 
kas antrą utarninką kiekviena 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pd* 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tės pas protokolų raštinink| 
laišku ar telefonu.

VAISTINĖSE 50*319? 
SAMPEUS DYKAI 
Pepsinic^Jialtzer C*

ŠVENTAS ROŽANČIUS
0 Vasarinės So. Boston ’o Lietuvių 
'' Mokyklos mokinių kontestinis 
į - « straipsnis.

šventas ? rožančius: yra gkrbei 
Švenčiausios Marijos. Žemiau pa
rodytą būdą kalbėjimo Rožančiaus 
švento sustatė, vienuolis Jokūbas 
Karolis. Pradžią tokio kalbėjimo 
darė vienuoliai švento Pranciš
kaus. 1422 metais popiežiai Ino
centas XI, Leonas X ir Povilas V, 
patvirtino ir suteikė daug atlaidų 
kalbanties taip tą Rožąneių prie 
Švenčiausios Panos Marijos.

Rožančiaus yra trys dalys. Kož- 
na dalis Rožančiaus prasideda nuo 
kryžiaus ženklo, paskui kalbama 
“Tikiu į Dievą Tėvą,” viena “Tė
ve mūsų,” trys “Sveika Marija” 
ir viena “Garbė Dievui Tėvui.” 
Pabaigus tuos poterius prasideda 
paminėjimas Rožančiaus paslap
čių. Prie kožnos paslapties kalba
ma vienas Tėve mūsų, dešimts 
Sveika Marija, vienas Garbė Die
vui Tėvui. Prie kožnos Sveika Ma
rija, po žodžio “Jėzus” dadedas 
žodžiai-žemiau parodyti. Pradžio
je kalbant tris “Sveika Marija” 
prašome padidinimo trijų dieviš
kų dorybių, kuriose po žodžio “Jė
zus” sakoma prašymai šitie:

1. Kuris tikėjimą mūsų tegul pa
didina.

2. Kuris viltį mūsų tegul pastip
rina.

3. Kuris meilę mūsų tegul užde
ga. *

Pirmoje linksmoje dalyje dadė- 
jimai po žodžio “Jėzus” kožnoje 
paslaptyje:

1. Kurį Tų Pana, iš Dvasios 
Šventos pradėjai.

2. Kurį Tu “Pana, pas Elzbietą 
nešiojai.

— Ęaląųk, informatoriau !> Ko 
Iria tcEt yra ■te* išv’^ayimo yieta 
toji Mūnchboc’s parkas?

— Aš tau pasakysiu syki ant vi
sados. Nuo Forest Hill, kaip va
žiuosi AVashington gatve, priva
žiuosi Beach St., Roslindale, Mass. 
Tai į Nonvodd žiūrėdamas suk po 
kairiai Beach St., penkiasdešimts 
žingsniij padaręs, sukis po dosiniai 
į Munchback’s daržą. Tame dar
že rasi didžiulį lyg skiedryną.- Ten 
sustatys žmonės savo automobi
lius. Toliau yra lankutė — luomą 
su suolais, stalais ’ir lyg soduku. 
Už to yra kalnas — ąžuolynas. 
Yra viena kita uola, bet nieko sau. 
Kantriems žmonėms patiks. O už 
to kalno yra akmeninė tvora, bai
ga Munchback’s “parko.” Už to 
akmenyno yra didžiausios platy
bės Mass. valstijos girių. Ten lie
tuviai vis'eina grybauti. Kam bus 
ankšta išvažiavimo daržely, tas ga
lės vandravoti po “City reserva- 
tions.” Ir kitiems parodyti kelią. 
Tik R., nepaklysk!

a,
rifo tiktai gautąs didis trans

portas visokių rūšių saldainių.

!' JJTHUANIANIMP0RTING 
? COMPANY
813 E. 6-th St., S. Boston, Mass.

as > - ‘ • -S; ..... .
U IŠVYKO ATOSTOGŲ"

Pereitą sekmadieny, mokytojas 
klierikas Jonas J. Skalandis išvy
ko atgal j seminarijos kempę tęsti 
atostogas. Į jo vietą mokyti vaiku
čius vasarinėje mokykloje atvyko 
klierikas Jonas Plevokas.

