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SHARKEY IR VINČA 
VAŽIUOJA NEW 

YORKAN■J

Pirmadieny (Lalx>r Day) 
išvažiuoją Į New Yorką reng
tis prie kumštynių mūsų 
kumštininkai Jack Sharkey 
ir Juozas Vinča. Jiedu tre
niruosis Wilson’s “gym,” 
Orangeburg, N. Y.

Kumštynės Įvyks rugsėjo 
26 d., Yankee Stadiuine.

HARTFORD, Ct. 
ed Statės Rubber kompanija 
pranešė savo darbininkams, 
kad ji uždaro savo dirbtuvę 
ir kraustosi Į Detroitą. Dar
bininkai susirūpinę kur gaus 
darbą ant žiemos.

Kitose dirbtuvėse darbai 
eina, bet naujiems darbinin
kams sunku darbas gauti.

v

10,000 ŽYDŲ PASIRENGĘ 
VAŽIUOTI KARIAUTI

NEW YORK. — Ameri
kos-Palestinos Žvdu Legio- 
nas, trečiadieny, • pasiuntė 
Britų ambasadoriui Sir 
Esinc Hoįvard pasisiūlymą 
pasiųsti 10.000 žydų Palesti
non kariauti prieš arabus.

Žydai savo pranešime pa
žymi. kad siūlomi vyrai esą 
buvę Britų armijoj ir karia
vę prieš turkus pasauliniame 
kare.

MICHIGAN ELEVATORIŲ 
MERGINOS LAIMĖJO

Michigan valstijoj tūlas 
namų statytojas, kuris atsi
sakė užlaikyti valstijos Įsta
tymą aprūpinti sėdynes ele
vatoriuose merginoms (dar
bininkėms) buvo nuteistas. 
Namų statytojas norėjo ves
ti savo bizni kaip jam atro
dė geriausia 1x4 teisdarys su 
tuom nesutiko ir privertė 
aprūpinti sėdynėmis.

RUSŲ CARO NIKALOJAUS 
SŪNUS

KINAI SUŠAUDĖ 7-NIS 
SOVIETU ŠNIPUS

HARBINAS, Mandžūrija. 
— Praneša, kad kinų karo 
teismas nuteisė mirtimi sep
tynis sovietui šnipus. Spren
dimas Įvykdytas, visi septyni 
siišaudvti.

“Maisto”

PASKERDĖ GALVIJŲ UŽ 
6 MILIJONUS LITŲ x

Kaunas. — Per šių metų 
pirmą pusmeti
b-vės skerdyklose paskersta 
S.884 št. galvijų, 
kiaulių. 13.416 št. avių ir viš
tų. Bendrai paskersta 31.- 
014 št. už 6 mil. litu.

9.714 št.

LDS. DVASIUS VADAS
SVEIKSTA

MASKVĄ. —“Tass” ko 
respondento pranešimu, kuo- 

Pirmadienv, Darbo Dieno- montuodamas latvių karmo
je, “Darbininko” redakcija,Įmonės reorganizaciją, “Iz- 
adniinistracija ir spaustuvė vestijos” laiko ją labai cha- 
bus uždaryta. rakteringa ir turinčia reikš

is priežasties šventės, kitą T__
savaitę, išleisime tik penkta- sienio 
dienio numerį.

Linkime visiems linksmai riuonumės 
ir naudingai praleisti šven-i 
t (‘S.

NEPAPRASTAI DIDELĖ
PERKŪNIJA ZARASUOSE

Rugpjūčio 10 d. tarp 16— 
18 vai. Zarasuose Ir apylin
kėje siautė didelė audra su 
ledais pupos dydžio. Perkū
nas trenkė Į notaro Oželio 
radio. Užmušė jo tarnaitę E- 
milę Kazlavičilitę, pritren
kė žmoną, apdegino vaiką ir 
baldus bei kitą turtą.

Trenkė į kleboniją, išdras
kė pamatus, toli išnešiojo ak
menis. Mieste išdaužą daug

« • 1______ Y* *1 v

mės ne tik vidaus, bet ir už- 
politikos sufašistėji

mui. Esą, dešinieji latvių ka- 
generolai, tarp 

kuriu labai svarbu vaidmenį * * *■ 
vaidina Kolčako ir Denikino 
kampanijų dalyviai, st -ngia- 
si sutraukti Latvijon prieš- 
sovietines grupes. Jų artimu 
santvikai su -lenku generali- 
niu štabu esą gerai žinomi. 
Jie visą laikų veda ir ves sa
vo politiką, dažnai nesu puo
lančią su oficialinių kabinetų 
politika. “Izvestijos<” pareiš
kia savo nusistebėjimą dėl y- 
patingo šios reorganizacijos 
pravedimo būdo.

