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Dalyvaus Piknike Nesusitaria

3,000,000 turkų

> TAURAGĘ 

fežinkeliu Kon- 
k *■

t nutarusi gele- 
liekimą Vakari - 
su tolimaisiais

Bendrai suim-
Visiems jiems

TARPTAUTINIS SUSISIEKI 
MAS

Uiustro-
Kurjer Codzienny”

PERKŪNAS IŠGARINO
VANDENĮ

Spauda prane

POTVINIS PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

Albuguerąue, N. M.—Pe 
reitą trečiadieni potvinis su 
naiikno miesteli San Acaciž 
Šimtai gyvulių prigėrė. Nttd 
stoliu padarė už $100,000. ;

žinkelio sus: 
nės Europo
Rytais leisti7 ne pro Kauną, 
bet pro Tilžėj Tauragę, Rad- 
vvlišEĮ, Gi^yh, Maskvą, Vla- 
divostot^'^jatviai pradžio
je tokianr nutarimhi prieši
nosi, bet dabar sutiko. Nau
joji .linija bus 270 kilom, 
trumpesnė už senąją. Nau
jasis tranzito geležinkelis 
per Lietuvą teks patobulin
ti. Šia linija, tranzitinis ju
dėjimas galės prasidėti tik 
nuo sekančių metų gegužės 
mėn. vidurio.

PRALOTAS OLŠAUSKAS 
ĮTEIKĖ NAUJĄ 

PRAŠYMĄ___

KTiunos. Pralotas Olšaus
kas šiomis dienomis Įteikė 
teismui naują prašymą pa
leisti iki teismo iš kalėjimo.

sutvarkytas, kad visos Naujos An
glijos kolonijos galėtą dalyvauti.

Be to, bus ir kitokių žaislų. Li- 
mėjusiems_bus duodamos dovanos.

Sporto vedėju yra kviečiamas 
kumštininkas Juozas Vincą.

“Palanga” yra didelė ir graži 
vieta. Yra didelis ir gražus prū
das maudytis.

LDS. veteranas M. A. Norkūnas 
praneša, kad jis pikniką pasaldys 
medumi. Rašo:

Vilnius
ša apie nepaprastą atsitiki
mą Švenčionių apskrity per 
paskutinių dienų audras. 
Perkūnas trenkė i vieną ra
dio anteną ir laidais, jun
giančiais aparatą su žeme, 
nuėjo į šulinį, kuriam, buvo 
iki 2 metrų vandens. Po į- 
vykio pastebėta, kad vanduo 
iš šulinio nežinia kur dingo, 
.o šulinio dugne pasiliko rus
vi pėdsakai, panašūs Į rudį.

Už $7,000’ GAVO DU 
DOLERIU /

ATe?r ForA-.—Praneša, k 
E. Sullivan, 13 metų vaik 
Commereial Cable kompa 
jos tarnautojas, rado $7,' 
vertės popierų, kuri'uoš 
grąžino savininkui ir g 
du doleriu radybų.

Praneša, kad ir kitų parapijų 
klebonai nuoširdžiai visus ragina 
važiuoti Į darbininkų pikniką, ku. 
rio pelnas skiramas kultūriniams 
reikalams. Rodos, kad niekas ne
galės sulaikyti nuo važiavimo į 
“Palangą.” Lawrenee, Mass. Ne
bent audringas lietus, sniegas ar 
ledai. Jeigu jau taip atsitiktų, tai 
piknikas būtų atidėtas j kitą sek
madieni.

Rengėjai esą prisirengę, kad ir 
šimtą tūkstančių žmonių sutikti. 
Tad be baimės visi važiuokite pa-, 
simatyti su kumštininku Vincą ir 
kitais.

Važiuokite bus’ais, automobi
liais, gatvekariais, traukiniais ir 
orlaivais. O jeigu norite tai ir pės- 
ti eikite.

Iki pasimatymo!

SAN JUAN, Argentina.— 
Šioj provincijoj yra labai 
daug bedarbių, kurių me
džiaginis padėjimas neapsa
komai yra sunkus. Prie dak
taro Cantoni vyriausybės 
pradėtieji darbai užsibaigė, 
tai dauguma darbininkų pa- 
liuosuojama.

MILFORD, Conn. — Pe
reitą pirmadieny, krūmuose 
rado negyvą 3 metų vaiką. 
Paaiškėjo, kad tai buvo Mi
kėnų iš Ansonia. Conn. sū
nus. Mikėnai jau trys metai 
kaip persiskvrę gyvena. Sek
madieny Mikėnienė buvo iš
važiavus su vaikais maudy
tis. Jai pasišalinus Albertas 
dingo. Pranešė policijai, bet 
vaiko negalėjo surasti. Rado 
tik ryt dieną nuogai išreng
ta ir nužudvta.c v «.

įtarta tėvas Petras, bet 
policija jį sulaikus ir išklau- 
sinėjus dar nieko Įtartino ne
rado.

DALE A S, Texas. — Dvi
dešimts mailių nuo čia Texas

* y

ir Pacific greitasis trauki
nys trenkė Į važiuojantį sker
sai bėgių busią ir tryliką as
menų užmušė, keturiolika 
mirtinai sužeidė. Bus’u va
žiavo daugiausia jaunuoliai 
iš pikniko.

Juozas Vincą kasdien tre
niruojasi Jim’s Tolands 
Gymnasium, Friend St., 
Bostone kartu su Jack Shar 
kev. Pradeda apie 1:30 P. 
M. Teko būti ir matyti, kaip 
Sharkey pabaigęs savo dar
bą mokina Vinča bokso trik- «. *(
sų. Sharkey su Vinča elgia
si kaip su savo broliu. Sten
giasi visame kame jam pa
dėti. Su juo visuomet lie
tuviškai kalbasi. Sharkey 
sako Vincai: “Juozai, kal
bėkime lietuviškai tai tie 
d... (rodydamas į ameriko
nus) nesupras.”

Cumanos miestely Įvyko 
ginkluotas susirėmimas. Su
kilėliai buvo sumušti. Mūšy 
žuvo keletą žmonių.

NESUSITAIKĖ

Haverkill, Mass., rugp. 15. 
— Jau nuo seniai streikuoja 
čeverykų išdirbysčių darbi
ninkai reikalaudami grąžin
ti senas algas ir visus nesu
sipratimus rišti arbitracijos. 
būdu. Buvę radę būdą susi
taikinti, bet vėliau derybos 
pairo ir taika atidėta.

TOKIO, rugp. 14. — Pra
neša, kad pne Mandžūrijos 
rubežiaus Įvyko susirėmimas 
tarp baltgvafdiečių ir rau
donosios armijos-.' Abiejose- 

j pusėse kelioljka užmuštų ir 
nemažai sužeista. ----

Šiomis dienomis Jungt. 
Valst. slaptiems agentams 
pavyko susekti netikrų pini
gų dirbėjų gengę, kuri Nau
joje Anglijoje paskleidė ne' 
tikri} $5, $10, $20 ir $100 po
pierinių pinigų.

Pinigai padirbti su Fede- 
ral Reserve ženklais, Bos
tono ir Ne\v Yorko, bet 
greit atskirami nuo tik|h}jų 
pinigų.

Tėmykite dvidešimkes su 
Bostono Federal Reserve 
banko ženklu. Ant jų ant
spaudą atspausta atbulai ir 
paeiliniai numeriai daug 
mažesni, negu ant: gerų pi
nigų.

$5.00 ir $10 atspaustos su 
New Yorko Federal Reserve 
banko antspauda, bet spal
vos ant jų esą labai prastos.

Netikri pinigai esą senųjų 
popierinių pinigų didžio. .

Policija ieško pinigų dirb
tuvės. Jau keltą asmenų a- 
reštavo. Tikisi rasti dirbtu
vę ir jos savininką ar savi
ninkus.

VANDUO UŽLIEJO
TRISDEŠIMTS KAIMŲ

Konstantinopolis. — Kilę 
dėl smarkių liūčių potvyniai 
Trapezundo srity tebesitęsia. 
30 kaimų užlieta vandens, 
keliolika visai sunaikinta. 
Žuvusiųjų skaičius praneša 
500. Materialiniai nuosto
liai siekia 
svarų.

Rengimo komisija, kurion Įeina 
Įžymūs veikėjai: K. Vencius, F. 
Krancevičius. A. Vaisiauskas. VI. 

• Paulauskas, V. Jakas, J. Smilgis, 
■ J. Jeskelevičius ir kiti jau viską 

turi prirengus. Daugiausia dar
buojasi vietos LDS. 70. kp. komi
sija ir visi nariai. Darbuotojams 
padeda darbu ir praktiškais pata- 

- rimais vietos klebonas ir buvęs L. 
. D. S. dvasios vadas kun. F. Juras.

Susikirtimas Įvykęs netoli 
Sungari upes, netoli nuo 
Chabarovsko' ir netoli Bla- ygo veščenskoy: prie Amūro 
upės. >i

Pranešamą, kad abi pusi 
stiprinasi ir yengiasi prie di
desni!} m ūš i U.

Baltgvardiėčiams vadovau
ja gen. Bardzilovsky ir Vo- 
lodečko. Sako, kad ir kiti
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i jiems padeda.

SOVIETUOSE 64 NUOŠIMČIAI
BERAŠČIŲ

“Izvestija” pripažįsta, kad 
nežiūrint visų komunistų 
pastangų apšviesti* SSSR., 
šaly dar labai daug beraščių.

“Tuo laiku, rašo “Izvesti- 
ja,” kai kitose Europos val
stybėse ir Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse beraščių 
skaičius matuojamas viene
tais. arba net vieneto dali
mis, (Vokietijoje beraščių y- 
ra 0-4%. Anglijoje 0,7%, 
Prancūzijoje 8,9%, Jungti
nėse Valstybėse 5,9%) So
vietų Sąjungoj'e pagal 1916 
m. surašinėjimą beraščių y- 
ra 60,4%. Kai kuriose sri
tyse beraščių skaičius siekia 
89% ir net 90%. Vienam

■w ---- __ . __

tūkstančiui SSSR gyvento
jų mes turim rusi} mokan
čius rašyti ir skaityti 451, 
ukrainiečių 413, baltgudžių 

Matę s 373, turki} 81,* turkmėnų 23.

HAGA, Olandija, n 
15 d. — Didžiųjų valstj 
atstovai suvažiavę tarias 
pie reparacijų atmokė^ 
klausimą. Daug skandalo 
kėlė Anglijos chanee’ 
Snowden. Konferencija 
traukta. Francijos, Iiali 
Japonijos ir Belgijos ai 
vai tariasi apie, priėn 
Anglijos reikalavimo. An6 
ja reikalauja $10,800,000 
metus daugiau atlygini! 
negu Young’o plane nuris 
tvta.

William Graliam, BrĮ 
prekybos komisijos pres 
dentas pareiškė, kad jei i 
rimą panaikinti pokaririii 
nesusipratimus, tai geri* 
šia esą panaikinti visas 1 
stvbių karo skolas, inim 
ir Jung. Valst.

Valstybių atstovai ne] 
ėję prie jokių taikos re 
tatų ėmėsi svarstyti Rh: 
lando e vakavimą. Brii 
ja sutinka, tik Prancija 
labai nori.. Bet sutarta, 
ir Franci j a iki sausiu ly 
1930 turi apleisti visas V 
kieti jos žemes.

, Trinidad, Ispanijos uos
tas, rugp. 15 d.—Venezuelos 
vyriausybė pasmerkė Vokie
tijos garlaivį Folke, kaipo 
plėšikų ant jūrių laivą, nuo 
kurio sustoję sukilėliai pra
dėjo bombarduoti miestelį 
Cumaną. Sako, kad Vokie
tijos laivo viršininkai iš kar
to nesupratę kokiam tikslui 
sukilėliai norėjo naudoti lai
vą. Po įvykio tuojau krei
pėsi pas savo konsulą klaus
dami ka daryti ?

“Tamstai pranešu, jog pik
nikui taisau medaus. Šiuo me
tu turiu ale nedaug. . Jei dau
giau neturėsiu, tai “Darbinin
kui” duosiu 3 svarus — bet 
pasitikiu turėti daugiau ir pa
skirti net 10 svarų. Taipgi pa
sitikiu turėti kiek ir pardavi
mui, nupiginta kaina. Taigi 
piknikas, jei nebus pilnai sal
dus (medaus piknikas) tai 
nors apsaldintas. Bitukės dir
ba “over time,” kad būtų sal
dus piknikas. Tai ne juokai.

, M. A. Norkūnas.”

'iRV'-A F r-- • ' f -
AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON. MASS, RUGPIČČIO-AUGUST 16 D., 1929 M., Nr. 63.

WASHINGTON, D. 1 
Priešprohibicionisfų org 
zacija išleido statistinių 
nių brošiūrą, kurioje iŠT 
nėja prohibicijos blogą 
puses.

Paduoda, kad visokių 
koholinių prietaisų vale 
sukon fiskuotų skaičius 
15,416 padidėjo iki 261 
]X'r aštuonis metus, 
metais sukon fiskuota 152 
galionų svaiginanti} gėr 
o 1928 metais 32,474,234 
lionai. * '• 1

Be to. padidėjo skaiči 
ręstų už girtuokliavimų 
dirbinėsimą, padidėjo 
tingumas ir bepročių : 
čius.

AVw Orleans, rugpiūčio 
14.—Streikuojanti gatveka- 
rių darbininkai užpuolė ke- 
turius ‘ miesto komisijonie- 
rius ir reikalavo panaikinti 
pigią transportaciją, kuri į- 
vesta lyg tyčia, kad išar
džius streiką. Žodis po žo
džio. priėjo ir prie riaušių. 
Įsimaišė ir policija. Strei- 
kierių ir simpatizatorių su
sirinko apie 500. Policija 
panaudojo draskančias bom
bas, šautuvus ir kitokius į- 
rankius. Sužeidė tris strei- 
jkierius. Streikieriai sudau
žė vieną gatvekarį, kurį o- 
peravo streiklaužiai.

LENKIJOJ SUIMTA 32 
GYVŲ PREKIŲ 

PIRKLIAI
VARŠUVA.

wanv
praneša, kad Katovicuos su
sekta didelė gauja prekiau
tojų gyvomis prekėmis, kuri 
vertėsi 15—20 metų mergai
čių prekyba. Gauja savo au
kas išviliodavo pažadais ras
ti užsieny geras prekybas ir 
transportuodavo jas į Vo
kietiją, Olandiją, Belgiją ir 
Braziliją, kur mergaitės bū
davo atiduodamos į viešuo
sius namus, 
ta 32 asmens, 
keliam byla.

\ --------------------

BERLYNAS.— Rugp. 15 
d. G ra f Zepelinas pakilo iš 
Friedrichsliafen 4:34 vai. 
lyte (11:34 vai. vidunakty 
trečiadieny. Bostono laiku) 
į Tokio. Tai bus antras su
stojimas kelionėje aplink 
pasauli.

Graf Zepelinu važiuoja 20 ferencija 
pasažierių.

Iš Vokietijos į Tokio'tu
rės padaryti, jeigu kur ne- 
susikuls, apie 7,000 ifia.il ių.

Jeigu viskas gerai, tai To
kio bus pirmadienio‘ryte.

MASKVA, rugp. 15 d. — 
Sovietų orlaivis “Sovietų 
Žemė” buvo priverstas nusi
risti Siberijos miškuose ne
toli nuo Mandžūrijos ''paru- 
)ežio. Spėjama, kad Rusi
jos lakūnai negalėsią tęsti 
kelionės į New Yorką.

Sovietų orlaivis pakilo iš 
Maskvos rugp. 8 d. ir lai
mingai pasiekė Omską.

Sekmadieny, ląigpiūcio 18 d., 
‘‘ Palangoje, ’ ’ Lawrence-Methuen, 
Mass. įvyks LDS. Naujos Angli
jos apskričio piknikas. Tai bus 
paskutinis taip didelis ir Įdomus 
šios vasaros piknikas.

Gavome žinių, kad j šj pikniką 
rengiasi važiuoti visi Naujos An
glijos lietuviai. Bus iš New Yorko, 
Ncw Jersey, Conn., Pa. ir kitur. Iš 
Massachusetts, New Hampshire ir 
Rhode Island bus daugiausia. Tai 
bus geriausia progą visiems susi
pažinti ir linksmai laiką praleisti.

Pikniko programoje dalyvaus Į- 
žymūs kalbėtojai ir dainininkai-ės. 
Atvyks Lietuvos kumščio karalius 
Juozas Vinča, vadinamas antras 
Sharkey. Taipgi pakviestas daly
vauti ir būsiantis pasaulinis čam- 
pionas Juozas Sharkey.

Pageidaujama, kad iš visų kolo
nijų atvažiuotų drūtuoliai traukti 
virvę. Virvės traukimas bus taip Laivo viršininkai sako, 

kad jie ginklu- buvo pri;?rs- 
ti važiuoti ten, kur Venp'ue- 
los sukilėliai jiems diktavo.

Folke išplaukė iš Ham
burgo. Lenkijos prieplau
koje paėmė 125 revoliucijo- 
nierius, kurių vadu buvęs iš
tremtas Venezuelos >en. Dcl- 
gado Chalbanū ir jo sūnūs. 
Iš ten laivas turėjęs plaukti 
į Las Palmas, Canarv Is- 
land, bet pasuko į Ven ąžu
olą..

BROCKTON. Mass., rugp 
15 d.—Antanas (Tony) Ska- 

metų amžiaus, šian
dien, ’distrikto teisme nuteis
tas trims mėnesiams į kalė
jimą. “Tony” gavęs 3 mė
nesius už sumušimą kito vy
ro. Į jo bylą įsimaišė ir tū
la Viktorija Mikelionienė.

“Tony’ gavęs kalėjimą 
nusprendė apeliuoti į aukš
tesnį teismą. Teisėjas parei
kalavęs kaucijos. P-nia Mi- 
kelionienė buvo pažadėjus 
kauciją užstatvti.

Teismo raštininko ofise į- 
vyko tarp judviejų pasikal
bėjimas:

P-nia M.: “Ar tu ženysies 
su manim?”

“Tony”: “No."
P-nia M.: “Tad eik i ka- 

Įėjimą.” -
Taip jis ir padarė.

rri■ti

ifia.il


^UOLĖ AMERIKIETĮ
savaitę. Bažny

IR PAŽYSTAMI

vals- 
vilkai

VILKAI
Pietinėj Vyžuoną 

čiaus daly naktimis 
pradėjo gąsdinti arklius it 
terioti kumeliukus. Gyven
tojai naktimis saugo juos 
nuo nelabųjų.