“Aušra”

PIKNIKAMS j

— Dėl greitesnis parapijinės 
mokyklos pastatymo, paviešėjimo 
ir pasirodymo, kad Raulas esi pir
mos eilės gražios parapijos lojalus 
narys. Valio! Valio, Kaului! Į pa
rapijos ekstra pikniką!

— Ačiū už informacijas apie So. 
Bostono vaišes. Kad visi jau, iš vi
sur važiuos, važiuosiu ir aš. Jie 
važiuodami trankysis, neduos man 
miegoti. Nors ir ten “parke” kur, 
kaip sakai, visoki vaisiai randasi,, 
neduos man. .užmigti.^. Beje, o kaip 
su žmonių automobijjaįs Muųch- 
bock’8 “parke” bus?,.Ar-juosrei
sus ant jo sukars? č >. • • ,

— Ten bus tvarkdariai, Kaulai.' 
Gamink dešimkę ir begk sau į pa
rapijos pikniką linksmintis. 0 no
rėdamas daugiau ką apie So. Bos
toną sužinosi, bėgk pas mūsų Vin
cuką. Jis viską žino. Taipogi ir 
“Darbininkas.” *

Pirmininkas — Motiejus žioba,
539 E. 7th St, So. Boston, Mas* 
Telephone South Boston 3552-R. ri2 .A 

Vice-Plrtnlnlnkas — J. L. Petrauskai*
24 Thomas Pk., So. Bostoh, 

Prot Raštininkas — Jonas GlineckHį,.į<
5 Thomas Park, So. Boston, Maaa, 

Fin. Raštininkas — Matas šėlk!* -
364 Broadway, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — Andriejus Naudlluna*
885 E. Broadway, So. Boston, MM* 

Maršalka —Alonas Zaikis, 
‘ 7 WM«eld St. So. BoBton, Mas* 
Draugija laiko susirinkimus kai 

trečią nedėldienį kiekvieno m|k 
nėšio, 2-rą valandą po piettL 
parapijos salėj, 492 E. Seventt 
St., So. Boston, Mas* . •

OANIEL J. FITZGERALD
PLUMŠING IR HEATING

f / FURNACE III PEČIUS
; Z .TAISOME.? _ ‘

Kalbame ir Liet netikai
382 Broadvay, South Boston

. AMrSonth-Boston 2870

i*, b *r tau negerai kaip tave 
nuveža kas į vaišes ?

—1 Taip. O ar ui dešimtuką ma
ne nuves į vaišes ir ten leis viešėti 
man? •?. "

— Ne. ■ Viešėti dar neleis tavę. 
Tik nuveš į vietų.

— O kas leiB viešėti? -,
— Penkiolika centų. •; • -c ,
— O ką tie 15 centų maų<d*ųw?
— Numetą: kąn$estnit auksinių 

daiktų ir Įlejs<pBaįyartus.:t
— O kuo reik ee. viešėti?- ; t
— Reikės pasipirkti daik,tų-dąik- 

telių. ri-ri-. , i.r
— Ar daug reikės pasipirkti ?
— Kiek norėsi.
— O ar bus gerai ?
-— Taip. Bus labai gerai. Tik 

pasilik dešimtuką sugrįsti namon.
■— 0 ką ten galėsime pirkti?
— Priklausys kiek turėsi pinigų 

ir kam norėsi “fundyti.” ’ Jei 
“fundysi” kad ir merginai, tai ji 
visą ką su valgis. Tame parke bus I 
medaus iš Lavvrence’o Palangos, 
bus saldainių, ir veršienos, ir koje
lių drebučiuose—iš’Lietuvos. Bus 
vaisių-fruktų iš Kalifornijos, Flo
ridos ir mūsų apylinkių. Bus gėri
mų iš rytų ir vakarų. Bus pary-' 
žiškų lazdelių, Bostono pyragų. 
Žodžiu, kas prie geriausių vaišių 
eina.