Pereita savaitę buvo susir- 
gęs mūsų LDS. organizacijos 
dvasios vadas kun. K. Urbo
navičius. Ligos pradžia buvo 
sudarius rinitą pavojų mūsų 
vado sveikatai. Bet dabar, a- 
čiū Dievui, eina geryn ir jau 
net buvo pasiryžęs parašyti 
ir atvežti straipsni Į “Tiky
bos Kampeli.’’

Kitą savaitę, jei Dievulis 
leis, skaitytojai vėl galės 
džiaugtis mūsų vado straips
niais.

Pasimelskiine, kad jo svei
kata pagerėtų taip, kad jis 
dar ilgus metus galėtų vesti 
darbininkus Į šviesesnę atei
ti-

SOVIETU KOMISARAI PA
NAIKINA SEKMA

DIENIUS

SUMUŠĖ VISUS REKORD'
Aplėkė aplink pasaulį j 21 di

7 vai. ir 33 min.

Lakeliu r st, N. J., rugpfjH 
čio 29 d. — Vokiečių lakūrjM 
“Graf Zepelinu” užbaigė 1$^ 
mingai kelionę aplink pasai® 
Jį Į 21 d., 7 vai. ir 33 mini

Atėmus tas dienas, kuria® 
praleido sustojimo vietos^ 
kelionėje buvo tik II diemįs 
23 vai. ir 14 min. Viso padažu 
rė 20.000 mailių.

Iš Los Angeles į Lakehtirslg 
atlėkė i 51 vai. ir 59 min.

-i

Kaunas.—Krinrinalinė po-Jangų, daržų, nutraukė, suga- 
licija gavusi iš Bėrimo poli-Įdino'daug elektros ir telefo- 
cijos fotografiją ir aprašy- no laidų.
mą žymių asmens, kurs sa- Smalvų ir Imbrado vals 
kosi esąs rusų caro Nikalo- 
jaus II-jo sūnus Aleksiejus, 
kuris esą stebūklingai išli
kęs gyvas, kai jo tėvas buvo 
sušaudvtas. “Aleksiejaus”

čiuose esą sudeginta vienas 
gyvenamas namas, l tvartas. 
2 klojimai. Kelių kaimų su
naikinti javai.

Imbrado valse. Kuklių k.
(lokumentų data supuola supuvę pritrenkti vyras ir mo- 
Aleksiejaus gimimo data ir toris, bet atsigavę.
motina jo vadinasi Aleksan
dra Fedorovna. Jis gi've- 
nęs Lenkijoj.

MOTERŲ VIETA NAMIE 
TEKĄS VALSTIJOJ

Dalias miesto (Tesąs val
stijoj) majoras paliuosavo 
visas- ištekėjusias moteris 
nuo miesto darbu, pareikš- 
damas. kad “ištekėjusių mo
terų vieta vra namie.”

ALIJANTAI VIS DAR TIKISI 
SUSITARTI DĖL RE

PARACIJŲ

KIEK PINIGŲ PRALEISTA 
NEGEISTINŲ ATEIVIŲ 

IŠDEPORTAVIMŪI

MASKVA. — Sovietų Ru
sijos komisarai oficialiai.pa- 
skelbė, kad panaikina sekma-' 
dienius ir Įveda nuolatinę 
septynių dienų darbo savaitę 
dirbtuvėse ir kitose Įstaigose 
su pradžia sekamų metų.

Komunistų spauda rašo, 
kad “panaikinus sekmadie
nius religiniai prietarai grei
čiau išniks.’’

štai kas komunistams rū
pi: m* darbininkų būvio pa
gerinimas. 1x4 jų siela, jų do-

1 ra.
Panaikinę sekmadienius 

darbininkus sulaiko ne vien 
nuo bažnyčios, bet ir nuo pa
saulinės apšvietos.
Darbininkas, suvargęs dirb

tuvėje, Į laikrašti ar knygą 
neturės laiko nė noro pažiū
rėti. To tik komunistai ir 
nori, kad darbui inkai būtų 
tamsūs ir lengvai pasiduotų 
jų vergi jai. Kuo ilgiau dar
bininkai bus tamsūs ir neor
ganizuoti, tuo ilgiau komisa
rai pasilaikys Rusijoj.