Vertė Kun. P. Sauru- 
___________ _________ 25c.

TAURAGĖ. — Kraštinės
V

iiiiie liepos 3 d. prigėrė 
įozaš Stonys, bemaudyda- 
as arklius Šešupės upėje.

Už savavališką palikimą 
sargybos 8-to pėst. pulko ei
linis Bolius Žukas, patrulia
vęs Šiauliuose naktį piję E- 
misijos banko, kariuoiienės 
teismo nubaustas 4 met. 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresui.
X/* 

"DARBININKO” ADMlltfSTiU 
366 West Broadvay ųkti*

Lietuvą,
• atiduo- 

Išnagrinėjęs
Teismas 
kaltu ir 

sunkiųjų

ĮSTEIGS PIENO BEN
DROVĘ

Plokščiai, Šakių ap. Ne
seniai čia pradėjo veikti 
rankinė pieninė. Ūkininkai 
pienine jau susidomėjo, nes 
turės progos geriau sunau
doti pieną ir kiekvienu lai
ku gaus už pieną didesnių ar 
mažesnių pajamų. Visi keta 
sodinti daugiau šakniavaisių 
ir sėti daugiau dobilų kar
vėms šerti.

• VAGIA EGLES
Iš Trakų aųsk. raneša, kad 

demarkacijos linijoj, į esantį 
mūsų pusėj Dailgirdiškių 
mišką įsiveržė 10 ginkluoti! 
lenkų kareivių ir nukirtę vie
ną eglę nusivilko i savo pusę.

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
BIUDŽETAS PRIIMTAS

Klaipėda. —' Seimelis ga
lutinai priėmė šių metų 
Klaipėdos krašto biudžetą, 
prieš lietuvių bloko ir dar
bo partijos atstovų balsus. 
Biudžetas subalansuotas 18,-
606.150 lt. Paprastos biu
džeto pajamos sudaro 18,-
436.150 litų ir nepaprastos 
170,000 lt. Išlaidos —t pa
prastos 17,297,850 litų ir ne
paprastos T,308,300 lt.

Posėdžio metu seimeliui 
buvo įteikti du skuboti pa
siūlymai — abu volkspartei. 
Pirmas pasiūlymas skamba 
taip: “Ateinančio seimelio 
posėdžio darbų tvarkon i- 
traukti atvertinimo įstaty
mą tokioj pat formoj, kaip 
jis buvo šių metų kovo 23 
dieną priimtas, pakartotinai 
ji svarstyti.” Šis pasiūly
mas priimtas.

Tuo būdu atvertinimo Į- 
statymas bus svarstomas sei
mely trečia karta.i:u

metu esą suskilę į'tris dalis. Viena grupė esanti Pilsuds-K
kio įtakoj, kita grupė—Pleč
kaičio ir trečia — Jankaus
ko. Visos trys grupės vedan
čios tarpusavy aršią kovą. 
“Pasirodo, — pastebi “Vy
tis,” — kad visi “vadai” nu
stojo visiško autoriteto savo 
valdinių tarpe ir dabar ne
gauna su jais “rodos.” Di
desnius rėksnius išsiuntinėjo 
į visokius darbus, likusius 
apstatė iš visų pHsiij šnipais, 
kurie terorizuodami mėgina 
bent šiaip taip palaikyti savo 
vadų autoritetą. Visi nusto
ję vilties kada nors įvesti 
Lietuvoje “savo tvarką,” ne
mato toliau jokio galimumu 
grįžti Lietuvon, kaip tik pa
sinaudodami paskutiniu Lie
tuvos vyriausybės Įsakymu, 
kur duodama teisė per tris 
mėnesius atsisakyti nuo savo 
tolimesnio veikimo. Panašių 
emigrantų atsiranda nema
žas skaičius. Jitz laiko, kad 
jų politinis veikimas yra jau 
galutinai žlugęs.”

Eltos prierašas: čia tenka 
pažymėti faktas, kad tuo tar
pu, kai, Lietuvos vyriausy
bei keliant aikštėn plečkaiti- 
ninku reikalą, lenku užsienių 
reikalų ministeris Zaleskis 
dėl jų organizacijos egzista
vimo viešai užsigina, lenkų 
spauda apie tą egzistavimą ir 
planus dėl įvedimo “savo 
tvarkos” atvipai skelbia. J- 
domu, kiek kiekviena iš pra
nešime minimų plečkaitinin- 
kų šakų gauna iš lenkų pini
gų ir ar visos jos remiamos.

ĮLEIDO SUNKIŲJŲ DARBŲ 
KALĖJIMO VIRŠININKĄ .“E.” praneša, kad Kauno 

^kiųjų darbų kalėjimo 
rŠininkas ats. maj. Reika- 

šūgrįžo šiomis dienomis .atostogų. Jis iš pareigii leistas.

.30c.
Ver

tė Vysk. A. Baranauskas----- 10c.
Eucharistiškos Stacijos—Su

lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.
Kristaus Kryžius: Stacijos, 

Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio it Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys________________________ 25č.

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ___________ _50c.
k žmogus ir Gyvuolys. Parar 
w kun. P. Bueys  ----------- 130c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio ________ 10c.
♦Žydas Lietuvoje. Parašė S. 

Ęįimietis ------------- :_______ 10c.
į'MKatoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) __ _15c.

Maldos Gąlybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
Hčionybčs. Lietuvių kalbon 
i&uldė P. B. _____________25c.

PERKŪNO DARBELIAI
Tdbariškiai, Keturvalakio 

vai. Birželio 3 d. šiame kai
me trankėsi smarkus perkū
nas. Pro kaminą .įtrenkęs, 
perkūnas sudegino vieno ū- 
kininko gyvenamą trobą. 
Penki žmonės, tuo metu bu
vę troboje, liko užtrenkti. 
Juos pavyko išgelbėti. Ke
li pritrenkti žmonės visą 
dieną negalėję kalbėti, bet 
paskiau prakalbėjo.

jo.
Moję feivo* pasakytas pamokslas; po pamaldų, gavus leidimą^ miesto gatvėmis buvo surengta priešalkolinė eisena su orkestru ir plakatais. Paskirtoje viętoje turėjo būti pasakyta ir prakalba, bet policija* neatsižvelgdama į apskr. viršininko leidimą, neleido kalbos pasakyti. .

Kariuomenės teismas na
grinėjo Jono Kupsto bylą 
Jis buvo kaltinamas, kac 
1921 metais iš kariuomenės 
pabėgo pas lenkus. 1928 me
tais vėl sugrįžo į 
bet buvo suimtas ir 
tas i teismą 
bylą, kariuomenės 
Kupstą pripažino 
nuteisė 10 metų 
darbų kalėjimo.

.ūmu

ATEITININKŲ ZANAVYKŲ
KONFERENCIJA ŠAKIUOSEVenintelė ateitininkų za- Ša- kiuose praėjo ’šu gera nuotaika ir dideliu entuziazmu. Ateitininkų* dalyvavo 155. Be to, buvo nemaža svečių iš kitų Lietuvos kraštų, jų tarpe ir zanavykų istorijos autorius prof. J. Totoraitis. Konferencijai atsiuntė svei- kinimus vyskupai A. Karosas, M. Reinys ir daug kitų įžymių katalikų veikėjų-ir kat. organizacijų.Ateitininkų sportas-Ji* koncertas pavyko puikiai Dailininku J. Šileikos ir Ant.

Keitime 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 Dėmokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis ---------75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P.
Žadeikia. Kaina ------------------50c.
^Aritmetikos Uždavinynas.._.25c.

Vaikų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui--------.50c.

Petriukas —. laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

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

žaidirtių Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _____________________ 50c.

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis_______ 50c.

Lietuvos ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-ve, Kau- - 
nas____________ 1_________ 140c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama- 
eijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas

Graudūs Verksmai. —

ninkių rankdarbiai ir zanavykų muziejus sutraukė daug lankytojų.

uostą atplaukė iš VOkiėtajos 
200 rtteartrtdjų7 kurie i&L 
skirstė Ųo įvairius kįrortus; Apie Apdraudą. Parašė J. 

S. .Vasiliauskas ____________ 5c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas..™50«

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Atiėrikoniško gyve 
nimo? Išguldė Lapšiaus Vai
kas _—____ 10e.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis_____________ 40e.

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

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė. Juozas Stan
kevičius _______ ■:__________ 35e.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kūn. A. Miliukas —60c.

Gyvenimas Šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. ____ 20c.

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

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais____75c.

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

Vaikų 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. 
Lcsauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ______________10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A.. Ėucevičius______________40č.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys__50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas________ ________________ 40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka-
■ zys Puida ------------;--------»—50c.

Anderseno Pasakos—su pa-
i veikslėįiais .-------------------------20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ------------- ----------------------- 40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis________________50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

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

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

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

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

Esumas—3-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas__10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas _________ r-'______ -___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) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________ 65c.

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

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (eeluloidos vir
šeliais) __ i_____________ $1.00

Naktį Į birželio 27 dieną nkluoti banditai užpuolė litorinos pradžios mokyk- 
S mokytoją Jurkūną. Iš- 
Uę langą, plėšikai elektros 
ropute sviete į vidų ir šau-Kol subėgo kaimynai, (Tamošaičio kūriniai, ateiti-|vos ^migrantai Vilniuj šiuo ėšikai suspėjo pagrobti
•u v

tdio aparatą sū dvejais ąu- nįaisj laikrodį, pieno per- 
įrbimo bendroves antspau- 
į ir pasišalinti. Užpuoliai abu kartus buvo tie pa- kas nustatyta iš pėdsa-

Policija stropiai ją

DURPIŲ GAMYBA 
. LIETUVOJE

Durpėms kasti šių metų 
oro sąlygos žymiai palaukes*' 
nes. Dėl to ir durpių šiemet 
bus iškasta žymiai dau
giau. Durpes Lietuvoje ka
sa stambesnės įmonės maši- _ - ,
__ _ .______....... __ . . _ .__ Žydas ir Turkas.- Pamok: nomiš ir ūkininkai pavieniui rankomis. ,

Stambiausių įmonininkų, 
kasančių durpes mašinomis, 
yra trys. Didžiausios yra A. 
menkos lietuvių prekybos r 
bendrovė, kuri kasa netoli 
Šiaulių. Jos iškastos durpės 
bus suvartojamos pačios rei
kalams, Šiaulių elektros sto
čiai ir iš dalies geležinkelio 
kurio. Šiemet numačiusi pri
kasti 18,000 tonų arba apie 
50,000 erdmūterių.

Antras stambesnis įmoni- 
ninkas’ yra Kauno miesto 
savivaldybė. Kasa dvejuose 
savo durpynuose. Brikas 5,- 
000 tonų arba apie 15,000 
erdmėterių. Kiek mažiau 
prikas Palemono plytinė sa- 

» vo durpyne — apie 3,000 to
nų arba 10,000 erdmėtorių: 
Plytine visas savo iškastas 
durpes suvartoja plytoms 
dirbti. *-• ■ -

Šiemet ūkininkai savo rei- 
, italams durpių prikas 15— 
20% daugiau kaip pereitais 
metais. Ūkininkai savo rei
kalams kasmet iškasa maž
daug po 150,000 erdmėterių.

^Antram pasiSSymevolks-1 partei prašo krašto direktoriją sustabdyti mokesčiu 6- miipą sulig mokesčių. įstatyčio nejudamo” tųiįo Jojimą 10 str., iki šis klausi-? mas bus sureguliuotas naujo įstatymo. 10 str. liečia daugiausia akcines bendroves. Šis pasiūlymas buvo atmestas. Įeitas seimelio posėdis sušaukti pavestas prezidiumo nuožiūra,

viršeliais 
viršeliais, 
viršeliais, 
viršeliais.

Jusi j giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
* nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- fyS; Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ” DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

. visą papasakos.c ; ‘‘MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžiamas Motėm Sąjungos. Joje sale straipsnių aktualiais motenj klausimais, šalę žinių iš viso pabrolio moierų gyvenimo, nuolatos eina šie skyriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Namų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.V “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais Viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

’ knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. Užsakymus siųskite šiuo adresu: 

į * v z ‘ MOTERŲ DIRVA” 
. W. 24 Street, Chicago, Tll.
r • i

ip^ngas, Seinų apskri 
į- Vatančiūnų - kaime(navykų konferencija Iriį į birželio 25 dieną pem inevolyeriais ir šautuvais įkluoti banditai užpuolė na neseniai iš Amerikos Įrįžušj žmogų. Banditams M&jUs šaudyti, sukilo kai- ► gyventojai. Plėšikai tū-’ Jo pasprukti, nieko nelai-

P “DARBININKAS”
I

366 Broadway, So. Boston, Mas&

ĮVAIRIOS KNYGOS .
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
kė Kulį Jėzuitas F. CozeL—30c.

, Huckleberry Finas—labai į- 
dojni apysaka-------------------!75c.

Patarmės Mbterims—-pamo- " 
kitimas moterims • jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- s 
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas _____ 15e.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50e.

Trys Keleiviai—Krikščionis,

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. aždėikis_________ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___ 15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis_ 15c.

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. - 
saitis

STATOMA'AKIŲ IR AUSŲ 
LIGŲ KLOAKA

• ' - įKaune, Vytauto prospekte sctatoĮua universit. akių ir ausų ligų klinika. Kertinio akmens pašventinimas jau į- vyko, dąlyyaujant mi^pirm.■ prof, Voldemarui ir-švietimo min. K. Šakcniui. Klinikos rūmai bus dideli, 3 aukštų ir labai gražūs. Klinikoj tilps 50 lovų, akių ir 36 lovos ausų, nosies ir gerklės ligomis serg. ligoniams. Ligi rudens bus išvestos sienos su stogu, o žiemą bua atlikti kit i vidaus rū- mų darbai,Kliniką norima atidaryti 1929 m. spalių mčn. Statyba atseis apie 900,000 litų.
■ - \

LENKŲ KARIUOMENĖS 
MANEVRAI

Liepos 15 d. vakare į B a 
raraukavos kaimą atvyko 
lenkų 19-to ulonų pulko vie
nas eskadronas ir į Mazūriš- 
kiii kaimą — 22-ro pėstinin
kų pulko viena kuopa. Kiek 
teko nugirsti, tos dalys at
vyko iš Pabrodės paligono 
daryti manevrų ir atvaiz
duoti puolančius lietuvius.

Be to, į Pastoviškių kai
mą žada atvykti dar ir dau
giau kariuomenes. Dėl to 
lenkai7mūsų piliečiams lei
džia dirbti darbus savo lau- 
kuose anapus demarkacijos 
tik nustatytomis .valando
mis.
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K. K.'TJ.
— —.. • XMedicina išskaičiuoja la-

v \bai daug visokių ligų: akių, x ausų, Mantų, Širdies, kepenų, plaučių, inkstų, kojų, rankų, nervų, > tys. Viena baisiausiųjų ligų yra raupai. Jie baisūs, skaudūs, užkrečiami ir kas aršiausia, palieka neišdildomą . dėmę ant žmogaus veido.‘Dvasinėj pj’asmčj tai raupų'* ligai prilyginama sielos liga, kuria yra visokių rūšių nuodėmės, ypač bedievybė. Ir• ištierii, bedievybės liga daug kame panaši i “kraupų ligą, gyvena labai sunkias valan- Ji labai limpanti ir pavo^ jinga, ypač nemokytiems žmonėms. Nes iš kur paei
na bedievybe? Iš visokių paleistų pasaulin obalsių. 
Anot šv. Rašto: tarė bepro
tis savo širdyje: nėra Die
vo. Viens beprotis pasakė, 
kitas pakartojo, ir taip eina 
obalsis per žmones. • Niekam 
nerūpi, ar tasai' obalsis tei
singas. nieks jo neįrodinėja, 
nes ir negalėtu įrodyti, o ne
mokytiems žmonėms įrodi
nėjimų nereikia. Jiems už' 
tenka,jei kas nors taip pasa
kė. jei taip parašyta kokioj 
knygoj, ar laikrašty. Girdi, 
taip knygose rašo, turi būt 
teisybė. Nesuvokia tie žmo
geliai. kad ne kiekvienas 
spauzdintas žodis vra teisin
gas. kad ir spaudoje reikia 
mokėti atskilti 
melo, 
n ės.