—• Ir lazdelės?
— Taip. Gražios, kaip Kauno 

ponų.
— Kiek ten reikės išleisti pini

gų? •• .. .. *
— Bent dešimtinę.
— Kam ?

Saldainių
IŠ LIETUVOS

SV. KAZIMIERO R. K. D-JOI j 
VALDYBOS ANTRASAI

— ' iPirmininkas — J. Grubinska* - l i)
24 Prescott St., Readville, Mam.

Vice-Pirmininkas — J. Markelionl*
140 Bowen S t, So. Boston, Mas* 

Prot. Raštininkas — P. Milių*
541 E. Seventh St., S. Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — M. Seiki*
364 \V. Broadway, So. Boston, Mas* 'K-, 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfiel<1 St, So. Boston, MaA X 

Draugija laiko susirinkimus kas sn* 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, » 
num. 492 E. Seventh SU parapija* ** 
salėj, 7th St, South Boston,. MaS*

M&ioą Krautuvės
Turime keletą mėsos krautuvių kurie 
gorėtumėte pirkti prašome užeiti pas

arba pas anie kur| agentą.
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DŽLKO NEREIKIA PYKTI ANT 
ADOMO IR IEVOS, KAD 

JIE NUSIDĖJO

Kartą ėjo du vargingu
- Žmogeliu, du elgetos, vyras su pačia ir dejavo savo sun- 

s-jįjįa dalimi, keikė Adomą ir 
kam jie nusidėję Die- 

yųi. “Jeigu jie nebūtų nu
sidėję, visi žmonės būtu lai- 

£ įmingi buvę rojuje, nereikė- 
1 ’ tų ir mums taip vargti — 

skundėsi juodu baisiai. Pro 
I: y Šalį važiavo vienas ponas, 
y jis išgirdo tą jų kalbą ir lie*- 
c pė savo tarnui juos pas save 
: jiavadinti. Jis jiems tarė: 

“Kad taip esate nelaimingi, 
įvažiuokite pas mane.” Juo- 

? Ju sutiko ir ponas juodu nu- 
^7Vežė į savo rūmus. Tenai 
; davė jiems gerą, gražų kam- k -barį, stalą tarnai apkrovė vi

sokiais valgiais. Įvedęs Į tą 
kambarį ponas tarė jiem- 

* 'dviem: “Štai turite kamba
rį, valgiu valgykite, kokių 
tik širdis nori, tik, saugok 
Dieve, nejudinkite vienos 
lėkštės, nes jeigu ją paju
dinsite bus jums blogai!”

Kelias dienas vyras su pa-

- jkos Jungtas Valstybės tu
j H 4,510 dienraščių ir per

J ?20,000 žurnalų (kasdien iš
eina po 35,780,000 egz.).

Galiausiai, pačidi Daugiausia dienraščių išei
na Paryžiuje per 100 ir a- 
pie 5,000 visoje Prancūzijo
je. - Paryžiaus dienraščiai 
turi po pusę milijono skai
tytoji). Anglija turi 2,400 
dienraščių (vieno skaityto
jų skaičius virš milijono). 
Italija turi maža laikraščių, 
bet visi jie didelio tiražo, Ja
ponija 3,000, Lenkija turi a- 
pie 5,000 periodinių leidinių, 
Šveicarijoj 2,000, Čekijoj 
3.000, vien Pragoję išeina 
710 leidinių, tai gausingiau
sias laikraščiais miestas.