Tai svarbiausias komunis
tų tikslas panaikinus sekma 
dienius.

Nė žemiausios rūšies kapi- tai reikalauja, kad Stalii 
talistas nedrįstų tą padaryti, paskelbti] karą su Kinija. ‘jį 
ką padarė Rusijos komisa
rai.

VOKIEČIAI PRIĖMĖ
ALIJANTŲ SĄLYGAS

HAGUE. rugp. 29 d.
Penkios didžiosios vaistyti™ 
— Britanija. Prancija, Jiį| 
ponija, Ttalija ir Belgija su-5 
sitaikė dėl reparacijų mokė-*: 
jimo ir priėmė sutarti su Vo-^ 
kietija. / , vii
Sutiko apleisti RhinelandA^ 

iki liepos 1 d. Dalinai pi:«in& 
Snowden ’o 'reikalavimu a

KOMUNISTAIREIKALAU-
JA KARO SU KINIJA 3

HAGUE. — Didžiųjų val
stybių atstovai jokiu būdu 
negali prieiti prie susitarimo 
dėl pasaulinio karo skolų mo
kėjimo.Dėl nesusitarimo vra kalti
namas. Bintų atstovas Snoiv- 
den. Jis nori, kad Vokieti
ja kasmet mokėti] d i dosnio
mis sumomis arba kad visai 
atsisakvtu mokėti.

\

Prancija. Japonija. Itali
ja ir Belgija davė naują pa- 
siūlvma, 1x4 ir ta Snoivden 
atmetė.

Vokiečiai įsidrąsinę pasta
tė savo reikalavimą. Strese- 
manu pareiškė, kad alijantai 
neturi teisės reikalauti iš Vo
kietijos už okupavimą Reino 
po rugsėjo 1 d. š. m.

Alijantų delegatai vis dar 
turi viltį susitarti.

i
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MASKVA. — Sovietų Ru

sijos bolševikų spauda griež-
Iš viso 12.908 ateiviai iš- 

deportuoti iš Suv. Valstijų 
pereitais metais — fiskališki 
metai baigiasi birželio 30 d. 
1929 m. Jų išdeportavimas 
valdžiai kainavo net $926.- 
040, arba už kiekvieną išde- 

1 į :71.47.
5,600 buvo išdeportuoti į 

* Europa: 2.800 i Kanada, 3.- 
300 į Meksiką ir liekami į 

• Aziją. Afriką ir kitas pa
saulio dalis.

Iš tų išdeportuotų ateivių, 
1.900 ateivių liuosnoriai iš
važiavo. Viename atsitiki
me, valdžia turėjo užmokėti 
net $1,107.43 išdeportuoti 
vieną ateivi.

Daugumas tu ateiviu buvo

LIETUVOS PREKYBOS SANTY
KIAI SU SOVIETŲ RUSIJA

Laikraščiai praneša, kad 
paskutiniu metu prekybos 
santvkiai tarp Lietuvos iri

, L •• i i *. portuota asmenį Sovietų Rusijos kas kartas 1 __  \
Iš Sovietu

KIPRAS EMIGRAVO Į...
BRAZILIJĄ

Kaunas. — Kipras Pet p 
rauskas paskutiniuoju laiku gabiau plečiasi, 
gastroliavęs Prancūzijoj, lie- Rusijos gabenama Lietuvon 
pos 27 d. išvažiavo per Bor- cukrus, žibalas. Sovietų Ru- 

į Braziliją, kur jis dai- sija supirkinėja gana daugJo i Braziliją, kur jis dai- sija supirkinėja gana daug 
i mos R io de-Taneiro operoj, (prekių Lietuvoje, kaip tai 
_________ _ __________ —'metalinius išdirbinius, celiu-

Be to Sovietui Rusija 
daug arklių Lietuve-

I

I 
I

VOLDEMARAS PRAŠALI-

Laikraščiuose pilna užsi-;; 
puolimų ant Kinijos. Sako^ 
mą. kad ji pakaktinai ižeidira 
si Sovietų vyriausybę ir kan-; 
t lybė turinti išsisemti.

Tas parodo, kad lx>lševik^ 
labai ištroškę kraujo.

STREIKUOJA ŽEMĖS 
NUOMININKAI

Ford aha, Argentina.—Ko
lonijoj Taukšta sustreikavo 
apie tūkstantis žemės nuo
mininkų, reikaaludami su
mažinti nuomą. Visoj koloni
joj žemės dirbimas nutrauk
tas. Striukas paskelbtas su
tinkant žemės nuomininkų 
Federacijos atstovams.