- * nenori teirautis 
vybės obalsių 
nes lx'dievylx-4i 
tik sutampa 
troškimu. Jie, 
laisvai ir nuodėmingai 
veiiti.
ką draudžia ir trukdo, taigi

išgirdę, kad kas nors tikėjimą neigia, jie abiem rankom griebiasi už tokio įna- __  _ gro, kad tik pateisinus savonereikalingas, o kaip, tai gera ! Aš kaip tiktai to ir norėjau. Rodos kas iš.burnos žddį ištraukė.Ir džiaugiasi bedievėlis, bet ar ilgam? Ar jis pilnai laimingas? Ar jam sąžinė niekuomet neismėtinėja ? Ką veiks neišmėtinėjus, ir dar kaip! Bedievis tankiai per-

.■/ ..............T-l- ".T

nesusisuka. Pagalios, iš kur 1 \
gi tie milijardai dulkių atsi- ljl/de Bl U 
rado, Kad iš nieko kas pa- .

teisybę nuo 
išminti nuo nesąrfio- 

Bet kad ir galėti), jie 
apie bedie- 
teisingumą, 
idėja kaip 
jų širdies 
mat. nori

Tikėjimus gi tą vis-

das. Jis Įkalba sau, kad Die
vo nėra, bet sąžinės negali 
įtikinti. Nė ją numalšysį, 
nė ją sudrausi, nė ją papirk- 
si. Nebereikalo viens bedie
vėlis yra pasakęs: kad turė
čiau tokį šunį kaip sąžinė, 
tuojau jį nunuodįčiau. Bet 
nunuodyt sąžinę nėra gali
mybės, nes bedievis nors ne
nori būt žmogumi, bet nega
li liautis juomi bebuvęs, o 
kiekvieno žmogaus sieloje y- 
ra tasai Dievo pastatytas 
liudininkas — sąžinė, kuri 
visuomet yra teisinga ir nie
kam kitam nepriklauso, 
kai Į) tik vienam Dievui. Nuo 
sąžinės balso nė didžiausias 
Ix‘dievis negal nusikratyt. 
Jis nori priversti savę tikė
ti, kad Dievo nėra: kad pa
saulis savaime pasidarė; kad 
žmogus be sielos, miršta 
kaip gyvulėlis; kad nėra po
mirtinio gyvenimo, nė baus
mės už blogus darbus, nė at
lyginimo už genis; kad pa- 

! galios nėra nieko ne gero, nė 
blogo, uelxmt tas sfera, kas 
man tinka, o bloga, kas ne
tinka. Taigi gyvenk kaip 
nori, daryk ką nori, vieno 
tik dabokis, kad pasaulinė

Bet sąžinė jam kalba visai kitoniškai. Sakai, kad Dievo nėra, bet jeigu Jis y- ra, kas tuomet, Tu nori, kad Dievo nebūtų, bet tuomi sa-
v

yo noru, ar balsavimu Jo
inepanaikinsi. Sakai, kad pasaulis savaime pasidarė. Girdėjai tokių plepalų, kad milijonų milijonai metų atgal atsirado viena dulkė, už kelių milijonų-metų atsirado kita, ir taip toliau, kol tų dulkių nesusidarė visas debesys; tos dulkės sukosi, sukosi, kol nesusiplakė į tam tikrą formą, kuri vadinasi pasauliu. Bet dabar, audrai užėjus matai dulkių debesius, o iš jų netik pasaulisnesusidaro, bet nė kamuolys čiųjų.

sidarytų, reikia neapribojamos galybės, o toji galybė— Dievas. Taigi Dievas yra.Sakai, kad nėra sielos, kad žmogus kai gyvulys. Bet kur matai, kad gyvulys protautų ir kalbėtų kaip, žmogus? Sakai, kad'nėra atsakomybės už darbus, o aš ,tavo sąžinė, sakau tau, kas gera ir kas bloga ,ir mano balso nenutildysi ir aš būsiu tavo liudininkė-, Dievo teisme.Bedievis tą girdi, pyksta, blaškosi, nervuojasi, nemiega, pasigeria ir jaučiasi labai, labai nelaimingas. Taigi teisingai sakoma, kad be-dievių gyvenimas šiame pasauly sunkesnis, negu tikim
ALGOS AMERIKOJE IR 

-SVETIMOSE ŠALYSE
/

KELIAUK I LIETUVA PER

Laivais

Darbo Departainento Dar
bo Statistikų Biuras prane
ša, įvairių užsiėmimų algas 
Suv. Valstijose ir Įvairioje 
Europos šalyse. Ir sekan
čios statistikos parodo skir
tumą tarpe šios'šalies ir kitų 
svetimų šalių algas.

Mūrininkai kasdien uždir
bo — Austrijoj $1.39; Bel
gijoj $1.32; Francijoj $1.57; 
Vokietijoj $1.84 ir Suv. Val
stijose $12.56.

Dailydės—Belgijoj $1.36; 
Čekoslovakįjoj $1.12; Angli
joj $2.96; Vokietijoj $1.86; 
Italijoj $1.82 ir Suv. Valsti
jose $10.16.

Darbininkai statymo i&Tir- 
bystČSė; Austrijoj $1.12; 
Belgijoj $0.91; x Vokietijoj 
$1.47: Italijoj $0.80; Norve
gijoj $1.68; Švedijoj $3.09 
ir Suv. Valstijose $4.00.

Angliakasiai — Didžiojoj 
p Britanijoj $2.02 iki $2.63 ir 

Suv. Valstijose nuo $6.26 iki 
Į $9.65.

Ūkio darbininkai—Fran
cijoj $1.05; Vokietijoj $0.56; 
Didžiojoj Britanijoj $1.27; 
Norvegijoj $1.28 ir Suv. 
Valstijose $2.36.

Metalų kočiotuvės darbi-į 
ninkai—Vokietijoj $1.81 ikiįmetais. 
$4.57; Didžiojoj Britanijoj 
$4.36 ir Suv. Valstijose $7.

Kočiotuvės paprasti dar- lė net 1%%. Bet nukapota 
bininkai — Vokietijoj $1.40 
iki $2.07; Didžiojoj Britą-

nijoj $1.61 iki $1.64 ir Suv, 
Valstijose $3.28.

BALTIC AMERIKOS LINIJOS

NEW BRITAIN, CONN.
* • . l •

LDS. 86 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, rugpiūčio 18 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. •

DETROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 18, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nkriai yra kviečiami atsi
lankyti T šį susirinkimą dėl ap
svarstymo- išimtinai svarbaus rei
kalo. » Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 1 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at- 
ąivesti prirašyti. Valdyba

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

kimas Įvyks rugsėjo 1-mą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. z Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

X

Kas ugdytų Jumyse Broliai-, 
čiul meilę ir prisirisimą prie 
sios Salelės Lietuves? Kas nuo) 
laikytų patriotizmų ir kurstytų 
likiSkojo idealizmo ugn|?..

— Tai dar prleA DldiJl Karą 
čia! žinomas ir visų mylimas, dl(l< 
paveiksluotas, gražus savai tnu
“šaltinis.” Jis nori tarai 
ti visai katalikiškajai visuomene 

“šaltinis" eina Marijampolėje (Lk 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusta 
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje: t* 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių 
kuris Jungtų visos Lietuvos gonte 
savo tautiečiais Amerikoje. i.

Jei dar neesi susipažinęs su “SaloK 
nlu,” parašyk laiškų Šiuo adresu 
“šaltinis” Marijainijolė, Lithuania, 
gausi vienų n-rj susipažinimui nėsiM 
karnai, o susipažinęs daugiau 8U jte 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“šaltinio" Administraelft

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugp. 23 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės,, malonėkite visi, 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų ' kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
'duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos. »

, Valdyba

Jūreiviu mėnesinės algos 
— Franci joj $17.00; Vokie
tijoj $22.00; Didž. Britani
joj $44.00; Italijoj $20.00; 
Suv. Valstijose — privatiš- 
kų laivui $60.00, Suv. Valsti
jų Shipping Board laivai 
$62.00.

Suv. Valstijose augščiau* 
sios algos buvo mokamos 
1920 m. Visos algų statisti
kos, apart žemdirbystės pa
rodo, kad 1920 m., algos ir 
valandos buvo 134% augš- 
tesnės 1920 m. negu buvo 
1913 m. 1921 m. algos pra
dėjo pulti. 1922 nu buvo dar 
nsažesnės bet vistiek 1922 m. 
algos buvo du syk augštes- 
nės už 1913 m.

Nuo 1922 m. pasirodė al
gų kįlimas iki 1926 m., kuo- 

jinet algos buvo 129% augš- 
tesnės negu 1913 m. Statisti
kos žinios 1927 m. dar ne 
prirengtos.

Netik algos buvo augštos 
1920 m., bet ir pragyvenimo 
kainos. Bet pragyvenimo 
kainos truputi puolė 1921 
m. ir 1922 m. pakilo vėl 1926

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
ugpiūčio 18 d., tuoj po sumos, baž

nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

EASTON, PA.
LDS. 4į) kuopos susirinkimas’ į- 

vyks rugsėjo 1 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos~svetamėj; 
Malonėkit" visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

MONTELLO, MASS.
LDS.' 2 kp. susjrinkimas įvyks 

rugsėjo 3 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į Šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugsėjo 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Vis: nariai meldžiami pri-- 
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba
. BROOKLYN, N. Y.

LDS. 12 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks rugpiūčio 30 d., 7 :30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos mėtiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas j.
mėnesį paskutiniam penktadieny. ..{citf ir atsivesti savo draugus (os)

m * * 1 “1 ’a ••••ii x /

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

mas Įvyks trečiadienį, rugsėjo 5 
jd., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai.

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

Kviečia Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Rugpiūčio 25 d., tuoj po sumos 

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugp. 25 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

WATERBURY, CONN
Rugpiūčio 25 d., 1 vai. po pietų j- 

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

prirašyti.

Laikraštis geriausiai suartina i&gį 
eivius su savo mylima tėviške Lie-į 
tuva, laikrašty atspindi kaip vekL* 
rody senosios tėvynės vargai ir 
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmaSįL 
todėl kiekvienas išeivis turi skaL., 
tyti bent vieną .tėvynėj leidžiamą., 
laikraštį, kad. jos neužmirštoj. Kr 
daugelio laikraščių tinkamiausiai^ 
yra išeiviams ir lietuviams katali*S 
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS’' J' 
nes “ŪKININKAS” vedamas-M 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir 
vi demokratiniais pamatais 
komos Lietuvos sargyboje.

‘ ‘ ŪKININKAS ’ ’ išeina kas s&| 
vaite gražiai paveiksluotas, duomg 
daug žinių iš Lietuvos ir užsieiS|| 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams^ 
rūpimais klausimais; apie žemSjĘ 
dirbimą, gyvulių auginimą, šein&| 
ninkavimą, rinką ir kainas, dedSfi 
daug gražių pasiskaitymų, juokiai 
Įvairenybių ir tt. . r

“ŪKININKO” kaina 1929 mej 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 aįįė 
merikoniškų’centų, o Amerikoje^' 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio.^ 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Litlj-J 
u a n ia, .Kaun as “ ŪKININKO - 
ministraeijai, Gedimino g-vė3ONŠ5

Neužmirškit, kad “ŪKININŽ 
KAS” yra gražiausias ir mylimiaų^ 
sias ūkininkėj laikraštis, todėl 
dėl j džiaugsmą padarysit užsal 
darni jį savo giminėms’ir/ptfžįi

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
j susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugsėjo (», 7:30 vai. vakaro, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

Valdyba
• >

/ lutiems Lietuvoje.

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

vyks rūgs. 8 <]., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

H
RR

.<

-

-

Ką tik išėjo Iž spaattopl^
Artisto

STASIO PILKOS L. 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA” 1
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemad 
jų- y d
Verta kiekvienam turėti na 
muose tą gražią knygutę. 1 

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit/ąi 
3c. pašto ženkleli. ‘■J;«

v •

• A.

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

ITj
y •

Balsas Iš LietuvosAš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito tokio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną '■ grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- - litikos'ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi-r si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- I čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos. k
■Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- I Jautas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be | to, jei Tamsta nori savo giminėms gvvenan- | tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- | sistengk, kad aš juos lankyčiau.Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 litus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.—- pusę meti;, už 50 litų—visus metus. Užsienio lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- laičio gal. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.Aš tik teisybę rašau.

-Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dieniai* > tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leonas Bistras.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL ir algos.
♦

F. L. I. S.

4

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą

------ARIU------

Tarpe 1926 m. ir 1927 m. 
pragyvenimo kainos nupuo-

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

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

‘LITUANIA4 
“POLONIA” 
“ESTONIA” 
“LITUANIA”

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

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK O

. Rugpiūčio-Augnst 31 
Rugsėjo-September 7 
Rugsėjo-September 17 
........ October-Spalią 5

1

DIENAS ANT OKEANO

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, rugpiūčio 29 d., 

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

Valdyba

Į arba is
LIETUVOS

per Cherbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiai# laivais

II2EHIN įrEUKCPA
TK 7 DIENAS I LIETUVĄ

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses

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

mas įvyks rugsėjo 1 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

Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 
Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais popūlerftis

Lloyd Laivais
Sugrįžimui certifikatą ir kitą informaciją 

klauskite vietos agentą arba

NCRTU GERMAIM
LLOYD

BOSTON, MASS

9

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rūgs. 6, 7:30 vai. vakaro, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dieną, sekmadieny, 

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

Kviečia Valdyba
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Dirba, Bet Kieno Naudai?

“V. R.”

Ą. L, R. K Federacijos- kūrėju buvo a.ą. kųn. A. Kau- 
kongnesą paskelbus Amen- - 
kos lietuvių katalikų visuo
menėje atsirado daugiau kal
bų apie organizacijų, o ypač 
Federacijos reikalus. Yra 
žmonių, kurie sako, kad Fe
deracija jau atgyveno savo 
dienas. Bet kas jiems dar ne- 
atgyveno? Jie nori visą vei
kimą sulokalinti.

Kiti sako, kad Federaciją 
reikia radikaliai reformuoti, 
jeigu nogime, kad ji parody
tų daugiau veiklumo: reikia 
pakeisti vardas ir visą kon
stituciją ir į Federaciją i- 
traukti. naujus žmones. x

- - ; -

ĮSTEIGTAS VYTAUTO DIDŽIO
JO ORDENAS IR MEDALIS

pas,* paaižytnSjęs publicistas ir 
sociologas. Nuo pradžios Fede
racija tapo vieninteliu organu, 
vienijančiu Amerikos lietuvius

- katalikus. Šalo jos nieko pana
šaus nebuvo ir nebandyta įsteig
ti. - '" z

- - “Federacija, tiek metų išgy
vavus, turi išbandytus veikėjus 
ir žengia pramintais takais.

“Federacija neparodo pasta, 
raišiais laikais ypatingo veiklu
mo.
merikos lietuvių darbuotė nega
li susilyginti su darbuote Di
džiojo Karo metu arba prieška- 
rjnių laikų. Tai natūralūs apsi
reiškimas. Federacijoj, vienok, 
gajumo rasime daugiau, negu 
šiaip organizacijose.“

“Tai-gi dabar, kuomet Fede
racija baigia antrą desėtką gy
vavimo metų, kuomet ji pasižy-

parašė į Amerikiečių 
ištį Neiv Yorker:

“Du svečiu, pavalgę ar-| 
pdinamy, norėjo užsirūkyti, 

ppėt pamatę ant sienos para- 
i- ,šą: ‘Nevalia rūkti,’ padėjo 

atgal savo papirosus. Štai 
£•'. prieina arbatnamio šeimi- 
r^ninkė ir sako: ‘Tamstos ga- Mg
<<lit užsirūkyt, tas parašas tik 
£ tiems, kurie nerūko/ Tur 

čia ar tik ne bus visit 
|| Amerikos gyvenimo proble- 

išrišimas.”
L’. New Yorker’io korespon- 
i^dentas tur būt norėjo juokų 
f pakrėsti, bet čia visai ne juo- 
gkai, čia tikras atsakymas į 
g nesuprantamą Amerikiečių 
Rlplgčsį uždraudimo klausi- 

mais. Paimkim kad ir pro- 
Srhibięiją. Arbatnamiuose pa 
R- dėtas parašas: “Neleidžia- 
S ma gerti svaiginamųjų gėri- 
^iaų.”. Tas labai gražu. Bet 
^Sūrėkime, kaip arbatnamio 

savininkė aiškina savo sve- 
<-čiams tą parašą. Blaivinin- 
gLkams ji sako: “Čia vienati- JT- „

nė pasauly vieta, kur drau- » • • y •’įdžiama gerti svaigalai. Ži- 
znoma, mes negalime už- 
i/Jjraust nekuriems svečiams 
£ atsinešti kišenėse savo svai- 
[? galų, ir mūsų patarnautojai 
£ gauna kyšių, kad leistų sve- 
iTciams išsigerti. Bet ką gi 
tepadarysi ? Tas laikinai rei
škia pakęsti. Prohibicija toks 
^prakilnus bandymas, kad 
K teikia daug laiko jai ivykin- 

Tokiuose dalykuose pri- 
|-italu turėti •kantrybės. ’ ’ 
K.J' Bet geriantiemsierns ji se- 
£'lta visai kitonišką pasaką, 
f Štai kaip ji aiškina savais- 
•kaba: “Aš buvau priversta

r

' > - 'iSy

Lietuviai bolševikai džiau- > 
giaši žydelių sukurtu “rojų*’ ' 
Sovietų Rusijoj. Jų spaudo- - 

je špaltos užpildytos bolševi- 
kų komisarų pagyrimais ir 
kapitalistinių šalių peikimu.. y. • 
Kapitalistinėse šalyse, anot 
bolševikų, darbininkai netu
ri jokios laisvės. Rusijoj tai 
tikras rojus, Kapitalistinėse 
šalyse darbininkai iškovojo 
po penkias darbo dienas sa
vaitėje, o komunistų “roju
je” darbininkai priversti _ 
dirbti po septynias dienas ■ 
savaitėje. Ar ne “rojus?”

tuja Vyžių 
Valdyba

“Garso” pranešimu, Lie
tuvos Vyčių 17-tas seimas, į- 
vykęs rtigpiilčio 5, 6 ir 7 die
nomis, Čleveland, Ohio išrin
ko į centro valdybą šiuos na
rius :

“Dvasios vadas—kun. P. Vai
tukaitis, Chicago, III.

•
Pirm. — A. Onaitis iš Home- 

stead, Pa.
I Vice-pirm. — A. Rubliaus- 

kaitė iš Cicero, UI.
II Vice-pirm. — Velyvis iš 

Newark, N. J.
Raštininkas — AI. Manstavi- 

čius iš Chicago, III.
Iždininkas — P. Savickas iš
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g Nekuriu korespondentas mų Viešpaties dienoje. Tie 
įstatymai buvo pravesti dau
giausia protestantų ministo- 
rių pasidarbavimu. Jie įro
dinėjo, kad jų parapijiečiai 
turi mažai pinigų, taigi jei, 
girdi, jie praleis keletą cen
tų krutamiems paveikslams 
ar kitos rūšies pasilinksmi
nimams, tai neturės iš ko 
duoti kolektos. Tie įstaty
mai perėjo todėl, kad dau
gelis piliečių susilaikė nuo 
balsavimo, nes jie buvo nu
sistatę praleisti Sekmadieni 
kur kitur — Bound Brook 
buvo toks mažas miestelis, 
kad jame ar šiaip ar taip 
menkų pasilinksminimų te
būta — ir palikti tuos liūd
nus įstatymus tiems, kurie 
jų taip trokšta. Vienas mi- 
įūsteris asmeniškai eidavo 
prie teatro durų daboti, ar 
ten neimama Įžanga. Pavar
gęs nuo ilgo stovėjimo, jis 
nueidavo į netolimą krautu
vėlę pavalgai ledų-ice 
cream, kas irgi buvo prieš 
Įstatymus. Tuo būdu pro
testantų miništeris, daboda
mas vieną Įstatymą, pats 
laužydavo kitą ir vis dėlto 
ramia sąžine eidavo gult, i- 
sitikinęs, kad labai gerai pa-, 
sitamavo Dievui ir žlno- 
nėms.