■ >

spyrėsi.
neduodant ramybės, jis su
tiko ir abudu pakėlė lėkšti 
Iš po lėkštės išbėgo pele, ku
rią tenai buvo paslėpęs po
nas. Pelė tuoj pasislėpė. Se
nis ir senė labai nusigando, 
ką dabar jiems pasakys po
nas. Įėjęs ponas pamatė nu
sigandusius juos ir suprato, 
kad jie peržengė jo įsaky
mą. Jis pažiūrėjo po lėkšte, 
bet pelės nerado. Tada po
nas liepĄjuos išperti ir iš
vydamas tarė: “Nenorėjote 
naudotis ^bru, kurį aš jums 
buvau paruošęs. Tad eikite 
dabar nuo manęs laukan, 
tik, žiūrėkite, nekeikite A- 
domo ir Ievos, kam jie nusi
dėjo.—‘ * Ū k-kas. ’ ’

t

LDS. KuopąSąsirinkimai <
SAV

Žmona (sergančiam vyrui): — 
Brangusis, ar labai pyktum, jei po 
tavo mirties aš ištekėčiau už kito.

Vyras: —Visai nepykčiau.
Žmona: —t Kaip gi taip?
Vyrami:— Esu ^savimeilis ir sve

tima nelaimė mane nė kiek nejau
dina. A . “M, R.”

-čia buvo laikomi viskuo per- 
į. Tekusiais valgė, gėrė. Tik

tai pačią ima smalsumas, 
kas galėtų būti po ta lėkšte, 
kuria taip baisiai uždraudė, 
ponas žiūrėti, Vyras vis ją 
perspėja: “Cit, boba, 
liesk! Tegu sau būna, 
teh yra, kad tik mums 
rai.” Bet pati vis nori
žiūrėti, kas yra po lėkšte ir 
prikalbinėja vyrą, bet jis vis

K
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DRĄSUS KELIAUTOJAS

Prancūzas Bruno de La- 
borijie personai atliko ste
bėtinai drąsią kelionę. Jis 
pėsčias išėjo is Kamerūno Į 
Kairą per lybijos dykumas. 
Kelionėje ji lydėjo tik kele
tas negrų nešiku. I'ž ši žy
gi prancūzų geografu rate
lis apdovanojo keliautoją di
deliu aukso' medaliu.

Drąsuolio p. Labori ilgos 
kelinės laike 
tiko pavojus 
pusės, nei iš 
rių.—“Ūk.”

<

nė karto neiš- 
nei iš žmonių 
plėšriųjų xz —

ZVC-

Prie Amerikos laikraščių, 
dilba 238,550 darbininkų 
(pradedant nuo redakto
riaus ir baigiant raidžių rin
kėjų). Amerikos laikraščiai 
jie r metus suima 750 mil. do
lerių. vien už skelbimus pa
ima 400 dolerių. Anglų rė
kiamu laikraščiai suima per 
nutus 1 milijardą aukso 
frankų. 1927 m. vienas Lon
dono laikraštis turėjo 5.650,- 
000 frankų gryno pelno.

1887 m. vienas amerikie- 
iis San Franciseo mieste pa
veldėjo nuo savo tėvo vieną 
menką dtenTąšti. šiandim 
tas amerikietis turi jau 24 
dienraščius ir 25 žurnalus, 
iš viso iši'iną po 13 milijonu 
egzempliorių. .Jo laikraščių 
spaustuvėse dirba 38,000 
■v • T'*’ •' 1 * 1 V •

MAŽA KLAIDA
Petras Aksomaitis už kelių die

nų po vestuvių bara piršlį:
— Tamsta esi niekšas/ apgavi

kas, melagis. Sakei, kad mano 
žmona yra truputį kuprota ir ši$k 
tiek šlubuoja, bet už tat turi 25 
tūkstančius pasogos. O dabar pa
sirodė, kad ji jokios pasogos ne
gauna.

— Na, kam gi taip mane keiki? 
Gal dėl pasogos aš kiek ir sukly
dau, bet kad ji šluba ir kuprota, 
tai jau ne melas.

. SUSIDERĖJO
Čigonas perka iš žmogaus arklį; 

susiderėjo šiomis sąlygomis: Čigo
nas išmoka 40 litų tuojau, o 25 lie, 
ka žmogui skolingas.