-------- —-- X-

KAUNAS. — T. E. Kar^ 
sas “Eltos ” ta m autoj as 
kaip praneša Lietuvos laik 
Paščiai. būsiąs perduotas 
jo teismui.ŠININK^

vSAN JUAN, Argentina.—•
A isoj San Juano provinci išdeportuoti todėl kad netu-

I

*»

E 
E

liuosuoja nuo darbo, 
darbininkų su šeimy- 
padėjimas labai sun-

/

Lenkijos vyriausybė pa 
siūlė Vokietijai atnaujinti

I 

liozą. 
perka 

:je.
į

nm.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS.

XIV-TAS SEIMAS
X įvyks

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY

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

WORCESTER, MASS.

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

< Pirmininkas VI. Paulauskas 
Sekretorius A. F. Kneižys 
Iždininkas A. Vaisiauslcas

b 1

r * - * » . •>,.... . .

joj jaučiamas dėl vynuogių 
kainos kritimo ekonominis 

I

(krizis: bankai neduoda kre- 
'ditu mažiems ir dideliems i- 
moninkams. Tinoninkai dar- 
Įbininkams nemoka algų ir 
’daug — ..... a—
t Dėlto 
.nomis 
kus.

LIETUVOS VANDENS

Lietuvoje iš viso yra 62,- 
230 ežerų, 22,000 ha. tekan
čių vandenų ir apie 2,00 hek
tarų uždarų kūdrų* Iš Lie
tuvos išvežama žuvį; maž
daug už pusę milijono litų ir 
už 2 milijonus vėžių.

rėjo tinkami] immigracijos 
vizų. Bet kriminalistai ir as
menys kurie tapo visuome
niška sunkenybe irgi suda
rė gan dideli skaitlių išde- 
portuotų.

BOLŠEVIKŲ VADAI 
PIAUNASI

Ne\v Yorko “Times” skel
bia, kad Voldemaras prašali
nęs Kauno policijos viršinin
ką ir keletą nuovadų virsi-.derybas dėl prekvbos sutar- 
ninkų už nesugebėjimą ap-pieš sudarymo. Vokietija Į 
■saugoti žydus SlaTiodkoje. ši pasiūlymą atsakė neigia- 
kurie buvę paimti kaipo ko- ’nai. 
munistai ir primušti.

Sako, kad po tokio Įvykio, 
viešintis Lietuvoje Philadel- 
phijos teisėjas Levis, įteikęs 
Voldemarui protestą. Pro
testavę ir kiti.

TRAUKINIO NELAIMĖ 
VOKIETIJOJ

RYGA.—Praneša, kad bol
ševikų kariuomenės Toli
muose Rytuose vadas, ?eri- 
BĮueeher, pašalino iš kariuo
menės 24 karininkus.

Karininkai iškėlę skundą 
prieš savo vadą už pašalini-į

UŽ DAUGPATYSTĘ GAVO 
KALĖJIMĄ

Philadelphia, Pa. — Tūlas 
Samuel Bagun. 35 m. am
žiaus, už daugpatystę teismo 
nubaustas 7 metais kalėjimo. 
Jis turėjęs 4 pačias.

—— į

BERLYNAS. — Rugp. 25 
d. netoli Dueren nubėgo nuo 
bėgių ekspresinis Parvžiaus- 
Berlyno traukinis ir susikū
lė. Traukinio nelaimėje už
mušta 10 žmonių ir apie 50 
sužeista.

Sako, kad nelaimė 
dėl sugadintu lx‘gių.

PARYŽIUS.—įžymus kįĮ 
munisti] darbuotojas, buvgfij 
komunistų Centro komit^tįa 
vii-šininkas Paul Marion 
stojo iŠ partijos. Jis padtmfl 
rezignaciją sugrįžęs iš Sovin 
tų Rusijos, kur išgyveno 
mėnesių ir nuodugniai ištyr® 
ir pažino komunistinę tvaa 
ką ir komunistų rojų.

Jis aiškiausiai pamatė k 
bjauriai komunistai išna 
ja darbininkus.

Patartume ir mūsų ko 
ništams iiuvažiuoti p 
jų” ir pagyventi keletu 1 

Įvyko'nosių. Tikrai pasigyi 
komunizmo ligos.