Ir taip Amerikos visuo
menė pati sau prieštarauja. 
Pastebėta, kad už prohibici- 
ją balsuoja daugelis girtuok
lių tuo sumetimu, kad pri
verstinoji blaivybė bus labai 
naudinga artimams, jam gi 
pačiam visai nereikalinga, ir 
jis nemano jos laikytis; kad 
viešosios dorovės vykintojai 
patys doroje nepasižymi ir 
jie pirmi sulaužo savo sumo

tąją iškabą čia padėti. Dau-nvtus įstatymus; kad tipiš- 
gelis svečių to reikalavo ir kas Amerikietis turi galvoje 

s neleidžia jos nuimti. Bet kaž kokią nesuprantamą sau 
tamstoms nieko nekliudo, idealogiją, kurios praktiko
je? Gal kiek brangiau je niekados nesilaiko.

teina gėrimas, nes reikia 
ilhioti tarnams vieną-kitą ky- 
.|ųų, ką gi darysi. Bet tas 
j^riau atrodo negu smuklė, 
^jįr ne? Smuklė toks bjaurus 
Imrdas. Arbatnamis

kas kita.”
f •

k Dar viens pavyzdis. Mies- 
RHy Bound Brook, New Jer- 
į^By, šuipanyta pravesti taip 
žadinamus x ‘ ‘ bltie ? Surldav ’ ’ 

jjr* mėlynojo Sekmadienio įs- 
-tatymus, sulig kurių nelei- 
kfožumaa jokių pasilinksmini-

"V"*/ ■ f

ttąjo
\ praeitus metus, kuo 

visuotino Amerikos i 
, snUdimo, tiek gs 

: do, tai apie josi 
ba kokias tani 
mas kalbos.negali būti.

\ — M.

Su p. Gudo mintimis, mes 
manome, sutiks didžiuma vi«. 

' • * • a • j

suomenės darbuotoją. Likvi
davimo klausimas neturėtų 
būti keliamas kongrese nė su
sirinkimuose.

Kad ir smulkias reformas 
Bet juk apskritai imant A-įpravedant reikia būti atsar

giems, kad nepakirtus orga
nizacijos gyvybės šaknų.

Organizacijų seimai, anot 
p. Gudo, yra kaip ir “rokun- 
das sumenės.” Taisykime, 
kas taisytina, bet vis turėki
me pri.es akis plačiosios vi
suomenės reikalus.“DraUgo” No. 191 tilpo p. 

P. Gudo straipsnis, kur tarp 
kitko štai ką jis rašo apie Pė
dė raciją: ’ < f

“Jei organizaeijai taikysime 
žmogaus mąstą,) tai pamatysime, 
kad Federacija jau pasiekė 
brandos amžiaus. Tad kaipo 
nuo tokios reikia tikėtis rimtų 
užpelnų ir naujų darbų užsi- 

. briežimų.

“Ar Federacija sayo rekorde 
turi tokių drūtų pliusų ir tokių 
smulkių minusų, kad ji užsipel
no lietuvių katalikų veikėjų 
simpatijos ir paramos ir tuomi 
pat prisidėjimo prie jos veiki
mo? O gal nuodugnus “rokun- 
das sumenės” atidengs laibus 
Federacijos pliusui ir storus mi
nusus? Tokiame atsitikime Fe
deracijai būtų' artimas galas.

“Tikras Federacijos įvertini
mas lai lieka istorijai. Šiuo tar- 
pu-gi, prileiskime, kad Ameri
kos lietuvių katalikų veikėjų 
tarpe būtų padarytas atsiklausi- 
mas ar Federacija palaikyti ar 
palaidoti, tai nėra abejonės a- 
pie tai, kad didžiuma stotų už 
Federacijos palaikymą.

“Federacija turi garbingą 
pradžią. Svarbiausiuoju jos į-

savo gudrumą, kad nuo jų 
išsisukti.

Jiems gal tas natūralu, 
bet mums ateiviams tokia 
begėdiška veidmainystė nie
ku gvvu nesuprantama.

K.

Dabartinė Lietuvos tauti
ninkų vyriausybė labai daug 
dirba. Tik kieno naudai?

\

Savo tautos ištikimiausius 
vyrus bruka į Varnius, o 
priešus aprūpina visokiomis 
lengvatomis. Kas nežino, 
kad buvusieji Lietuvos dva
rininkai buvo ir yra parsi
davę Varšuvai. Besikuriant 
Lietuvos nepriklausomybei 
vieni iŠ jų pabėgo į Varšuvą 
palikę dvarus, o kiti pasilikę 
slapta siuntė pinigus Lenki
jos vyriausybei, prašydami, 
kad ji atsiųstų legioninkus į 
Lietuvą ir ją paimtų savo 
globon.

Steigiamojo Seimo išleis
tas Žemės Reformos įstaty
mas buvo baisus smūgis len
kų dvarininkams. Tautinin
kai (tada dar vadinosi pa
žangiečiais) irgi buvo prie
šingi žemės refbrmai, nes ir 
iš jų buvo stambių dvarinin
kėlių. Dabar pasigrobę Lie
tuvos vairą į savo rankas 
keičia Žemės Reformos įsta
tymą dvarininkų naudai. 
“Lietuvos Žinios” tuo klau
simu rašo:

Knut Hamsun

SABOS KARALIENE
Valkiodamiesi po pasaulį, keliaudami iš vie

tos į vietą, likimui lemiant išnaujo susitinka
me. .. žmones, kuriuos kada-tai jau esame ma
tę, susitinkame ten, kur visai nelaukiame, o be 
to taip netikėtai, kad, nustebę užsimirštame nu
siimti kepurę ir pasveikinti.

Taip atsitinka su manim dažnai, — taip, — 
labai dažnai. Nieko nepadarysi.

Tai, kas su manim atsitiko 1888 metais, yra 
surišta su mano nesenu nuotykiu, kuris man pa
sitaikė savaitę atgal, mano trumpoje kelionėje 
Švedijoje. Tatai visai paprasta ir suprantama 
istorija, kurioje viskas labai paprasta: gal būt 
ji nei neverta papasakoti, bet aš vistiek pamė
ginsiu, kaip moku..,

Kai mes su tavim paskutinį kartą matėmės, 
tu klausei... vienok, tu patsai gerai žinai apie 
ką tu klausei, todėl nėra jokio reikalo tai tau 
priminti. Tuomet aš tau atsakiau, kad tai man 
niekuomet nepasisekdavo, nors ir kaz kaip aš 
stengdavau; visumiet kas-nors pastodavo kelią 
ir mane atstumdavo ir išprašydavo pro duris... 
Aš nemeluoju; aš tau įrodysiu, jo£ tai tiesa; 
niekuomet aš nebuvau tiek arti sužadėtuvių, 
kaip aną sykį, bet ir vėl palikau už durų.

Čia jau nėra pagelbos.
*

* »

18§8 metuose aš surinkau kelionei pinigų 7— 
pasakau visa, kaip kad buvo. Aš nuvykau Šve- 
dijon ir palengva žygiavau šalia gelžketio. Trau
kinys po traukinio kasdien prašvilpdavo pro

Sakoma, kad ta visa nesą-, 
moninga Amerikiečių veid
mainystė paeinanti nuo jų 
puritaniško auklėjimo. Pu- 
ritanai, kas lietuviškai išver
tus bus tyrieji, pagarsėję-bu- 
vo tuomi, kad išoriniai sten
gėsi atrodyti labai tyrais ir 
dorais, bet praktikoje elgėsi 
visai kitcjnų&ai.j Puritanai 
tai modemišlei farizėjai. 
Prikrauna ant darbininkų 
pečių nepakenčiąmų įstaty- _______ ______ ____ ____
mų, o patys panaudoja visą galį. . Sutikdavau daugelį žmonių; tie žmonės

J'1 “ A v -r ’ . <

Chlcago, III.
Iždo globėjai: — Laucaitė ir 

B. Nausėda abu iš Chicago, III. 
. Literatinė komisija: kun. S. 
Vembrė, adv. Vaškevičius, kun. 
F. Vaitukaitis, Būlėvičius, Šau
lys, J. Sadauskas, kun. K. Ur
bonavičius, Pr. Zdankus, kun. 
KaružiŠkis.

Sporto sekcijos pirmi —• Pa- 
vilonis iš Roseland, III.

Spaustuvės direktoriai da- 
rinkta vieton Mickeliūno ir 
Manstavičiaus—Remotis (3 me
tams), kun. Urbonavičius (2 m.)

Pašalpai įvesti komisija: Re- 
motis, Onaitis, Manstavičius, 
Savickas ir Pajaujis.“

—• -vi . -.>>
• , • t i ;

Did. Liet. Kun. Vytauto 
500 m. jubiliejui pažymėti, 
Ministerių Kabinetas nuta
rė įsteigti Vytauto Did. or- 
deną ir medalius. Atatinka
mas Vyt. Did. ordenų įsta
tymas priimtas. Ordenams 
ir medaliams pagaminti kon
kursas jau paskelbtas;

“Ir šiandien lenkų dvarinin
ką norai yra prieš Lietuvos val
stybę, jie solidarizuoja su Pil
sudskiu ir kitais. Tad jiems šian
dien dar daugiau primokėti, ne
gu nūmath St. Seimo įstatymas, 
būtą vistiek ką stiprint lenki} 
dvarininkų gaivalą Letuvoje 
arba atiduoti jam Lietuvos tur
tus, naudoti juos lenkų interesų 
tarnavimui. \ .
' “Rodos aišku, kad mes, atly
gindami dvarininkams, skriau
džiame mūsų smulkų ir viduti
nį ūkį ir naujakurius. Jeigu 
mes tuos pinigus sunaudotume 
naujakurių ir ūkininkų rėmi
mui, tai, beabejonės, tas atsi
lieptų teigiamai į viso krašto lie
tuviško ūkio kultūrą. Atiduo
dami tuos pinigus dvarinin
kams, mes pasunkiname mūsų 
biudžetą ir sustipriname sveti
mą gaivalą. Todėl nustatytas 

z žemės reformas įstatymo pakei
timas neracionalus, o atlygini
mas dvarininkams visais atžvil
giais yra nepriimtinas. ’ ’

Iš to kas parašyta matome, 
kad tautininkai dirba tik 
dvarininkų naudai. Dar ne
girdėjome, kad jie būtų išlei
dę arba ruoštųsi išleisti įsta 
tymą biednuomenės reikalų 
pagerinimui. O ji kaip tik kų; apskrityse yra 22 mo- mokiniais darbo, kol bus vy- 
daugiausia skursta ir vargs kyklos, bet mokytojai'kasmet riausybės leista, 
ta Lietuvoje. 'iš naujo tvirtinami. Visi jie

z  • 

Lietuvių Mokyklos Vilniaus 
Krašte Kitiems Metams

Gautomis žiniomis, Vii’ kaip ir dauguma anų apskri- 
niaus “Rytas” kitiems mc- čių mokyklų ir mokytojų yra 
tams turi jau Vilniaus aps
krity 1 gimnaziją ir 17 pra
džios mokyklų su 10 patvir
tintų mokytojų, Breslavės 
apskrity 3 mokyklas su 1 mo
kytoju, Švenčionių apskrity 
2 mokyklas su 3 mokyt., Aš
menos apskrity 2 mokyklas 
su 2 mokytojais, Lydos aps
krity 7 mokyklas su 6 mo-. 
kytojais. Gardino ir Suval-

laukimo stadijoje. Uždaryto
sios 1927 m. mokyklos neati- . 
daromos ir jų vieton nelei
džiama tose vietose steigti 
naujų mokyklų. Mokytojų 
seminarijos klausimas dar 
susirašinėjimo stadijoje ir 
nėra baigtas. “Rytas” laiko
si tos nuomonės, kad Moky
tojų Seminarija nebuvo lik
viduota, tik negali pradėti su

visi mane sveikindavo ir sakydavo “sveikas” nakvynės, atsako ji, — todėl tai pas mus neliko 
ir aš taipgi sakydavau “sveikas,” kadangi neži
nojau, ką kitą pasakyti. Kai aš atėjau Getebor- 
gan, mano batai buvo visiškai suplyšę, bet apie 
tai neužsimoka kalbėti.

Dar pirm man atvykstant Geteborgan įvyko 
nuotykis, apie kurį aš tau noriu papasakoti.

Kaip tau rodos? Jeigu moteris mšes į tavę 
akimirksnį per langą, o paskui nekreips į tave 
jokio dėmesio, tai juk tu nepriduosi tam ma
žiausios reikšmės ir neturėsi jokių vilčių. Rei
kia būti kvailiu, kad įsivaizdinus sau ką-nors 
iš tokio akimirksniško žvilgsnio. Bet jeigu toji 
moteris ne tiktai į tave žiūri su dideliu susido
mėjimu, bet dar ir savo kambarį tad užleidžia, 
savo lovą švedų stoty, ar-gi tu neturėtum pama
to manyti apie jos'rimtus užmanymus ir turė
ti šiokių tokių vilčių ?

Aš taip ir maniau, aš tikėjaus iki paskutinei 
valandėlei; savaitę prieš tai aš net padariau 
savo nenusisekusią kelionę Kalmaram..

Daejau aš pėsčias iki stoties Berbi. Buvo 
jau vėlus laikas, o kadangi aš ėjau nuo anksto 
ryto, tai nutariau Čionai pasilsėti. Aš įėjau 
kambarin keliaujantiems ir pareikalavau vaka
rienės ir kambario.

Taip, vakarienės aš galįs gauti, Bet pernak
voti galutinai nėra' kur: visi kambariai esą už
imti ir namai visiškai perpildyti.

Taip pasakė man jauna mergaitė, — kaip 
paskui pasirodė — šeimininko duktė. Aš pasi
žiūrėjau į ją ir nudaviau nieko nesuprantąs. 
Ari tik nenori ji man leisti suprasti, kad aš esu 
norvegas, politinis priešas ?

— Kokia Čia vežimų galybė!—tariau aš šal
tai. ' z

— Taip, tai iš turgaus pardavėjai stotojo čia

. t.-

jokio laisvo kambario.
Po to ji išeina ir užsako man vakarienę. Su

grįžus ji išnaujo užveda kalbą apie tai, kaip per
pildyti namai keliaujančių. Ji sako:

— Tamsta galėtum daeiti iki sekančios sto
ties, iki Ittero, arba sugrįžti traukiniu truputį 
atgal. Čionai gi, kaip jau esu sakius, visa per
pildyta.

Aš nei kiek nepykau ant naivaus kūdikio ir 
nenorėjau būti storžieviu, bet, savaime supran
tama, kad aš nesirengiau nei pakrutėti iš vietos 
iki sekančio ryto. Aš buvau viešoje pašto stoty 
ir turėjau teisės pernakvoti.

— Koksai puikus oras, tariau aš.
— Taip, atsakė ji, — todėl net ir malonu pa

sivaikščioti iki Ittero. Tai netoli, vos tik gera 
mylia.

Tai buvo jau perdaug ir aš tariau griežtai 
ir įtikinančiai:

— Aš nei kiek neabejoju, kad jūs man duo
site nakvynes; aš nenoriu toliau eiti, aš pavar
gau.

— Bet jeigu visos lovos užimtos! priešinosi 
ji-

— Kas man darbo! — Tai sakydamas, aš pa
togiau atsisėdau kėdėje.

Vienok man pagailp mergaitės. Iš jos išvaiz
dos sunku buvo įtarti, kad ji tiktai iš piktos 
valios nori padaryti man pasunkinimų. Jos vei-< 
de buvo atvira išraiška ir jos neapykanta mums, 
norvegams, man rodės tik^ vidutinę.

— Jūs galite mane patalpinti kur norifle, ma
nęs dėlei, nors ir čionai, ant sofos tariau aš.

Bet pasirodė, kad ir sofa jau užimta.
Man pasidarė truputi, nejauku. Geran man > 

Jei darpririritų gerą «wdų mylią. '
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me- 
ba Įsa vinių. 
“Resident 
AVashing-

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

“JI. L.”

įvyks

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY 

RUGSĖJO 25 IR 26 D.D.,1929 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOJ 

WORCESTER, MASS.

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą; 
dideliuose—daro jį kilniu.— 
Rovei.

ALKOLIS IR SPORTAS

i

d

A. L. R. K. B. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA: 
Kun. J.'-Jakaitis—dvas. vadas; Kun. j. švagždys—pini.;
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 vice-pirm.;
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St., Worcester, Mass.
O. Sidabrienė—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 105 Main St., Athol, Mass.

P. Gini tinas

MOTERS IŠRADIMAI 
SENOVĖJE

y i

i

Mūsų šalyje sportas ple
čiasi kas kart vis labiau ir la
biau. Todėl reikėtų išsiaiš
kinti klausimą, kurios įtakos 
daro alkolis sportui. Kaip 
daugumo sportininkų paty
rimais, o taip pat ir tikslūs 
tyrinėjimai rodo, ta įtaka v- 
ra sportui žalinga.

Tiesa maži alkolio kiekiai 
nervų sistemą sujudina ir at
gaivina. Tačiau tuojau po 
šio atgaivinimo seka nutūpi
mas. Jei geriam vidutiniškai 
arba net daug alkolio. tai 
nervų sistemos nusilpimas 
pasirodo iškarto be'sujudini- 
mo, kuris pasireiškia mažiau 
gejriant.

Kai j) patyrimas rodo, al
kolis daro labai žalingos Įta
kos įpratimui. Jis įpratimą 
paraližuoja. Todėl }>er treni
ruotes būtinai reikia vengti 
svaigių gėrimų, net ir maža 
negerti. Dėl tos pačios prie-

Tačiau ir po sporto rung
tynių alkolis yra žalingas ir 
yi>ač jauniems nesubrendu- 
siems organizmams. Sporto 
nuvargintą kūną alkolis la
biau nusilpnina, negu nenu
vargusi; savo paraližuojan
čių veikimu jis gali klaidin
gai sukelti sveiką.nuovargį, 
slėpdamas neramumą ar su
sijaudinimą, kaip perai vari
nio ženklus.

Kas šių ženklų nepaiso, tas 
dažnai ilgai turi kentėti dėl 
persi vari mo padarinių. Tie
sa, kai yra visai išsekusios jė
gos, tada alkolis vartojamas 
.kaip laikina priemonė. Ta-, 
čiau ji leistina tik gydytojui 
prižiūrint.

Jeigu norima ne tik vieną 
kartą rugtvnes laimėti, bet 
nuolatos sporte turėti pasise
kimą, sportininkas turi būti 
abstinentas, nes alkolis maži
na sporto darbo užsimojimą, 
norą ir jėgą. Todėl irsupran-

žasties nepatartina vartoti Jtuna. kad sporto ir mankštos 
Symesnybės visiškai alkolio 
nevartoja, nes jie nori turėti 
tvirtą ištvermingą valią, ku
rią alkolis kaip tik silpnina. 
Tik susivaidydami nuo alko
lio jie sugeba išbūti pirmose 
sportininkų eilėse.