Po kurio laiko žmogus sako či
gonui :
< — Na, sumokėk man likusią sko-

— Žmogau, šaukia čigonas, tu 
nesilaikai sutarties; buvo nutarta, 
kad 25 litus aš lieku skolingas. Jei 
aš tau juos išmokėčiau, tai nebe- 
likčiau tau skolingas. O tai būtų 
prieš'mudviejų sutartį.. “Š-nis”

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

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

WATERBURY, CONN
Liepos 28 d., 1 vai. po pietų į- 

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

ne
kas 
ge- 
pa-

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
805 Harvard St. Cambridge. Mass.

TeL Unlversity 1463—J.

SPAUDOS GALYBĖ

Genevos statistikos biuras 
išleido Įdomią spaudos ap
žvalgą. Brošiūroje pastebi
ma, kad prieš 100 metų vi
same pasaulyje vargu ar bu
vo 100 laikraščiu, šiandien 
skaičiai neišmatuojamai 
skirtingi. Vokietija 1926 m. 
turėjo 3.812 dienraščiu ir 
4.309 žurnalus. Belgija iš vi
so su žurnalais ir dienraš
čiais turi 1.100, Kanada 1.- 
500, Kinija 3.000. Ispanija 
2.000. Danija 320 dienraš
čių ir 750 žurnalų: Ameri-

S>
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811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. Iki 5:30 P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookline. 

Telephone Beacon 5578

LIberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BROADWA\ IR E ST.

SO. BOSTON. MASS. 
yAptiekoriaus Šidlausko name r

Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS 

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

KAZYS J. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 321 Eschange Rida. 
Res.: 33 Rosemont St.. Dorchester

Tel. Talbot 2878
Ofisas atdaras : 9 A. M. iki 9 P. M.
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XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI »fūSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. į 

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto- Č 
nu, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. K i e k v i e n a - 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- j 
rmčs pabiros/' Į

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai- 1 
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

DVIGUBA MUZIKOS 
NAUDA

Domicėlė draugei:—Ar tau Leo- 
kadijut labai patiko orkestro kon
certas.

Leokadija plačiai šypsodamosi: 
a, į— Da ir kaip. Ypatingai ta didžio?

“M. R.”.?"ji <Įūda. Taip iš jos vėjelis pute, 
kad ir karščio nejutau. “Tr.”

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/eą)- afęjti. Gerą 
proga Ažsimokėti duokles.

t • ' '' - " j Valdyba

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

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti sėliai 
užtrauktas- ’ mėnesines duokles.

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

GARANTIJA AUTOBUSO 
KELEIVIUI

Keleivis, autobuso šoferiui: — 
Ar galiu būti tikras, kad tamstos 
autobusas griūdamas man spran
do ne nusuks ?

Šoferis: — Mano autobuse, kaip 
namie. Šitas autobusas nedaug te
legrafo stulpų nudaužė, o šiandien, 
dėl naujokų ėmimo ir monopoliai 
uždaryti. “Tr.”

PAPRASTA
— Sako, kad moterys ilgiau gy-

Kažrn ko-veliančios, negu vyrai, 
dėl?

— Labai paprastai, 
daiktas visuomet ilgiau

APSIGINKLAVIMO 
KAINA

Tautu Sąjungos išleistas 
vadovėlis rodo, kad dabar 
pasauly yra 5,500.000 gin
kluotų kareivių, kurių išlai
kymas žmonijai kaštuoja 35 
bilijonus litų per metus. Va
dinasi. kiekvienas gyvento
jas pasauly išmoka po 20 lt. 
kasmet kareiviams išlaikyti. 
Karo laivynai turi 5 milijo
nus tonu talpos.

Daugiausia kareivių turi 
Prancūzija (625.000), pas- 

jkui Rusija (560.000). trečioj 
vietoj stovi Lenkija (263,- 
000) ir pagaliau Italija 
(250.000).

“3L L.”

Ro
moje yra didžiausia pasauly 
bažnyčia, užimanti 225,000 
ketvirt. pėdų žemės plotą.