Okupuotoje Lietuvoj

366 Broadway,

vais ar artimais giminėmis. Be to, asmens, atlikę karo tąrnybą, galėsią emigruoti tik praslinkus nustatytam laikui. DZŪKIJOJ, Alytaus aps. rugiapiūtė prasidėjo liepos 20 d.

generalinio štabo 
Lietuvos konsulo Helsin- 

ke dr. R. Ueler.4 Pulk. Gied
raitis jau grižo į nuolatinę 

tarnybos būstine Rv

EMIGRACIJOS ĮSTATYMAS
Kaunas. Emigracijos įstatymo pakeitimas numatąs uždrausti vienų mergaičių išvažiavimą. Iki 25 metų jos

GRABORIUS
10750 West Jefferson Avenue 

River Konge, Mich.
Persikėlė j naują vietą. Viskas sy
kiu. Vienas iš geriausių visoj Mich- 

igan valstijoj.
FRANK GAELĄGHER—Managerls 
STEPH.EN .T. ROKAS—Asistentas

Vil- 
smarki

Lietuvos karo atstovas pulk. Giedraitis buvo nuvykęs Helsinke, kur įteikė Suomių

GAISRAI IR JŲ NUOS
TOLIAI .

Dapkūnai, Meškuičių vai. 
Liepos 16 d. Čepulio lentpjū
vėj iš garo katilo kilo gais
ras. Sudegė lentpiūvė ir ten 
pat buvęs malūnas. Besi- 
plėsdama ugnis pasiekė ir 
sunaikino Janušausko kluo
ną ir kūtę. Nuostolių šis 
gaisras padarė apie 23 tūks
tančius litų. Savininkų tur
tas buvo neapdraustas.

PAVASARININKAI STATO 
PAMINKLUS

1)rokiškė, Salako vai. Lie
pos 14 d. Drobiškės pavasa
rininkai šventino ir atidarė 
akmens - betono paminklą. 
Paminklas skirtas laisvės 
dešimtmečiui paminėti.

' NEŽĖLO PIEVOS
Salakas, Zarasų ap. Praėjusių metų lietūs blogai paveiki šio krašto pievas. Atėjus šienapiūtei, daugely pievų nėra ko piauti, nes žolė išgulėta vandens.. Ypač didelį nuostolį turi Kiškelių sodžius, nes čia veik visos pievos yra žemos, o* kur ir aukštesnės, Jaip pat kažk^ dėl nepažėlo.

UŽPUOLIMAI DAUGĖJA

Ne tik Vilniuje, bet ir pro
vincijoje užpuolimai diena 
dienon daugėja. Ties Ašme
na. policija suėmė Jotano 
užmušikus, spėjama, kad tie 
patys užpuolė važiuojantį iš 
Aišėnų į Ašmeną žydą Ger- 
šenavičių. Iš jo atėmę 409 
flotus.

AREŠTAI PROVINCIJOJE

Vilnius. — Mums prhneša, 
kad liepos mėnesio 24 d. 
Dūkšte mugėje }>olicija su
ėmė Ligūnų sodžiaus gyven
toją Mykolą Tijūnėlį ir ki
ta diena išvežė Vilniun.A •-

Už ką liko suimtas Myko
las Tijūnėlis nežinia. Suim
tasis buvo vietinio lietuvių 
jaunimo orkestro vedėjas.

SMARKI AUDRA

Rugpiūčio 1 d. per 
niaus kraštą perėjo 
audra su perkūnija ir liūti
mi, kuri truko apie dvi va
landas. Padaryta daug nuo
stolių: nutrauktas susisieki
mas, mieste užsidegė keletas 
namų, o provincijoj, Vil
niaus, Ašmenos ir Švenčio
nių apskr. sudegė viso 14 ū- 
kių. Perkūnas užmušė tris 
žmonės; keli sudegė.

"ATLEIDO 270 BECENZIŲ— švįetimo mi- isterija šiomis dienomis pa- i$p ąpie 270 becenzių pra Sįos ^mokyklos mokytojų j jų tie, kurie įrodys savo galėsią išvažiuoti tik su tė

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas.. 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

KIRMĖLĖS GRAUŽIA 
ŽIEMKENČIUS 

Meškuičiai, Šiaulių apsk. 
Šiose apylinkėse ūkininkai 
pastebėjo kirmėlių graužia
mus rugių ir kviečių stiebus.* 
Kai kuriose vietose tų kir
mėlių gana daug yra privi
sę. Išgraužti javai atrodo 
lyg ledų iškapoti. Dėl to 
derlius numatomas menkes
nis.