Todėl brangūs skaitytojai, 
jei norit dalyti sporte jiažan- 
gą, tai šekit jų pėdomis, 
vengkit svaigių gėrimų. Vie
ton jų valgykit šviežius nu-

net mažai svaigalo prieš bent 
kokį sportą ir mankštymą. 
Čia jis veikia visada žalingai. 
Tuojau po sužadinimo, tar 
pais dar neatlikus reikiamo 
uždavinio arba prieš patį 
veiksmą gali įvykti pavojin
gas nusilpimas, kuris gali bū
ti pralaimėjimo priežastimi. 
Todėl nė vienas patyręs spor
tininką sprieš rungtynes ne
vartoja svaigių gėrimų.

Ir šiandien girdėt daugelis sako, kad moteris niekas. Ji nieko gero neišrado. Visa ką mes turime, tai vis iš vyro rankų. Kaime vyrai dažnai kartoja, kad jie moteriai ir duonų uždirba, o ji dyka sėdu Bet tas netiesa. Pažiūrėkime ką moteris yra išradusi.
Žiloje senovėje žmonės ver

tėsi daugiausia medžiokle. 
Mėsa buvo maistas, kailai ap- 
rėdalas. Medžiotojas, žinoma, 
buvo vyras. Moteris irgi tu
rėjo darbo. Ji rinke augalus 
tinkamus maistui. Kad ne
reiktų vaikščioti ir rankioti, 
moteris išsigalvojo vaisinių 
augalų auginti prie namų. 
Vadinas, perėjo nuo augalų 
rinkimo prie jų auginimo. 
Aišku tuomet reikėjo ir že
mę pradėt dirbti. Tokiu bū
du nuo medžioklės prieita 
prie žemdirbystės. Taigi ma
tome, kad moteris buvo žem
dirbystes įsteigėja. Ji buvo 
ir pirmutinė žemės dirbėja ir 
savininkė.

Tapus žemdirbystei svar
biausiu verslu, kaip sakyta 
anksčiau, moteris buvo že- 
įnės savininkė. Ji ir sudarė 
žemės n'uošdvybe.s teisę. Tuo
met vyras vesdamas pareida
vo i moters šeimą ir jos na
mus. Motina savo turtą per
leisdavo vaikams. Tokiu bū-

/ 
silpusius vaisius, gerkit tyrą 
šaltinio vandeni, gryną vai
sių šoką ir geriįpieną.

Dr. .1. G ylyš 
(“J. S.”)

du susidarė ir žemės paveldė
jimo teisė.

Į

Be žemdirbystes įvedimo 
moteris dar daug ką gero iš
rado. Ji ir girnas išrado. Iš 
pradžių grūdus malė dviem 
plokščiais akmenimis. Vėliau 
išsigalvojo apatinį akmenį 
pridrūtyt,. o viršutinį prisi
taisė sukti. Tuo būdu ir bu
vo išrastos rankinės girnos, 
Po to žinoma, atsirado ir di
desni malūnai. O šiandieų 
matome puikiausiai įtaisytus 
naujoviškus malūnus.

Moteris išmoko ir duona 
kepti. Iš pradžių kepusi ne
gardžią, neraugytą. Sako, 
raugyti išmoko nuo pieno. 
Mat matydavo, kai}) pienas 
pastovėjęs* surūgsta. Duonai 
kepti reikėjo krosnies. Aiš
ku, ir ją moteris pasigamino.

Tačiau reikia jiaminėti, 
kad moters išrastas verpimas 
ir audimas. Iš pradžių buvo 
tik šioks toks pynimas iš kar
nų (plaušų), vėliau iš linų. 
Nuo to prieita prie vilnos pa- 
sigaminimo. Dabar mes mo
kame pasigaminti jaukiau
si us drabužius. Kad ne mo
ters galva, tai ir dabar vaik- 
šč iotume kai 1 ia is a psiden gę.

Prie lianų ir šeimininka
vimo moteriai buvo reikalin
gi puodai. Molinius puodus 
išrado moteirs. Iš jiradžių 
moliniai indai buvo neišdeg
ti. Ant ugnies užstatydavo 
indą storą, šlapoko molio. 
Kaitinant toks indas greit 
trūkdavo. Kad netruktų, mo
teris išsigalvojo iš vidaus

puodo išspausdinčti pirštu duobutes. Tuomet iš molio vanduo greičiau išgaruodavo ir netrūkdavo. Randama to
kių užsilikusių puodų, kur 
žymu, kad duobutės padary
tos moteriškais piršteliais. 
Indų padarydavo net ir labai 
gražių, gražiau išmargintų, 
negu šiais laikais. Vadinas 
moteris išrado puodų graži
nimo mokslą. Kiek šiandie 
turim puikiausių indų iš mo
lio, ir iš įvairių metalų!

Apsigyvenus sėsliais, apsi
rinkus ■ sodybą, reikėdavo ir

«

šiokios tokios pastogės. Bas
tūnai jau mokėjo pasigamin
ti kilnojamas šėtras. Spėja
ma, kad: moteris išmoko ir 
trobas statyti. Išmoko taip.1 
Tada nebuvo dar 
Ugnis reikėdavo įskilti' arba- • 
įžiebti, brūžinant du medžius, |11K 1 
ar panašiai. Darbas buvo ne-, 
lengvas, todėl svkį ižiebus ge- .

. _ . Giliau būdavo neužgesinti. Iš, 
to kilo ugnies saugojimas.j 
Ugnį išsaugoti be pastogės 
buvo labai sunku.

Reikia manyt, kad ugniai 
saugoti moteris išrado šiokią 
tokią pastogę, vėliau trobą ir 
patiems apsisaugoti nuo lie
taus ir šalčio. Dabar turime 
jau puikiausius rūmus.

Iš šių aprašytų dalyki] ma
tome, kiek daug moteris nu
sipelnė žmonių 
pagerinti ir davė pradžią vi
sokiai kultūrai.

i-

“Gera” mylia Švedijoje begalinė, tame aš jau 
gavau persitikrinti.

— Bet. o, Dieve mano, argi jūs nematote, 
kad mano batai nuo ilgo keliavimo visiškai su
plyšę, — sušukau aš: — juk negi išvarysit žino- 
gų taip ajisiavusį!

— Tegul bus ir taip, bet juk batai ir lytoj 
nebus geresni. — pastebėjo ji, šypsodamasi.

— Taip, žinoma, ji buvo visiškai teisi ir aš 
nežinojau, kas man daryti. Tą valandėlę atsi
daro durys ir kambarin įbėga kita jauna mer
gaitė.

Ji kaž ko juokiasi, kas su ja atsitikę, ar apie 
ką ji mananti ir jau praveria lūpas, norėdama 
tai papasakoti. Mane pamačius ji ne tiktai ne- 
susigėdžia, bet prisispyrus žiūri į mane ir net 
moja man galva. Paskui patylomis klausia:

— Kame dalykas, Lote ?,
Lotė jai kažką sako, ko aš nenugirdau, bet 

supratau, kad jos šnabždasi apie mane.
O aš sėdžiu ir klausaus, tartum visas mano 

gyvenimas nuo tatai1 prigulėtų. Štai jos neju
čiomis jiažvelgia į mano batus ir aš girdžiu, kaip 
jos patylomis juokauja. Antroji mergaitė lin
guoja galvą ir jau rengias eiti. Priėjus iki dil
ių, ji greitai atsigrįžta, tartum ką atsiminus ir 
sako:

— Bet aš juk šiąnakt galėčiau su tavim mie
goti, Lote, ir tuomet jam būtų galima atiduoti 
mano kambarį.

— Ne, — atsakė Lotė. — tai jau visai nega
lima, panele.

— Ne, ir labai galima.
Tyla. Lotė galvoja.
— Taip, jeigu jūs, panele, tai}) norite. — 

Paskui, atsigrįžus į mane Lotė sako: — na, štai, 
panele užleidžia jums savo kambarį.

/

Aš pašoku ir sudavęs užkulnius, pasilenkiu. 
Manau, kad num.tai išėjo labai puikai. Paskui 
aš savo dėkingumą išreiškiau ir žodžiais, saky
damas, kad ji parodo man didelį malonumą, ko
kio aš niekad savo gyvenime nesu patyręs ir ; 
baigdamas paaiškinau, kad josios širdis taipo 
pat graži, kaip ir josios akys. Prie tų žodžių ; 
aš dar kartą pasilenkiau ne mažiau grakščiai.

Taip, tai visa aš atlikau kuopuikiausia. Ji 
paraudo ir balsiai juokdamosi išbėgo pro duris.' 
Lotė paskui ją. »

Aš pasilikau vienas.ir ėmiau galvoti apie at
sitikusį. Viskas ėjo kuopuikiausia: ji juokėsi, 
taudo, vėl juokėsi: geresnės pradžios sunku bu
vo norėti. Dieve mano, koki ji jaunutė! Ji tini 
vargiai aštuoniolika metų, su duobutėmis vei
deliuose ir smakre, atviru kaklu, be skepetėlės, 
net be mezginių ant suknelės kalhieruko. tiktai 
buvo išvertas kaspinėlis. O be to, toksai užsi
mąstęs. gilus žvilgsnis ir toksai meilus veidas.?. 
Nieko panašaus aš dar nebuvau matęs. Ii- ji 
žiūrėjo į mane su tokiu įdpmavimosi.

Po valandos aš ją pamačiau kieme; ji buvo 
įsisėdus tuščian vežiman ir sėdėjo ten pliauškin
dama botagu, tartum ragindama arklius. Ko
kia jauna ir linksma ji man tuomet pasirodė! 
Aš judėjau artyn, aš sumaniau Įsikinkyti veži
man ir ją pavėžinti. Aš kilsterėjau kepurę, 
rengdamasis ją užkalbinti. •

Bet ji staiga atsistojo — aukšta, didi, kaip 
karalaitė, apžvelgė mane ir tylėdama išlipė iš 
vežimo. Aš to niekumet neužmiršiu. Ji neturė
jo jokio pamato mhnyti ką-nors bloga, bet vistiek 
tą valandėlę, kai ji atsistojo ir išėjo iš vežimo, 
ji ištikrųjų buvo puiki. Aš užsidėjau kcjnlrę ir 
nuėjau susigėdęs ir sumišęs. Lalas būtų pa
traukęs titano prasimanymą tenųiti vežimą!

Bet, antra vertus, ką gi aš jai padariau? 
Argi ne ji pati užleido man savo kambarį ? 'Tai 
kuriems galams dabar toji ceremonija?

Tai apsimetimas. — tariau aš sau, — žinau 
aš tuos gudrumus, ji nori mane ant meškerės 
pagauti. Gerai — pasiduosiu ir imsiu tampytis 
ant vąšelio.

Aš atsisėdau ant laiptų ir užsirūkiau pypkę. 
Aplinkui manęs plepėjo turgaus pirkliai; kar
tais iš namų atlėkdavo atkemšamų butelių gar
sas ir stiklinių skambėjimas. Paneles aš dau
giau nebemačiau.

Vienintelis spausdintas kūrinys, kurį turė
jau su savim, buvo Švedijos žemėlapis. Sėdžiu, 
rūkau ir pykstu. Pagaliau aš ištraukiu iš ki
šenės savo žemėlapį ir imuos ją žiūrinėti. Tai}) 
praėjo keletas minučių. Tik štai duryse pasi ro
do Lotė. Ji siūlosi palydėti mane į mano kam
barį. jeigu man tai patinka. Buvo jau dešimta 
valanda, aš atsistoju ir seku paskui ją. Prieme
nėje mes susitikome panelę.

(‘ia atsitiko šis tas, ką aš iki mažiausių 
smulkmenų atsimenu. Priemenėje sienos buvo 
tik ką nuteptos, bet aš tai nežinojau, ir kai mes 
susitikome panelę, aš pasitraukiau į sieną ir čia 
štai ir atsitiko nelaimė.

Panelė, uždusdama, išsigandus sušunka: A- 
liejiniai dažai!

Bet buvo jau jmtvčIu, aš kairiu pečiu prisi
liečiau sienos.

Visiškai sumišus ji jiasižiūrėjo išpradžios į 
mane, paskui į Lutę ir tarė:

— Ką gi dabar darysim ?
Lotė atsako:
— Kuo nbrs ištrinsim!—ir abidvi nūleipo 

juoku.

Porto Rieoj Vakarų Indi
joj, Kolumbo rasta ir užvar
dinta 1493 m., viena iš ma^ 
Riaušių Didelių Antillių sa
lų, yra apie 1,400 mylių to
lumo iš New Yorko, ir ma^ 
žiaus kaip 1,000 mylių iš Co. 
lono, Panamos Respublikoj.- 
Susideda ik apie 3,500 ket
virtainių myliu.

Garsus Ponce de Leon, 
pradžioje XVI šimtmečio 
beieškodamas ‘ ‘ Jaunystės
Šaltinio,” užkariavo salą ir 
pavedė Ispanijai. Porto 
Rico gyventojai tapo ver
gais, ir tik sukilo už kelių 
metų, kuomet jie užmušė be- 

r" d?gtukųjveik :
.Jventojų. Galų gale vietiniai 

i išnyko,
> pargabenti vergai iš Afrikos 
ir pristatyti prie darbo kas- 

auksą. kuri Ponce de 
| Leon rado.

Sekančiais ši n it meči ai s
francūzai, anglai, holandie- 
čiai ir ispanai vedė kovas 
valdyti Porto Rico, bet sa
la ilgiausiu laiku pasiliko po 
Ispanijos globa. Po Ispani- 
jos-Amerikos karo, Porto 
Rico pavesta Jungt. Valsti
joms 1898 m. ir nuo to lai
ko buvo 
nystė 
džia — 
mosios 
šakos 
Jungt. 
paskiria gubernatorių, 
šešių išpildomųjų departa
mentų prezidentas paskiria 
du ir gubernatorius kitus 
keturis, kuriuos užtvirtina 
Porto Rico Senatas. Legis- 
latūra-Senatas iš 19 narių ii 
Atstovų Butas iš 39 narių — 
išrenkama keturiems 
tams tiesioginiu 
Sala išrenka 
Commissioner 
tone, kuris turi bals;] bet ne 
gali balsuoti Atstovu Bute.

Ant šios salos gyvena 1, 
400,000 gyventoju. Sostapi- 
lė, San Juan, yra salos di-

Amerikos pavaldi- 
su savo ypatinga val- 

susidedant iš išpiklo- 
š a k os. Į st a t y md a vi ų 
ir teisdarių šakos. 
Valstijų prezidentas 

Iš

džiausias miestas su 
gyventojų; Ponce ir Ma] 
agucez yra kiti dideli mi 
tai. San Juan uostas 
labai svarbi anglies sto

Porto Rico žemdirby 
ra įvairi, svarbiausi p 
duktdi yra kava, cukrus, 
ta ir tropiški vaisiai, k 
apelsinai* ir ananasos.

Pereitais dešimtais metais' 
įvyko žymus progresai 
gyvenime. Cukraus nei 
tynis syk daugi aus išsiųsta £ = 
kitas šalis, kavos eksportas 
irgi didesnis, kas ntet išsiųsta* 
į kitas šalis milijonai dol©* 
rių vertės ananasų ir panaJ 
šių produktų.

Vėtros labi 
ir buvo puola pakruti 

salos progresą.
Al yra privers-/

tinas nuo 1899 m. ir nemoks- 
luino nuošimtis sumažintas 
nuo 83 iki 40. šiandien yra 
beveik 2,500 mokyklų an£ sa
los. . V'.

Porto Rico vis pasilieka. H 
tipiškai tropiška sala. Gy
ventojai padalinti į keturi’ 
kliass. Pirma kliasa yra- 
miestų gyventojai, kurie-ne
šioja čcverykus, ir galimu 
spręsti iš kokios vietos kitos , 
trys grupės paeina nuo jų ko
jų. -“Jibaro” (kaimiečiai)^ 
ainiai ispanų kolonistų ir 
indijonų turi plačias kojas j 
ir dirba cukraus laukuose“ J 
netoli pakrančių. Tabake 
distriktų darbininkai turi ž 
trumpas kojas, ir kalnų gy
ventojai, arba kavos darbi
ninkai, turi ypatingai dide
lius kojų pirštus. • - j

Porto Rico 
gą literatūrą, 
poetų, tarpe 
Benitez ir Jose G. Patilta; 
net ir kitose pasaulio dalyse^, 
žinomi. Keli garsūs istoriš
kai. kalbėtojai, piešėjai ir. 
kompozitoriai savinasi Por
to 
tą.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS

* > .j . t.■ X.

g:
Š!

r
šis Seimas turės išspręsti keletą svarbių organi
zacijai klausimų. Tad kviečiame LDS. apskri
ti us ir kuopas išrinkti atstovus. Pageidaujama, 
kad šių metti seime būtų atstovaujama kiekvie
nas apskritys ir kiekviena kuopa sulig konstitu
cijoj nustatytos tvarkos.
Lietuvių Darbininkų Sąjungos Centro

Pirmininkas VI. Paulauskai 
Sekretorius A. F. Knedys ' 
Iždininkas A. Vaisiauskas



Nuoširdus pakvietimas.

PARSIDUODA ŪKĖ

Mažoji

Žingeidus piknikas.

Viena iš dalyvių

DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJOS.

Suvirs 22 Metu 
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektriSinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Jvedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

fiašy/c Pepsine SettzerCa. 
Morcssttr, Mass. o

GAUSI SAMPELJ DYKAI

ap
juokai. 

Žinutės iš 
ir plataus pasau- 

Užda viniai

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo 

Greita pagilia naudo jant

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaikų teatrui 
gimtojo krašto 
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas 
tracija Jurbarke,

mto. 10 d. a. a. 
Pranas Jakaitis apleido Šį pasaulį. 
Velionis buvo vienas pirmųjų na
rių 'įstojusių į neseniai įkurtą Šv. 
Jėzaus Vardo Draugiją, Baltimo- 
rėj. Kadangi jo mirtis kaip tik su
tapo* su Draugijos mėnesine Komu
nija, buvo sušauktas nepaprastas 
susirinkimas šio nario laidojimą 
svarstytu Nors draugija gyvuoja 
jau beveik metus, vis dėlto ši ne
laimė buvo dar pirma kurią jai te- 
ko patirti. Užtat ruošėsi tinkamai 
tą įvykį paminėti. Buvo padaryta 
rinkliava tam tikslui, kuriam sudė
ta penkiolika dolerių aukų. Iš tų, 
dalis buvo paskirta paaukoti Ek- 
zekvijomis MišiomLs, ir likusieji pi
nigai gėlių dovanai. Be to dar iš
rinkta šeši nariai karstą nešti, ir 
visa draugija pasižadėjo būryje 
aplankyti namus maldų atkalbėji
mui, laidotuvių išvakarėse. Velio
nį raudoja žmona ir trys vaikai. 
Tegul ilsisi ramybėj!