švento Petro katedra

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų ir m'otenj- Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 
9 iki 8, nedėliomis 9 iki- 2. 32
Chaml>ers St., Boston. Tel. Hay- 
market 14.36.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji telalngianslo patarnavi
mo Ir geriausią pirkinių, kreipkitės 

pas mus. 
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

t

L

202

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J.

įgaliotas generalinis agentas
” Ku-

yra 
užrašinėti laikraštį “D-ką. 
įie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminčtu adre
su.
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm.

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
j susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpiūčio 2, 7 :30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles.

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 naritj at
sivesti prirašyti. Valdyba

Valdyba

Dažytas 
išsilaiko.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdarts nuo 10 Iki 12 vai 
ryto, nuo-1:30 iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventų dieną 

pagal susitarimą

Tel. Talbot 0S47

DR. ANTHONY J. WEST
(Višniauskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oįiso Valandos

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at- 
sihmkytrį šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

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

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

mas įvyks trečiadienį, rugpjūčio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsiveštėšavo draūguštesj 
prirašyti.. Valdyba

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
374

Gydytojas iš Rusijos

DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

Rezldencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Bubile 
Notaras 

254 W. Broadvzay 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass. DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

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

M. Songaila

OAMBRIDGE, MASS.
_ LDŠT’8' kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny, 
rugp. 11. tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
( EASE ARAVlCrUS )

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valanda:

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 2:3O Iki b 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldleniais. talp-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

karinos paveda 
mano prižlurėji- 
mnl, visuomet 
būna patenkinti 
Ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems fr visur 
vienoda.

LAIDOJIMUS

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Besldence: 313 IV. Thlrd St.

Telefonas: South Boston 0304-W.

T

i

Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus 
player 
vartoti 
puikus

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
' FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS
VOSE grand, 

ir 
ir

ir upright pianai. Nauji 
Orthophonic VICTROLA 

MAJESTIC radio.
Reikalauk Katalogo 

LENGVOS IŠLYGOS 
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BOSTON

Am, Lietuviu R, K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
W.

Odos ir galvos
ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė
limą eezema. tetter, salt rheum ir 
kitas ligas labai grdit palengvina 
vartojant mano odos mostj. Daug

■ ligų preit pagydyta jomis. 
Geros dėl pilės, suskilusių 
rankų, kojų skaudulių ir 
akių.

NEVESTO K VILTIEM 
Teiraukis Prie Manęs. 

Patarimas Dykai.

Dr;Grady,327&^

E. V. WARABOW
(Wrubllauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1503 - 

MONTELLO OFFICH 
104 Ames Street 

Telephone Broekton 1644-J

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

’ me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am, L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

Brooklyn, N. Y.
180 Hale Avenue,

Valandos z Antradieniais, ketvirta
dieniais h- šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS I
251 Broadway, South Boston I 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, j 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 | 
vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 į 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 j 
iki 12 (pagal sutartį).9999990999999999
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PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 fr 448 Oambridge Street 

Oambridge, Masa.
Telephone Unfverrfty 8881-W

LietuvisGraborius

R. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486

Miras Šeimynos narini, likusiems 
nailaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

/
J 1

DR. A. GOHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

Tel. S. B. 2805—3.
IITUVI8 Z!

OPTOMETRISTAS

tat musą specialybė tr ligą metų prak 
tiki. Darbas artlstiJkss Kainos lemo*, 

M. A. NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lavrence, Mass,

■! Išegzaminuotu akla, priskirtu akl- 
o nlua kreivas akis atltiesinu Ir 
0 amblijonlSkose (aklose) akyse sa
li grųžlnu Jviesą tinkamu laiku. 

q J. L. Paiakarnis, O. D. 
į j 447 Broadway, So. Boston. 
09999999099999999999090999

Vėliausi, geriausiai veikianti medl- 
kaltškf fr elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
Suvirs 25 metus specialistas nervų 
ir kroniškų ligų.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Klitory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE RLDG., 
ROOM 22 
Valandos:

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

4 * 5 '
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