9 pėst. pulko’ vienas kari
ninkas' parvežė iš Varėnos 
poligono du žalčius, kurių 
vienas turi apie metrą ilgu
mo. Minėto pulko parke pa
daryta tam tikra patalpa, 
kur suleisti šie- gyvuliai. 
Pulko švietimo vadovas rū
pinasi tinkamai žalčius už
laikyti, kaipo nuolatinius 
parko ‘ ‘ gyventojus. ’ ’

Žalčių pažiūrėti ateina ne 
tik karių, bet ir miestiečių.

•/

.75c.
Vertė

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

_ _________ ___ _..30e
Patyrimai Didžiojoj

Para
J. F. Jonaitis (Ka-

jpradėjusi rūpintis Mokyto- 
Įjų Seminarijos steigimu. 
Jau atatinkamas prašymas 
esąs lenkų mokyklų valdžiai 
senai įteiktas, bet iki šiol jo
kio atsakymo dar negauta. 
Kas numatyta naujai stei
giamos seminarijos direkto
riumi, tuo tarjui nežinome, 
nors Lietuvos spaudoje (“L. 
Žinios'*) pasklydo žinių, 
kad direktoriumi būsiąs pa
skirtas kun. šamb. A. Vis
kantas.

"DARBININKAS"
» 

s —

So. Boston, Mass.

Liepos 22 d. rytą, jau saulei 
palėkėjus, ūkininko Skučo kiemap pąąisųko du yįŲtai.Kieme buvo suvaryti gyvu-(Lams> Ė- FridnUpa? įr JĮ liai ir lesinėjo paukščiai. P oriuoju?. įPuolęs į avių būrį,. vienas vilkas sučiupo avį, o Įeitas tvėrė dvi žąsis ^ir kurkę. Už-Į klupti žmoniii, vilkai avį pa-1 piovę, o žąsis ir kurkę nusinešę į pievas sudraskė.

- I V

KLAIPĖDOS LIETUVIŲ SUSI 
VIENIJIMO SUVAŽIA

VIMAS

PRIĖMĖ KATALIKŲ 
TIKĖJIMĄ

Rudiškiai. Neseniai čia į- 
rko reikšmingas įvykis, ties 
ys liuteronų tikėjimo iš- 
j^mtojai priėmė katalikų 
kėjimą. Nuo 1§25 m. į ka
likų tikėjimą jau yra pe- 
Įję 2 sentikiai ir 5 liuterio-

į SUIMTAS J. ŽALNIERIŪNAS 

^ Kupiškis.—Rugp. 1 d. Pa 
įnevėžio apskr. karo komen dąntas nubaudė tris mėn. kalėti Jurgį Žalnieriūną, Ku piškio m. gyventoją, už vai- 'lietuvių susivienijimo skyrių džios ir jos atskirų narių atstovų suvažiavimas. Suva- 
^meižinią. J. Žalnieriūną tą žiavimą atidarė Klaipėdos 
įpatį vakarą išvežė į Panevė- seimelio atstovas Borchertas. ržio kalėjimą. Suvažiavimas beveik vien-

_- -------------- .balsiai priėmė susivienijimo
K<Xbartai, Vilkaviškio-Įstatų pakeitimą ta prasme, ąpskr.i Liepos 23 d. apie 16 jog reikia siekti, kad Klai- 
|faĮ..j3įu-pučh} kaime siautė 

audra su lietum. Sugriauti 8 naujakurių kluo- nąi, išvartaiioti rugiai ir kilti geresnieji javai. Audros metu buvo didelė perkūnija. Lietaus prilijo sluoksnį iki 41milimetro.

cenzą, ir jei truks cenzuotų mokytojų, galės dar grįžti į Saokyklą. Šiemet mokytojų seminarija? baigė apie- 240 įmonių, tačiau ne visi iš jų ęis mokytojo darbo dirbti. Dalis vynj turės atlikti kaimišką prievolę o kita dalis ętos į aukštąją mokyklą.I. Ątlęista taip pat becenzių ^ydų mokytojų.