Buk tikras mane matyt pirm pirk- \ 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesidi*

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

Reikalauk Katalogo

Vose & Sons Piano Co.___ A

(AS GIRDĖTI LIE1 
KOLONIJOSE

160 BOYLSTON ST. BOSTON
LENGVOS IŠLYGOS

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungų ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

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

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

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

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos 
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrjžlmut 
leidimai, nfideivital.

Daroma legališki dokumentai: pa
vedimai, Įgaliojimai, Ir tt.

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
50 8teriinf St., Woroester, Mass

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS I

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

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 49531
Ofūat: 212 Millbury St, Worces-] 
•ter, Mass. Tel. Park 2795.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau >gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street ’ 

Worcester, Mass.

Šv. Pranciškaus parapijos ir L. 
D. S. 70 kp. įvyko susirinkimas 
pikniko reikale. Pirmininkavo mū
sų klebonas kun. F. Juras. F. 
KranceviČius, LDS,. komisijos na
rys vardu susirinkusių ir ko
misijos kviečia visus vietos ir a- 
pylinkes lietuvius ir lietuvaites 
sekmadieny, rugpiūčio 18 d. at
vykti Į “Palangą” Methuen, Mass.

LDS. Naujos Anglijos Apskričio 
piknike bus daug įvairumo ir ma
lonumo. Bus žaislų, skanių valgių 
ir gėrimų.

Be to, pasižadėjo dalyvauti daug 
įžymių svečių kunigų, muzikų, ad
vokatų, gydytojų ir kitokių profe- 
sijonalų ir inteligentų. Mūsų įžy
miausios lakštingalėlės čiulbės ma
loniais balseliais ir linksmins kiek
vieno sielą.

Lietuvos eampijonas Juozas Vin
cą, vadinamas antruoju Sharkey 
irgi dalyvaus šiame piknike. Jis 
nesenai atvykęs iš Lietuvos ir da
bar su Sharkey treiniruojasi, kad 
nugalėjus kitataučius. Pakviestas 
ir mūsų garsusis Sharkey. J. Vin 
ča “šiur” bus. Tik gausiai suva
žiuokite, kad mūsų sporto karalius 
Vincą turėtų kuo pasigerėti.

Pasirodykime rimtais ir susipra
tusiais lietuviais.

Tarp kazimieriečių rimtai, inten
syviai darbuojasi veikėjai, veikė
jos, kad atatinkamai sutikus ir pa
gerbus kunigą Juozą Kaulakį, kle
boną kazimieriečių, grįžtantį iš 
Europos. Ateinančio mėnesio, rug
sėjo 8 d. bus puikus bankietas, šv. 
Kazimiero parapijos svetainėje. 
Kaip uoliai yra viskas rliošiama, 
galima vien tik iš to spėti, kad po
nia Agota Mažeikienė ir panelė O- 
na Unguraitė, bendrai jau pardavė 
130 bankieto tikietų.

Tautmyla

Šv. Cecilijos Moterų Dr-ja ren
gia savo pikniką “Gedimino Kal
ne,” 18 d. rugpiūčio. Lr kaip man, 
rašančiai šią žinutę, teko sužinoti, 
tai tas piknikas bus nepaprastai 
žingeidus it linksmas, bei jame 
bus daug, taip tariant, surprizų — 
netikėtų dalykėlių. Tad kiekvie
nam ir kiekviepai, kurie gali, ver
tėtų tame piknike dalyvauti.

Jurgiečių Kazė

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

Bartkevičius iš Montello, 
Mass. irgi nemiega, bet pa
kvietė p. Liūtą pas save ir 
nori sutvarkyti ekskursijos 
reikalus iš anksto. Kiti agen
tai irgi žada kviesti p. Liū
tą kad ir jiem prigelbėtų eks
kursijos reikale. Nors agen
tai už laivakortės pardavimą 
gauna mažą atlyginimą iš 
kompanijos vos tik $6.00, bet 
jie dirba energingai ir patar
nauja nuoširdžiai. Sugrįžę 
iš Lietuvos žmonės džiaugia
si, kad šį metą Lietuvoj bu
vusi graži vasara ir Lietuva 
juos gražiai priėmusi o ant 
laivo George Washington' va
žiuoti tai tikras dangus.
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Kas ieško darbo, tai tuojau at
sišaukite po šiuo adresu: 1910 E. 
Falls St.

Niagara Falls Union Carbide 
tuojau reikalauja 25 vyrų prie ge
rų darbų. Darbą gauš tik tie, ku
rie čia apsigyvens. Paprastam dar
bininkui pradžioje moka po 45c. Į 
valandą.

Kurie nori gauti darbą ir nori 
platesnių informacijų gali kreip
tis paduotu adresu.

Pereitą mėnesį čia apsigyveno ir 
gavo darbą šie: Ankevičius Juo
zas iš Wilkes Barre, Vitkevičius 
Petras iš Wilkes Barre, Liutkevi
čius Jonas iš IVilkes Barre, Bag 
donas Henry iš Phtston, Pa., Gry. 
bas Jonas iš aplink Wilkes Barre 
ir Mačiulionis, George iš Kanados.

Darbininkų Sąjungos Seimas, Rug
sėjo 25 ir 26 dienose. Tąja proga 
pirmąją dieną yra rengiamas kon
certas, antrąją gi dieną pagerbi
mui seimo delegatų ir sykiu para
pijos metinė vakarienė. Kaip prie 
to rengiamasi ir kaip jau dabar 
kalbama, tai vėl matyt bus ko dar' 
šioje kolonijoje nebuvo. Visi lau
kiame ir rengiamės prie tų iškil
mių.

L. R. K. M. S. 14-tas seimas pra
skambėjo, praūžė šioje kolnijoje 
kaip koks milžinas, palikdamas ne
mažą įspūdį. Buvo it tas varpas, 
o to varpo širdis, tai buvo p-nia 
Marijona Čižauskienė iš Cleveland, 
Ohio. Aš apie jos malonumą, dran- 
giškumą ir skambų žavėjantį balsą 
tai nesurandu pagyrimui žodžių. 
Rašau kaip moku. P-nia M. Čižaus
kienė mūsų plačiajai visuomeniai, 
ypatingai lietuvių, yra žinoma 
kaipo talentinga dainininkė ir mu
zikos mylėtoja. Bet jos malonų ir 
linksmą būdą gal ne visiems teko 
patirti. Rašančiai buvo laimė pir
mą kartą asmeniškai susitikti. Pa
sirodė, kad ji yra viena iš gyviau, 
šių ir lipšniausių lietuvaičių Ame
rikoje. Jos malonus ir draugiškas 
būdas, šypsą padaro kiekvieną, 
linksmiu ir drąsesniu, prie ko tai 
nepaprasto. Sakau malonu ir gar
bė mums turėti tokią lietuvę. Ne
veltui L. R. K. M. S. 14-tas seimas 
pakėlė M. Olšauskienę į garbės na- 
nes. Kiek teko patikti iš Centro 
Valdybos, šeiminių rsfiortų, tai p. 
M. Čižauskienė turi didelę Įtekmę Į 
jaunuomenę ir jos rūpesniu tapo 
suorganizuota didžiulė L. R. K. M. 
S’. jaunamečių kuopa, Cleveland, 
Ohio. Taigi matome, kad jai rūpi 
ne tik muzika, dainos, bet ir jau
nimo organizavimas po katalikiš
ka vėliava. Ir kitos lietuvaitės tu
rėtų sekti p-nios M. Čižauskienės 
pavyzdį.

Nemažą įspūdį paliko mūši? tar
pe ir p-nios M. Vaičiūnienė. M. S. 
centro raštininkė, S. Sakalienė, 
“Moterų Dirvos” redaktorė ir M. 
Subatienė, buv. pirmininkė. New 
britainiečiams buvo labai malonu 
ir smagu praleisti laikas su tokio
mis darbščiomis ir susipratusiomis 
viešniomis. Ligšiol pas mus apie 
seimus mažai kas žinojo, bet dabar 
tik ir kalba. Apie sąjungą ir są- 
jungietes dabar jau visi žino ir 
mini garbingą organizacinį ir jos 
viešnias delegates. Jeigu dar kar. 
tą toks seimas papultų New Bri- 
taiii’e, tai visos moterėlės ir mer
ginos taptų sąjungietėmip. Ir da
bar, girdėtis, ketina rašytis. Mūsų 
dvasios vadas kun. E. Grikis daug 
prielankumo parodė laike seimo, 
kas buvo labai į sveikatą mūsų 
kuopai. Na, o kunigėlis E. Gra- 
deckis irgi dirbo kiek galėjo seirrtb 
laike. Daug kam gelbėjo, ypatin
gai spaudos komisijai. Seime pa
sižadėjo, kad visuomet dalyvaus 
vietinės kuopos susirinkimuose. 
Mes New Britainietės lauksime 
daugiau tokių seimų.

70 akerių. Geri budinkai, 9 kamba
rių namas, 4 gyvūnai, KM) vištų/ 
javų, įrankių ir tt. $2,000. Box 91, 
Herkimcr, N. Y. (R.-16)'

KURĮ RENGIA A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 
MASS., MAINE IR N. H. APSKRITYS

Rugpj učio-Aug. 25,1929 
MAIRONIO PARKE 
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žioje tvarkoje ir prisisegusios ge- 
dulo ženklelius nešė karstą iš na- 
tau į bažnyčią ir iš bažnyčios į am- 
žinos ramybės namus — Šv. 31a- *

. rijos airių kapines. Tas darė labai — 
liūdną įspūdį ir kartu malonų, kad 
narės suteikė paskutifų pagerbimą 
savo darbuptojaL
- Velionės kūną lydėjo į šv. An
driejaus bažnyčią šimtai žmonių. 
Buvo pilnas kelias automobilių. 
Bažnyčioje, atvežus kūną, sutiko 
vėl visi kunigai, kurie buvo na
muose ir kun. J. Ambotas ir kun. 
J. Bakšys iš Hartford, Conn., kun. 
I. Abromaitis ir vienas kunigas 
svetimtautis iš La Salleto. Visi at
giedojo gedulingas psalmes. Po 
to buvo atlaikyta trejos šv. mišios. 
Prie šalinių. altorių skaitytas mi
šias laikė kun. J. Bakšys in kun. E. 
Gradeekis; prie didžiojo altoriaus 
Aukštas Pontifikalnes mišias laikė 
kun. E. Grikis. Jam asistavo kun. 
V. Karkauskas ir kun. J. Ambotaa. 
Kun. J. Valantiejus buvo ceremo
nijų vedėju. Vietinis choras gie
dojo iškilmingas mišias. Tarpuose 
du svetimtaučiai giedojo solo. 
Žmonių buvo pilnutėlė bažnyčia. 
Visi nuliūdę, visų akys pasriuvę 
ašarose. Visi meldė Dievo, kad 
priimtų nekaltą vėlę į savo dan
gišką karalystę. Bažnyčioje buvo 
daug ir svetimtaučių, net ir žydų. 
Tai jau retenybė. Bet tas parodo, 
kokią įtekmę velionė turėjo visuo
menėje. Po pamaldų minia lydėjo 
į Šv. Marijos kapines. Taipgi ly
dėjo visi 10 kunigų ir jie prie nau
jai iškasto kapo atkalbėjo pasku
tines maldas. Įleidus karstą į duo
bę kun. E. Grikis susijaudinęs iš
tarė šiuos žodžius: “Michalina, il
sėkis ramiai Viešpatijoje.” Minia 
žmonių apsipylė ašaromis ir susi- 
ajudinę iš gilumos širdies tarė: 
“Amžina ramybė tau.” Nuliūdę 
tėveliai, trįs sesutės ir seserėnas, 
kurį taip trumpai galėjo pažint, 
stovėdami gale kapo graudžiai 
verkė netekę mylimiausios šeimos 
narės. Metė paskutinį kartą mei
lės gėleles ant velionės karsto. Ve
lionės motinėlė ištarė su širdgėla: 
“Sudiev mylima dukrele, nebegir
dėsiu tavo meilaus ir malonaus bal
selio. ” Ir valandėlė po valandėlei, 
visi nuliūdę dvasiškiai, tėveliai, se< 
selės, draugės, draugai ir prieteliai 
atsitraukė nuo kapo. Vien tik pa
liko prie jos geri darbai įr šalta že
melė pridengdama jos karstą;

Lai Būna lengva 18įwšalta žejne- 
li^kurią visi sugrįšime! Lai Vieš
pats priima tave į palaimintųjų 
pulkelį! Taip, tu Jame viltį tik ir 
turėjai.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimų.

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

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

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

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

WORCESTER, MASS.
■t ■ ___/

/ Aušros Vartų parapijoje rugpiū
čio 4 dieną įvyko metinis parapi-

• jos piknikas Gedimino kalne. TcV 
kio pikniko tai dar šis kalnelis ne
matė. Susirinko beveik visi geriau-

• si.ir prakilniausi žmonės taip šios 
parapijos kaip ir kaimyninės šv. 
Kazimiero parapijos, o net ir iš 
Westfieldo. Jų gerumas ir prakil- 
nnmas matėsi jų linksmuose vei
duose, jų pasišventime ir pasisten-

paremti naująją parapiją. 
Nepaisant nepatogaus oro’, prisi
rinko žmonių tiek, kad nebuvo nei 
kur apsisukti. Kaip širdingas ir 
skaitlingas piknikas buvo galima

. jau spręsti iš tp, kad gryno pelno 
padaryta išviso $625.22. Tokio pel
no jokis piknikas dar niekad neat
nešė kėip šioji visa AVorcesterio 
kolonija dar stovi.

Piknikas ne tik pelnu atsižymė
jo, bet ir įvairais pamarginimais. 
Buvo įvairių lenktynių ir žaidimų. 
Žymiausias dovanas laimėjo sekan
tieji: Monika Vieraitvtė, Ona Vie- 
raitvtė. Vincas Kronelis, Jonas 
Manasas, M. Laukaitytė ir P. Ski- 
neckvtė. Susirinkusius visą laiką 
linksmino Lietuvių Benas gražio, 
mis melodijomis. Mūsų benas tik- 
r&LužsiP0!110 pagalbos ir parėmi
mo, nes visados remia ir atjaučia 
parapijų reikalus. Taipgi vietinis 
choras sudainavo keletą malonių 
dainelių. Abelnai visas pikniko pa
rengimas davė labai maolnaus ir 
nepaprastai Įspūdingo jausmo.

Praėjusiame sekmadienyje mū
sų klebonas, kun. K. A. Vasvs. pra- 
nešdamas nepaprastas pikniko pa
sekmes, širdingai dėkojo visiems 
piknikui aukotojams, darbinin
kams, rėmėjams, svečiams atsilan
kiusiems; chorui, sportininkams ir 
benui už dalyvavimą. Pažymėjo, 
kąd tik tokioje dvasioje gyvenda
mi^ kaip dabar, tegalima panašių 
pasekmių turėti.

Vieniems triukšmams tik nudun
dėjus, jau tuoj pas mus prasideda 
kiti. Štai šiais metais Aušros Var
tų parapijoje atsibus Lietuvių

Ilsėkis Ramybėje!

Nors “Darbininko’ 'skiltyse jau 
buvo rašyta apie mirtį šv. atmin- 
ties M. Blažauskiutės ir apie jos 
profesiją ir maloni] prisirišimą 
prie savo tautiečių, bet apie jos lai
dotuves dar nieko nebuvo. Tad 
nors trumpai parašysiu, kad ir su, 
vėluota. Bet geriau vėliau, negu 
niekad, sako priežodis.

A. a. p-lė M. Blažauskiutė mirė 
29 d. liepos, 1929 m. Žinia apie 
jos mirtį pasklydo žaibo greitumu. 
Žmonės tartum traukte traukė ap
lankyti savo malonios lakštutės 
sustingusį kūną ir ištart paskutinį 
su Diev. šermenų dienose žmonių 
buvo labai daug ne tik vietos New 
Britaino,f bet iš Hartford’o. Neitf 
Haven’o, "VVaterburio ir kitur. Bu
vo paprastų darbininkėlių ir dva
siškių ir šiaip inteligentų ir profe- 
sijonalų. Svetimtaučiai lankė gru
pėmis. ypatingai mokytojos, su ku
riomis p-lė M. Blažauskiutė ben 
dradarbiavo. Atėję apgailestavo 
ir sakė, kad mes netekom vienos iš 
maloniausių asmenų. Mes, sako, 
pasigesim jos kada mes sugrįšim į 
mokyklą rugsėjo mėnesy. Pilnutis 
kambarys buvo apstatytas gėlė
mis, kurias prisiuntė L. R. K. M. 
S. 17 kp., Hartford, Conn., L. N. 
Varpo choras ir vietiniai ir daugy
bė kitų. L. R. K. M. S. 38 kp., vie
tinė, užprašė šv. mišias gedulingas, 
kurios buvo atlaikytos 7 d. rugp. 
LDS. 36 kp. užprašė dvejas mišias, 
SLRKA. 109 kp. irgi aržprašė šv. 
mišias ir bus atlaikytąjį? d. rug
piūčio 7 ;30 ryte, šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčioje. Kas kitas už
prašė neteko sužinoti, bet žinau, 
kad virš 60 šv. mišių yra/užprašyta 
už a. a. Michalinos vėlę. Tai gra
žus pavyzdys susipratusių lietuvių 
tarpe.

Laidotuvės įvyko 1-mą rugpiū
čio, 1929 m. 9 vai. ryte atvyko 
į namus kun. E. Grikis, kun. Gra
deekis, vietiniai, kun. J. Valantie
jus, kun. A. Vaškelis iš Waterburio 
ir pašventimo kūną, o paskui lydė
jo į bažnyčią. Kun. V. Karkaus
kas, New Haven’o klebonas, at
skaitė namuose šv. maldas ir pa
šventė kryžių ant velionės kars
to, kurį paliko tėvelių namuose 
kaipo ženklą nuliūdimo ir nusira 
minimo.