KA^J girdyti su Bįpn-
* ** "jį **5*11* 4 **

Vilniun. “fyuka patirt 
kad Šv. Kazimiero Draugij

pėdos krašto mokyklų moki
niai gerai žinotų tiek lietu
vių tiek vokiečių kalbas, 
remti krašto lietuvių tauti
nį, kultūrinį ir ūkiškąjį plė
tojimąsi, rūpintis, kad pilie
čiai galėtu nevaržomi atlikti 
savo reikalus, susirašinėda-

NUBAUDĖ RUGPIŪČIO 1 D. 
DEMONSTRANTUS

Kaunas. — Už dalvvavi- 
mą komunistų demonstraci
jose Šančiuose, rugpiūčio 1 
d. Po 3000 litų arba 3 mėn 
kalėjimo: C. Galeris, M. 
Malnikas, B. Šneideriene— ‘krašto apsaugos ministerijai 
Sesančiukaitė, L. Vigotkai-Įsavo įgaliojimo raštus, kad 
tė, U. Riskaitė, L. Šuba, Bjjis yra Lietuvos kariškas at- 
Kopelavičaitė, H. B ožkai ųi s. 'stovas Suomijai. Pulk. Gied- 
C. Rudaševskaitė, D. Ber-įraitis uoste buvo sutiktas 
zonaitė, G. Zacharaitė, B. į Suomijos 
Kolaitė, A. Grius, Z. Šab-^r 
taitė, N. Zidaras, R. Kovais-į 
kaitė, V. Magidas, A. Ger- 
manskis, M. Virgirdiškis. B. savo 
Ratas. O. Krušinas. M. goj.
Baumslags, J. Karpuchas, 
K Fainas, R. Bliumanas. S. 
Karakovskis, K. Abramso- 
nas. V. Semaška, I. Šneide- Rt 
ris. J. Jevartas, R. Bojeras. nevė 
M. Leibovičaitė, S. Rajikas, dytit 
S. Šustoraitė. Po 500 lit. ar- nam 
ba po 2 savaites: V. LieliU vėle*

Apie Apdraudę. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ---------- :_____5c.»

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

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas --------- --------- s----------- —10c.

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

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

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

Mūsą Laiką Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __ _______________ 35c.
» Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas__________60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.______20c.

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

Nauja Skaitymui Knyga 
(Dalis II). Su paveikslais...

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaiką 
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m 
še Kun 
pelionas) ......    25c

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _________ ____10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius ______________40c.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė Kul’ra- 
nas________________________ 40e.

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida _______________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais _______________ 20c.

Trumpa Lietuvią Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis _____________________ ___40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Indziulaitis_______________ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

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

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

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas_ 35c<

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelailis________40c

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

Žydą Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ ___________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vėz
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 Paliepu/.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

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

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsimc paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__J5c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—-f‘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 (cciuloidos vir
šeliais) __________________$1.00

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ___________________15c

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus----------------- -- -------- 50c.
_ Mūsą Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas---- 50c.
Z x

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis_______ 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido '• 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _______________________ 40c.

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

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va
gys -----------------------------------25c.

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_________ „30c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio-------- ---- ,10c.

*Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis__ .______________ 10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ___ 15c

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri- 
kJČionybfs. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.-------- -___ ... ,25e.

KAIP OKUPANTAI ŽUDO 
ŽMONES

’z i

Nesenai Vilniuje lenkų 
žvalgybininkai pastebėjo 
gatve einantį žmogų su kaž- 
kokiuo ryšuliu po pažasčių. 
Pradėjo jį sekti. Šis paste
bėjęs, "kad yra sekama?, dar 
labiau skubėjo eiti. Nepri
sivydami sekamąjį,' lenkų 
žvalgybininkai,; pareikalavo 
stoti. Šis nestojo. Tuomet 
į jį pradėjo šaudyti ir vieto
je nukovė. Vėliau paaiškė
jo. kad tai būta pirklio Lei- 
zerio Rutšeino, kuris nešėsi 
daug pinigų ir pastebėjęs, 
kad yra sekamas kažin ko
kių driskių, bijojo būt api
plėštu, ir žinoma, jų neklau
sė.

x JISAI—Ką norėtum kad aš tau duočiau tavo
H? vardo dienoje? v

JI—Aš labai įųėgstu ‘“BIRUTĖS” saldainius. 
S Žinai, tas kurios Lietuvoje gamintos. Ypač tos kur 
p':. parsiduoda gražiose dėžutėse imi svarą. Toje dėžu- tėję yra apie 20 įvairių rūšių maišytų.JISAI—Tau aš duosiu ką tiktai tavo širdelė 
g. trokšta, bet kur aš tu saldainių gausiu ?JT—Dabar jų galima gauti kiekvienoje geres- 
gį nėję lietuvių krautuvėje. Bet jei negalėsi mūsų mieste gauti tai nusiųsk dolerį Lithuanian Import-, 

■ ' ing Company, 818 E. Sixth St., So. Boston, Mass. 
U ir*jiė Tamstūi dėžutę paštu alsius.JISAI—Gerai, brangioji, gali būti tikra kad įr vardo dienoje tau atnešiu “Birutės” saldainių de- žutę.