L. R. K. M. S. 38 kp. narės 
Saulutės” Adminis- Prie kurios veliPnė Pnklau«' ir 

daug širdies ir darbo pridėjo, gra-

Yra žinių, kad p. Jonas. 
Liūtas iš Kauno atvažiuos į 
Ameriką ir sutvarkįs ekskur
sijas į Lietuvą taip, kad atei
nantį metę lietuviai galės 
LietuVą pasiekti greitai ir be 
vargo. 'Beveik padaryta su
tartis su Vokietija, kad ke
leivius paims nuo laivo ir 
traukiniais tiesiai, nuveš į 
Kauną. Tai linksma naujie
na. Ateinantį metą bus Lie
tuvoj didelės iškilmės ir pa
gerbimas Didžiojo . Kuni
gaikščio Vytauto. Yra -nu
matoma, kad ateinantį metą 
tūkstančiai lietuvių važiuos į 
Lietuvą aplaikyti gimines ir 
dalvvauti iškilmėse. Petras
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tautietį nuo ligų,

Jieva Marksienė,

Ona Siaurienė,

-M. Peekauskaitė.

PLUMBING IR HEATING

TeL South Boston 2870

Girtis negfažir nei žmonėms,-nei 
Dievui,

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 žodi.

Worcesterio 
Taipgi buvo 
Vincas Gru- 
Sveeiai tuš- 

Jie

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Lucky No: S. Grigaliuniutė ir J 
Kanevičius.

Visi patenkinti grižo Į namus a- 
pie 9-tą vai. vakare.

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

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.

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

Prie Thomas Park
2-jų šeimynų, 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 į 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- 
davotas, neša J mėnesį $140, parduoda 
už $10,000. Įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MIZAŪĄ.

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. BALUŠAITĮ.

Parašė KUN. PROF*. PR. BUCIS, M. I. C.
Labai jdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. J.JD. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

CityPoint’e
Vienos šeimynos 8 kambarių namas su 
visais įtaisymais (steam heat) garo 
pečius, parsiduoda už $5,000. Matykite 
YURGELUNĄ.

Namas Su Krautuve
So. Bostone krautuvė ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant kampo 
namas. įtaisymai, vanios, elektra, prie 
tam 2 karų garadžius, parsiduoda už 
$5,750. Matykite S. JOKUBAUSKĄ.

Mėsos Krautuvės
Turime keletu mėsos krautuvių kttrie 
norėtumėte pirkti prašome užeiti pas 
mus gauti daugiau informacijų ofise 
arba pas anie kurį agentų.

Kalbame įr Lietuviškai

382 Broadway, South Boston

City Point’e
2 šeimynų, 5—6 kambariai su visais J- 
taisymais, 4 automobilių garadžius, sa
vininkas apleido Bostonų ir nori par
duoti pigiai, namas vertas $7,500 parsi
duoda už $6,400. Matykite J. P. Tūl- 
NILĄ.

Pirmininkė
625 E. 8th St., S. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienĄ
11 Monks St.2 S. Boston, Masa 

Prot. Rašt.
443 E. 7th St., S. Boston, Mast 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rašt. — Bronislava dūnien<
29 Gould St., W. Rosbury, Mass 

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

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

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

CAMBRIDGE, MASS.
Padėka.

' • i ' 4**^ ♦’*' L - t p Ji

Brightono, lietuviai Cambridge 
parapijonai nebuvo atsilikę. Jie 
irgi turėjo savo stalą, ir virš $40 
pelno, padarė..

Kiek žinoma jeigu rodos įėjo a- 
pie $400 su virš. Pelno..visgi at
liks apie $300 su virš. Garbė Cam
bridge parapijonams už uolumą, 
vienybę darbe ię susiklausymą.

V Buvęs

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

702 E. Fifth SL, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,

92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 
Prot Raštininkas — Albinas Neviera/

948 E. Broadway, So. Boston, Masa 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius,

27 Tampa St, Mattapan, Mass. 
IŽdiOinkas — Vincas Kališius,

67 G Street, South Boston, Mass. 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St, So. Boston, Masa. 
Draugija susirinkimai būna kas ptr 

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Po pikhinko.

Vietinė parapija turėjo savo pas
kutinį pikninką rugp. 11, Palan
goje, Diena buvo .neaiški, apsi
niaukus, o Palangoje labai smar
kiai lijo. _Toa dėlgipik-

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

Pirmininkas — Mot VerslacKas, 
G94 E. Fifth St, So. Boston, Masa 

Vfce-Pirminlnkas — Povilas Roką, 
125 Botven St., South Boston, Mass.

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tnleikt* 
109 Bovven St, South Boston, Masa, 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, 
150 H Street, South Boston, Masa 

Tvarkdaris -- Kazys Mikailomis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkiinus kax 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Sal^, kertė E Ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkfman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

■L—L....—.—

Kunigai ir komisijos nariai kvie
tė p. Skudrį ir jaunimą per jį veik
ti parapijos veikime — ypač pa. 
rapijos metinio išvažiavimo nau 
dai, kuris, kaip kas metai, įvyks 
Labor Day — rugp. 2 d., Keistučio 
darže. Kvietė, kad jo pagelba mū
sų /brangus jaunimas organizuotū- 
si ir veiktų kaip sau. Jų ateitis,

Parapijos jaunimas retkarčiais 
prasitaria esąs senųjų nusmelktas 
parapijos veikime. Jam yra atsa
koma, kad ne. Tačiaus jis vis tiek 
taip jaučiasi. — “Mus vaikais tik 
tevadina. Neduoda mums veikti.” 

k Ponas Skudris, vienas iš.smar
kių lietuvių-amerikomj tokią nuo
monę išreiškė pereitame parapijos 
ekstra išvažiavime, sakydamas: 
“Jūs tik duokite mums ameriko
nams veikti. Mes jums parodysi
me kaip pikninkuose galime už
dirbti parapijai kapitalo. Bet jūs 
mums neduodate progos dirbti. 
Mes norime. Mes jums surinksime 
po krautuves daiktų. Mes tuos 
brangius daiktus išdėsime krautu
vės lange. Papuošime langą dova
nomis šv. Petro parapijos piknin- 
kui. Apsigarsins. Žmonių suva
žiuos. Bus parapijai kapitalo dau
giau negu reikia.”

Pirmininkas — J. Grublnskas,
24 l’rescott SL, Readville, MasiR. 

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

Prot. Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh SL, S. Boston, Masa. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Masa 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer SL, So." Boston, Mase 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Wlnfieid S t., So. Boston, Mass 

Draugija iaįko susirinkimus kas ant
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh SL, parapijos 
salėj, 7th SL, South Boston, Mass.

VYČIAI LAIMĖJO
' Nedėlioj, rugp. 11 d. Col limbus 

parke buvo indorniis baseball žai
dimas L. Vyčių 17 kuopos baseball 
jaukto su Montello A. A. jauktu. 
Montelliečių jauktas pasirodė su
sidedąs iš didelių vyrų ir gerų žai- 
dikų todėl mūsiškiai turėjo Įtempt 
visas savo jėgas. Nežiūrint didelių 
pastangų svečiai vis buvo prieky 
iki paskutinės dalies paskutinio 
persimainymo (iningo). Tuo laiku 
stovis buvo 6 prieš 4 montelliečių 
naudai. Vyčiai pasirižo būtinai 
nors paskutine proga pasinaudoti. 
Tą ir padarė. Lukas išmušė bolę 
ir išėjo ant beiso. Tą pat padarė 
ir Baronas. Stojo Bušmonas. Pa
sispjaudęs rankas, kad davė bolei, 
tai tai net į guzikinę atsimušė. Tuo- 
mi padarė home run ir visi trys 
parbėgo pakeistdami stovi 7 prieš 
6 Vyčių naudai. Svečiai vyko na
mon pralaimėję. Ten pat iššaukė 
Vyčius antru kartu žaisti Monte- 
lloj. Vyčiai iššaukimą priėmė ir 
nedėlioj vyks Montellon žaisti su 
tuo pačia jauktu. . ... .

ninkas ne$| 
sėkmės. N 
žmonelių ii
Rodos ar. aŲtobusal 
ir apie 60 ar daugiau autoiftobilių 
privažiavo.- •

..•••«.••..t..po 39c,,sv$uaa 

.......r.................   3 svarai už 25c.
Ir pagardinimui Chop Suey,

CHINA BOY SOY SAUCĖ ...........  25c. bonka
Kam mokėt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas: 

J. Strigūną
BLUE RIBBON MARKET

357 West Broadway, South Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129 
Taipgi skilandžius galima gauti pas

B. ir A. GRICIAUS MARKET, 17 Lincoln St., Brightoh, Mass.
| P-nas Skudris pasižadėjo dirbti 
.ir užtikrino kad viskas bus kitaip. 
Pasižadėjo pavesti savo krautuvės 
vieną langą parapijos metinio pik
niko dovaaoms aukotoji! vardus 
jUŽrekorduoti. Pasižadėjo pats iš 
didžiųjų krautuvių dovanų gauti. 
Pasižadėjo sayo troku žmones su
vežti nuo bus’ų į Keistučio daržą. 
Pasižadėjo veikti visomis pusėmis 
ir kitus jaunuolius Įtraukti į dar
bą.

Daugiau norėti negalima. Tik 
visas mūsų brangus jaunimas tese
ka p. Skudrį. Te kiekvienas neša 
dovanas parapijos piknikui Į pono 
Skudrio krautuvę išdėjimui. lange. 
Te kiekvienas jaunuolis pasikalba 
su p. Skudriu apie įvairius pikni 
kO dalykas. Te kiekvienas išlei
džia vieną daiktą-dovaną ir ką 
nors piknike teveikia.

Visa parapijos parengimų komi
sija ir kunigai pageidauja, kad 
prie’ tikrojo metų parapijos pikni
ko visas mūsų jaunimas kožymiau- 
siai prisidėtų. Teparodo mums jau
nimas ką jis gali. Teveikia ir lenk- 
tvniuojasi su senuoliais. Terašo a- 
pie savo pleuus ir norus “Darbi
ninke.”

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

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

ProL Raštininkas — Jonas Glineckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
. 364 Broadway, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 

885 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Jonas Zaikis,

7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. SevenlJ 
St., So. Boston, Mass.

i ' ’ - • ' " '
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NEBŪKIME UŽSIDARĘ
Sekmadieny, rugpiūčio 18 d., 

“Palangoje,” Lawrence-Methuen, 
Mass. įvyks LDS. Naujos Anglijos 
Apskričio piknikas.

Šis piknikas nėra lokalis, bet vi
sos Naujos Anglijos darbininkų. 
Užtai jo programa bus įvairi ir tu
rininga. Dalyvaus įžymūs kalbėto
jai ir daininkai. Dalyvaus ir Lie. ;ne senųjų, 
tuvos čampionas J. Vinča. Pata
riame visiems tą dieną važiuoti į 
“Palangą” Laivrence (Methuen), 
Mass. ....

Bet jei kas negalėtų važiuoti į 
“Palangą,” tai važiuokite į 
Munehback’s parką, Roslindale, 
Mass. Ten bus LDS. 1 kp. pikni
kas.

Darbininkai, dalyvaukite darbi
ninkų piknikuose.

DARBININKŲ PIKNIKAS
LDS. I-mos kuopos vienintelis šį

met piknikas įvyks rugpiūčio 18 <1. 
Munehback’s darže Roslindale 
(ten pat kur parapijos piknikas 
buvo). Darbininkai;yra pasirjžę 
ši pikniką padaryti rimbai- gyvą ir 
indomų, nes ruošia '■ daug naujų 
žaislų.

Vieta puiki, patogi. Nūvažiuo- 
ti tik 10c. Todėl kviečiame visus 
lietuvius, kuriems bus pertoli į Pa
langą važiuoti, atvykti į šį pikniką 
ir bendrai pasilinksminti.

Važiuoti iš Forest Hills Dedham 
line karu iki Beach St. Ten bus 
žmogus kurs nurodys vietą.

Kvieslys

Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 Ė. Seventh SL, So. Boston, Maa 

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

ProL Raštininkas — V. TamolipnaS
40 Marine Rd., So. Boston, Mass 

Fin. Raitininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendate SL, Dorchester, Mast 

Kindurius — P. Kleponto, ' t- _ _
206 Bolton St, So. Boginu, HOV- 

Tyarkdaris — J. DeSčinakaa, ,
141 Bowen SL, So. Boston, Mum./: 

DrauiUa laiko BusIrtnklBiua kas juit- 
rą penedčlj kiekvitao mėnesio 7:80 
ršl. vakare, pobažnytinėj tvetirtnK 
Fiftl! Su So. Boston, Ma*

Visiems abiejų pikninkų- rengė
jams: gaspadoriui, jo padėjėjoms 
ir visoms gaspadinėms kaip Cam
bridge’iaus taip ir Brjghtonietėms 
širdingai dėkoju. Nors dirbote, 
vargotč,bet ne veltui. Parapijai 
padarėte didelę naudą.

Širdingai dėkoju ir visiems au
kotojams biznieriams, pramonin
kams, o ypač Cambridge Bottling 
Co. kuri netik aukavo bet ir tre
kais patarnavo laike abiejų pik
ninkų.

Lai Dievas jums visiems gausiai 
užmoka už jūsų darbus ir aukas.

Kun. Fr. Juškaitis, 
Klebonas

DIDŽIAUSIA DOVANA* •
Neužmirškite užsakyti savo my

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kurk 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tcwaštnoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 lit^

A d r e s a\s : Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g-, 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija. »

IŠVAŽIAVIMAS PAVYKO
Antradieny, rugp. 13, Įvyko Ma

rijos Vaikeliu Sodaliėijos išvažia
vimas “SPOT P0ND.” Ta vieta 
nariams patinka.

Nors diena buvo neaiški ir mig
lota. bet vaikų susirinko apie pus
ketvirto šimto. Karais išvažiavo a- 
pie 10-tą vai. ryte.

Visą dieną vaikai linksminosi. 
Vieni žaidė, kiti uogas rinko, o dar 
kiti base-ball lošė.

Apie 1-mą vai. vaikai gavo už
kandžius. Po piet atvažiavo kleb. 
kun. F. Virmauskas. kuh. F. Nor- 
butas ir svečias iš 
kun. J. J. Jakaitis, 
ir varg. Karbauskas, 
dzinskas ir J. Venys, 
čiomis neatvažiavo Į pikniką 
atvežė saldainių vaikams.

Visi papietavę pradėjo žaisti. 
Prižiūrėtojais buvo: — kun. F. 
Norbntas, klier. J. Plevokas, kler. 
A. Ruseckas ir kler. J. Skalandis.

Sekantieji laimėjo dovanas: 
Lenktynėse: S. Šijefkiutė ir. I. 

Natkus.
Wheelbarrow: Jul. Kanevičiutė, 

Mar. Vaikšnoriutė, F. Kazirškis ir 
P. Vervečka.

Three-Legged: O. Mikalauskiu- 
tė, S. Grigalūniutė, M. M. Grende- 
lis ir J. Paplauskas.

Four-Legged; A. Navikiutė, N. 
Naudžiūniutė, A. Pečiuliutė, J. 
Marcelionis, V. Jaskevičius ir A. 
Barauskas.

Baloon: J. Žilinskas ir J. Janaus. 
kiutė.

50 Yd Dasht O. Baubliutė ir J. 
Žilinskas.

100 Yd. Dash: M. Balikoniutė ir 
V. Marcelionis.

X

Ncedle: J. Batusevičiutė ir J. 
Mikalauskas.

Bali Throiving: F. Virbickiutė 
ir J.-ZaTeika.

Beauty Kontestas: t A. Pflgaus- 
kintė ir J. Vaikšnorius. Jie atrodė 
gražiausi už visus, ypatingai jų 
veidai, net žibėjo nuo skaistumo. 
Gavo Jabai gražių prizų.____

Shoc: S. Vaičiūniutė ir J. Ker- 
šenskas. " ’ »

Guess No: M. Balčiūniutė ir A. 
Ambrožiuto.
. 25 Yd. Dash, nuo 7 iki 8 metų, 
laimė: E. Jakimavičiutč.

TURĖJO SILPNUS INKS
TUS IR NEGALĖJO — 

_ GERAI MIEGOTI i
Ponas G. M. Hunter, Galveston, Tesąs, - 

sako: “Nuo pradėjimo vartoti Nuga- 
Tone mano inkstai daugiau manęs ne
trukdo. Aš miegu gerai ir naktyj nebe
reikia atsikelti. Tai yra puikios gydąęįi/ 
lės nuo silpnų Inkstų ir pūslės it* 
tariu kiekvienam kuris turi tokį ne
smagumų vartoti Nuga-Tone. x
, Virš iniliono^žmonių yni pasgk? to
kius protingus patarimus ir įgavo pui-1 
klas pasekmes nuo Nnga-Tone. J0£ su
teikė jiems geresnį apetitų, pataisė Jų 
vidurių nevirškinimų, prašalino ifi' 
durių gasus ir raugėjimu, galvos ska 
dėjimų, svaigulį, pataisė kepenis, ink. 
tus, pūslę, silpnus nervus, silpnumą 
prastų miegų, padaugino svorį. Nuga- 
Tone parduodamos pas visus gyduolių 
vertelgas. Ir jei jus nesijaučiate svei
ku ir stipriu, jus turėtumėt vartoti šias 
puikias sveikatų ir stiprumų telkian
čias gyduoles. Jei jūsų vertelga nėtti- 
ri- jų savo sandėly, reikalaukite, kad 
jis užsakytų jurtis? iš olselio vaistinės.

PRANEŠAME
kad užlaikom geriausius apynius 
ir salyklas. Toj pačioj krautuvėj 
turime ir'geležinių, daiktų. Visokių 
pentų, stiklų Į langus it* Viską kas 
tik reikalinga prie- taisomo namo. 
D. J. MAZENAVIC, 517 E. 8-th 
St., South Boston, Mass. Žiūrėk 
gerai kad būtų num. 517. (R.-20)

Uolus pdrapijoš parengimų ko
misijos piriiiiiiitkas V/ Valatka, 
pifhiądiėnio takdre pristatė klebo- 
nijon suskaityti pikniko pinigų. 
Tuoj atėjo ir A. Naūdžiūhaš, kasie.- 
riūš.

Ėmėsi tiedu džentelmonai už 
darbo. Pusę jeigu suskaičius atėjo 
ir Vincas Grudzinskas su ponia 
Siauriene. Pasišaukę kleboną, su
skaitė pikniko įplaukų $847.21. Iš. 
laidų padaryta $279.79. Pelno lie
ka $567.42. Ir dar vis pinigų įei- 

jna. Visi tikisi, kad pelno pasida
rys $600.00. Perlietų? •*

Atsilanko dar pikniko šeiminin
kių ponia Marksienė ir ponia Lin- 
gevičenė, ir vienas tonikinių ponas 
Trakelis. Visi džiaugiasi lietingo 
pikniko pasekmėmis. Klebonas iš
reiškia visos parapijos, visų darbi- i 
ninkų-ių ir kunigo Norbuto vardu 
nuoširdų gerbiamiems veikėjams- j 
joms ačiū. Visi linksmi.

P-nas Valatka pradėjo propo- 
nuoti skirstriis j namus. Mat žmo. 
gus nuvargęs. Dab be vakarienės.

Moterys proponuoja parapijos 
metiniame išvažiavime, Labor Day, 
Keistučio darže sudaryti parapijai 
nepaprastą kapitalą. Pataria rink
ti daiktus ir leisti. Pranešta, kad 
dar daug liko nuo “piknikiuko” 
dovanėlių. Verčia kleboną tuoj 
“išduoti knygutes.” Klebonas pa
duoda knygeles su parašu ir ant- 
spauda ponioms Marksiepei. Lin- 
gevičienei ir panelei Mildred PAz- 
niokaitei. Lai “bytinsis.” P-nia I 
Siaurienė prašė palaikyti knygelę 
Ji važiuosianti pas Seseris Pasio- 
nistes Į Elmhurst, Pa. Sugrįžusi 
laimės pirmą dovaną, be abejo. Tik 
reikia aprėdyti metinio pikniko 
dovanomis krautuvės langą.

Pirk anglius vasaros laiku tai gausi gerus ir pigiau negu žiemos 
laiku. Mūsų kompanijos kainos yražemesnės negu kitų ir angliai labai 
geri. ■ ~

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų ofisan.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadsray South Boston, Mass. Tel. 0605-1337 

A. IVAS ir 0, P, YURG1LUN, Savininkai.

Geri lietuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop Suey, apsau
gos mūsų •.............

'skiLANDjttA
CHOP SUEY

., ; »• ' i :

KĄ TIK ISAJO Iš SPAUDOS NAUJA KNYGA f

, VARDU



MECHANIZUOTAS ĘOTERIŲ “kalbėti”
X-- W -i

Vietoj vėjo gali, 
užkinkyti vandenį.

Vidurinėje Azijoj, tarp tobulus vande-
Afganistano, Indijcte ir Ki- -
jūjos yra kultūroje labai at- krumpliais ir transmisijo- 

Tibetas m^s‘ milžiniškom, mal-

— KALBĖJIMAS ' Ten su

Rusai smarkiai ruošia mo- 
ris karo jfau^haiy- Dabar 
u. t'Žaįo' mokslo

mo-

| milionų amperų, su miliaTdu 
į arklio jėgų. . - v |
į Kaip pasiskirsto perkti- 
nas žemėje? Nuo Ekvatb-f 
riaus iki Ašigalių vis rečiau peris į (Karo mokyklą, bet 

 

perkūno sutiksi. Daugiausia (kad būtų’ tik “proletariš-

»t

tekiniai , sujungti

Su milžiniškom, mal-silikusi valstybė ______
Iš visų pusių Tibetą skiria dorais prirašytomis statinė- 
milžiniški Himalajų kalnai.]™8: Vanduo daug pastoves

nė jėga ir gyventojus pava
duoja nuo sunkių ir begali
nių poterių.

Amerikiečių murėjuose y- 
ra daug pargabentų “pote
riams kalbėti” statinių. In
žinieriai stebisi į jas žiūrė
dami kaip nėkultūringa tau
ta galėjo taip ištobulinti vė
jinį varyklį, kuris nei kiek 
neblogesnis už dabartinius 
mokytų 'technikų pastatytus 
tos rūšies variklius. Jie vei
kia automatiškai ir i vėją 
pasisuka taipjau automatiš
kai, nors geležinių dalių be
veik neturi. t(Tr.”

perkūno yra Abisinijoj, Ja
voj ir Kaliburyj pas Kame
rūno kalną. Ten yra per me
tus 214 perkūno dienų. Bet 
karštose žemėse, kaip Peru, 
Alagoa ir pas Rogue retai 
yra perkūno. O toli Šiaurė
je pas Novaja-Semia ir Is
landijoj trankosi dažnRs 
perkūnas, tačiau šiaip Pola- 
ro kraštai nepažįsta -perkū
no nei žaibų. .

Europoje yra per metus 
tiek perkūno dienų suskai
tyta? Italijoje 38, Austrijo-

cos” kiliftčs, buržuikų nepri
ims.

poteriu kalbėti nėrei-
Tuo tikslu sugalvoti 

varikliai su

Visi žemės turtai ir žmones 
ten yra šventiką arba lamų 
nuosavybėj. Lamas savą ti
kintiesiems yra prirašęs be
gales poterių, kurių jokiu 
būdu jie neištesi sukalbėti. 
Kadangi poteriai yra labai 
ilgi ir juos kalbant nebelik
tų laiko darbui dirbti,’ tad 
lamos tam tikslui pakinkė 
vėją ir vandenį. Anot tibe- 
tiečių, jei rnaidas surašyti 
ant popieriaus ir priversti 
Lą popierių suktis, tai jau y- 
ra I^evui garbė ir gyvento
jai) 
kiajf

dsatingi vėjo 
x/inėmis be (luąiių. Pote- 

’ yni ir maldos surašytos ant 
/ilgų popierio juostų, prikli
juotos statinės vidury. Prie 
kiekvieno kaimo yra po ke
lias tokias statines su spar
nais. Džiaugiasi gyventojai 
esant geram vėjui, nes tada 
kiekvienas statinės apsisuki
mas reiškia oru kaimo su
kalbėtas liegales maldų: bet 
kai vėjo nėra ir statinės su
stoja suktis, tada gyvento
jai meta darbą ir tol kalba 
poterius, kol vėl 
laukia.

Daug geriau 
Iriir gyventojai

vėjo susi-

būna ten. 
poteriams

UBAGŲ KARALIUS
Kinijoj, Šanchajaus apy

linkėse susibūrė 5,000 ubagų 
ir išrinko savo karalių, ku
riam jie patys daug sudeda 
pinigų. Jų karalius tuo bū
du tapo vienas turtingiausių 
visos Kinijos žmonių. Ka
ralius niekam nėra žinomas, 
išskyrus jo artimuosius.' Šio- 
mis dienomis Šanchajaus u- 
bagai sukilo prieš savo ka
ralių reikalaudami, kad jis 
mažiau inutų pinigų duoklės, 
nes jų reikalai pablogėję. 
Mat, ubagų skaičius didėja, 
o išmaldų mažiau beduoda. 
Karalius greitai numalšino 
sukilėlius. Štai, prie ko pri
eina ir neturtas!

je 24, Vengrijoje 22, Bava
rijoje, Belgijoje ir Silezijo
je po 21, Reino žemėje, O- 
landijoje ir Šveduose po 18, 
Prancūzijoje, Saksuose ir 

, Bradenburge po 17, Danove- 
riuose ir Ispanijoje po 15, 
Rytpiūsiuose, Lietuvoje ir 
Šlesvig-IIolšteine'po 13, o 

■ tiktai po 7 dienos Norvegi
joje ir Anglijoje per metus. 
Perkūno laikas prasideda 
pas mus gegužės mėnesy. 
Žiemos perkūnų pas mus re
tai, jie girdimi dažnai būna 
į rytus nuo Karaliaučiaus, 
Drontheime (Norveguose) 
ir Budapešte.

SENBERNIO TESTAMENTAS

Londono priemiesty mirė 
nesenai senas kavalierius. 
Paskutiniuose ■> > 'dešimtme
čiuose jis buvo' labai prieš 
moterišką giminę nusistatęs. 
Jo tarnas turėjo akylai da
boti, kad.' ne viena moteris 
jo slenkstį ifeperženghp Jo 
testamentą atidarant, buvo 
visi labai nustebinti, nes jis 
atrodė visai - kitoks, kaip bu
vo manoma. Jo turtas buvo

Sužadėtinč^^^ f
— Dėkui uz brangų žiedą, bet 

kodėl jam jau nuo seniau, matyt, 
iškaltos kažkieno raidės G. A.?

.— Ąr nesupranti, kodėl: G, 
reiškia — gryno aukso. “ M. L. ” 

"'-‘T------

— Bet už lėtą važiavimą niekas 
gi nebaudžia. Gal už greitą važia
vimą?

— Ne, už lėtą — automobilio sa
vininkas mane pasivijo. “ M. R. ’*

— Čigonė man išpranašavo, kad 
mirsiu teatrą. -

Tel. So. Boston 3520

A. 0, ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEI.L UNIVERSITY su A. B. 
G. VVASHINGTON UNIV. su LLB.

•‘Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
_ Rezidencija

305 Harvard St, Cambridge, Mass. 
TeL University 1463—J.

*■- " —- ■■ ■■ ■ ... » ■ ■ -5

KAS DIENĄ 44,000 PERKŪNŲ

Visoj žemėj Įvyksta 44,000 
perkūnų per dieną. Kas va
landą Įvyksta pusė miliono 
žaibų per orą, o tai yra jė
ga, su kuria galima būtų 100 
didžių fabrikui varyti. Bū
tent vieno žailx> jėga turi 50

AR ŽINAI, KAD:

— Anglijos profesorius 
Ogmenas sudarė tarptautinę 
kalbą iš 500 žodžių. Ją bū
sią galima lengvai per me
nesi išmokti. Tai bus antra 
tarptautinė kalba. Vieną to
kią žinome, vadinama espe
ranto kalba.

padalintas į 8 lygiąs dalis. 
Vieną dalį gavo jo apie 70 
metų senas tarnas, o kitas 7 
dalis gavo 7 senos ponios. 
Šis paskyrimas buvo jo pa
ties paaiškintas. Prisimin
damas savo visą gyvenimą 
aš matau, kad nepaprastas- 
likimas mane apsaugojo nuo 
daug apmaudų, nemalonu
mų bei vargų. Pirmoje eilė
je mano laimę sudarė 7 pa
nelės, kurios atsisakė už ma
nęs tekėti. Tokiu būdu aš 
galėjau savo gyvenimą be 
vargų bei rūpesnių praleis
ti, tūs inanh nė vienam drau
gui nebuvo lemta. Būtų la
bai nedėkinga iš mano pu
sės, kad aš jų atsisakymą už 
manęs tekėti, pamirščiau, 
nes tiktai jos mane nuo visų 
vargų apsaugojo. Dėlto jos 
turi prie mano palikimo to
kias pat teises kaip ir mano 
tarnas. ’ eiL. K.”

* Vokiečiams užėmus Vilnių, atbė
ga pas rabiną žydelis ir skundžia
si:

— Oi, rabi, mano duktė vaik-. 
šeioja su vokiečių karininkais.

—: Niel<o nepadarysi, — atsako 
rabinas, —■ dabar jau tokie laikai. 
Palauk mėnesį, kitą; gal ateis i 
protą.

Praslinko trys mėnesiai. Žydelis 
Oi, rabi, nelaimės.

— Na, kas gi atsitiko? — klau
sią rabinas.

— Oi, mano duktė susilaukė...
— Ką, jau? — stebisi rabinas.

— Per tris mėnesius?
— Oi, rabi! — atsiduso žydelis.

— Argi jūs nežinote vok iečių, tech
nikos. “M. R.”

i .r* Eik jau eik.Argi tamsta tiki 
čigonės plepalams.

— Aš ne, bet mano žentas. Nuo
lat jis man atneša bilietus į teat
rą. “M. R.”

JUOZAS SEREIKA f
—-

202 Jefferson St., Newark, N. J.
yra Įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį “D-ką,” Kil
tie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su- • ?-•<
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm.. * >' ■ -* ■ ‘ ji*'1?*

vėl atbėga.

— Už ką gi patekai j šaltąją, ge
ras žmogau ?

— Už lėtą važiavimą automobi
liu.

PRANEŠIMAS

©©©©©©©©©©©©©©©©©©© 
Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS į
ADVOKATAS g 

811-812 01d South Bldg. g
294 Washington Street |

Boston, Mass. 1
Valandos: 9 A.M. iki 5:30 P. M. ©

GYVENIMO VIETA g
37 Gorham Avenue, P.rookline. įg

Telephone Beacon 5578 ©
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Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

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

SO. BOSTON. MASS.
fAptiekoriaus Šidlausko name;

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Colnmbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 18S2

KAZYS .T. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St.. Dorchester 

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

— Prancūzijos Mokslo Aka
demijoj rodomos žemuogės, 
užaugintos elektros pagalba. 
Jos užaugo per 40 dienų. 
Kiekvienos žemuogės užau- 
ginimas atsiėjo apie penkis 
dolerius.
— Seniausias garlaivis, sta

tytas 1723 m., “Constance” 
dar vartojamas prekėms ve
žioti.. Jis priklauso Danijai.

— Kanadoje yra per 20 u- 
niversitetų.
— Vienas Ispanijos laik

raštis, remdamasis rastais 
Ženevoje dokumentais skel
bia, kad Kolumbo ekspedi
cija, kurioje jis atrado A- 
meriką, kainavusi tik 6000 
dolerių.

XI METAI

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

XI METAI

J*

®®©®©®©®©®©®©©©®®®®®®«saffl®*
! TeL S. B. 2805—3. 8

] į. I I T U V I S

!1 OPTOMETRISTAS

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“■KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, Įvairenybių irtt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius Kup
rinės pabiros.”

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

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

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

greičiausius rezultatus.
Snvirš 25 metus specialistas nervą 
ir kroniAką ligą.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22 
Valandos :

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

NEREIKIA VELNIĄ ANT 
SIENOS PIEŠTI

Švedijoje, Šonų provinci
joje? gyveno ūkininkas su 
žmona, abu virš 70 metų am
žiaus. Laike savo 50 metų 
sugyvenimo niekad negalėjo 
gerai sutikti. /Nesantaiką 
dar padidino dvi senesnės 
dukterys. Vieną dieną se
nuoliu vėl susiginčijo; besi
barant žmonelė suklupo per 
kaurą ir virsdama susimušė. 
Dukterys ją nunešė į lovą ir 
paguldė. Antrą dieną senu
kas žvgiavosi kieme ir visai 
nė nemanė žmonos pažiūrė
ti. Dukterys susitarusios su 
motina norėjo senuką išgąs
dinti. Jos paėmė baltą dro
bulę, užstojo motiną ir verk
damos pranešė tėvui, kad 
motutė jau amžinai akis už
merkusi dėl vakarykščio gin
čo ir nelaimingo parvirtimo. 
Tėvukas įėjęs, pamatęs už
klota motina, atsiduso ir iš- 
ėjo, patylėjęs kad tikrai 
taip. Iš susigraužimo jis 
nuėjo i kluoną ir pasikorė. 
Kada motina apie tėvelio 
mirtį sužinojo, ją stabas iš
tiko. Išeina, kad -rimtais da
lykais žaisti negalima. — 

“L. K.”

VARGONINKy SEIMAS
' X

Amerikos Lietuvių R. K. Vargo- 
ninkų Sąjungos Seimas šįmet į- 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d. 
Lietuvių Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes 
Barre, Pa. '

Žinomi nuoširdžiai1 kviečiu visus 
mūsų muzikus-vargoninkus skait
lingai šiame seime imti dalyvumą, 
kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą 
vai. (Eastern -fitandrfrd Time) vi
durdieny. ... v

Informacijų dėliai meldžiu ad
resuoti: Mr. J: Stulgaitis, 122 So. 
Meade St., Wilkes Barre, Pa.

■Aleksandras Aleksis,
Vargoninkų S. Centro Pirm.

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

“MOSy LAIKRAŠTIS

koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje.
“Mūsų laikraštis” metams kaš

tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie- 
nyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

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

do« Ir kraujo ligas.
9 iki 8, nedėliotais_______ ____
Chambera St* Sotina. TeL H«y- 
market 1430.

do |*l9enėjnslaa
Taipgi 0.

nno 
0 iki 2. 32

Parduodu laivakortes į Lie
tuvą ir iš Lietuvos. Siunčiu 
pinigus į visas šalis. Darau 
įgaliojimus, pardavimo ir 
pirkimo aktus. Užlaikau 
krautuvę gramafonų, lietu
viškų rekordų, laikraščių, 
knygų. Taipgi vyriškų ir mo
teriškų apatinių drabužių. 
Laike Rugpiūčio ir Rugsėjo 
mėnesių visiems lietukams, 
kurie tik atsilankys, vfcas 
prekes parduosiu už numa
žintą kainą.

Priimu Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonu kuponus pil
noje jų vertėje, - kurie tik 
pirks mano krautuvėje rei
kalingus sau daiktus.

Ofisas ir krautuvė atida
ryta nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro, o subatomis iki 11 
vai. vakaro. Be to sekmadie
niais ofisas atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 12 vai. dienos.

Prašau visų vietinių ir iš a- 
pylinkių lietuvių atsilankyti.

J. SEKYS,

177 Park St., Hartford, Conn.
Tel. 6-1036

Tel. So. Boston 0823 v
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandos: 

nuo 9 1M 12 ryte ir nuo 2:80 iki K 
Ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir n»* 
dgidlenlais, taip-gt seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
z Taipgi nuimu ir X-Ray

DR. A.COHAN
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.

-

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

R^ldencijos Tel.: 0779-R. K-
Oflao Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Mass.

tai nustojai daug malonuj valan
dų.

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

Jį reikia užsisakyti sau Ameri

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutauplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi-
,sietus ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Thlrd St.

Telefonas: South Boston 0304-W. Į
——------——

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS
Am. Lietuvių R. K. Federacijos 

XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
m.

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

C 'Brooklyn, N. Y. 
J 180 Hale Avenue,

E. V. WARABOW
(WrubHanskas)

LIETU VIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1503

MONTELLO OFFICB
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mass.
^Telephone Univerrity 8831-W

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynom nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pint* 
gal reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne- 
brangiai.

I

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po pietir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną - 

pagal susitarimą

VIZITĄ į NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, parašyk arba 
telefonuok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. Tel. Capitol 5395.

' Ū Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr.Grady,327BTZX.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie- 
Diais 10—12 tiktai.

<•

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

Tel. Talbot 0847

DR. ANTHONY J. WEST
(ViSnlanskas)

GYDYTOJAS IR CTlTRURGAS 
Ofiso Valandos 

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdrandos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto Iki 
9 vakaro. ----- ~

Norintieji telslngianslo patarnari- į 
mo ir geriausią pirkiotą, kreipkitės | 

paa mus.
332 tf. BROADTOAY - I 

SOUTH BOSTON, MASS.

1