"---- " ' ■ '<'1 - >
mi su įstaigomis sąyo gimtą- 

Q ja kalba, rūpintis Klaipėdos 
krašto ir jo gyvejitojų sų Iri- 
tomis Lietuvos Respublikos 
dalims suartojir kt.

Žemaičių ateitininkų kon
ferencija liepos 27 ir 28 d. Tauragėje negalėjo įvykti dėl negavimo leidimo.

KAN. TUMAS NESVEIKUOJA
Kaunas. — Kan. Tumas 

visą šią vasarą sirguliuoja. 
Sirgdamas gripu jis gavo 
ausų uždegimą. Šią sunkią 
ligą begydant viena ausis vi
siškai pagedo. Gydymas te
besitęsia. Prie šios negero
vės dar prisidėjo bendras 
negalavimas ir kan. Tumas 
visą laiką turi būti namie. 
Iki šiol net atostogų negalė^ 
jo išvažiuoti. Vis dėlto sė
dėdamas bute kan. Tumas 
sakosi daug dirbęs. Šią va
sarą kad ir sirguliuodamas 
parašęs daug daugiau, nei 
kitais metais.

Jis tikisi netrukus galė
siąs iš miesto kur nors išva
žiuoti ir nors vasaros pabai- 

’gą pašvęsti poilsiui. Jis gai
lisi negalėjęs poilsiui Pa- 
langon nuvažiuofi.

Be to atiduodami teisman ' 
.M. Milneris ir Ą. Klęineris. 
’ jij pirmasis kvieįė demons

truoti, o Klęįneris turėjo po. 
skvernu vėliavą.

• 1 — -U V "belgas, VĮ čerksas, SU- 
kinieris, D. Želikovičaitė, M. 
Mešk^Ųskaitė, R. Bermana^ 
J. SucĮoverskįs, -, VL Vai
nauskas, L. Ęraųnerąįtis,

Liepos 30 d. Šilutėje buvo 
gausingas Klaipėdos krašto

ĮVAIRIOS KNYGOS
Apie Kataliką Tikybos Tik

rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių* ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Knn. Jėzuitas F. Cozel__30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka------- -------- —75c.
-. Patarmės Moterims—pamo.. 
kinimas moterims^ jų asmeni- 
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė . 
Kun. V. Kulikauskas _____ 15c.

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

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

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

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___45c.

Didžiojo Karo UžrašaL-su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis_________ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. ___15c.

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

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas___________50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Verto Kun. P. Sauru
saitis —... .................    25c.
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KELIAUK Į LIETUVA PER

Laivais
BALTIC AMERIKOS LINIJOS

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

—

K

ne
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uytas, einant sudarytomis Lenki
jos ir Lietuvos Raudonųjų Kryžių

• ' L
Ali.-

i

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

iiMOŠŲ LAIKRAŠTIS”

Ylius; ji tai paremia išrodymais, 
kurių vaikiškumas negali būti visų 
nepastebėtas.

A,
Tokios argumentacijos pagalba,

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

.Rugpiūčio-August 31 
Rugsėjo-September 7 
Rugsėjo-September 17 
.........October-Spalių 5

ir jo precedentai, negalėjo būti, su
darant šią sutarti. Lietuvos vyriau
sybei nežinomas. Todėl tarptauti-

Turint galvoj, kas pasakyta, 
kad

:«•< ’Jf

A movi 
su

1 KLAIPĖDA IR ATGAL
PATARTAM PIRKTI LAIVAKORTES Į ABI PUSI, 

NES TUOMI SUTAUPYSITE SAU PINIGŲ

‘LITUANIA” 
“POLONI A” 
“ESTONIA” 
“LITUANIA”

kurie lietuviu emigrantų laikra-

STATĖ ST BOSTON, MASS

Į arba iš

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

Į ministerio pirmininko ir užsie-

. demaro pasiųstą Tautų Sąjungos

.Savo tezei patvirtinti, Lietuvos 
• nįų reikalų ministerio prof. A. Vol- vyriausybė cituoja faktą, kad kai 
.demaro pasiųstą Tautų Sąjungos

generaliniam Sekretoriui no^ lie- ščiai, išeinantieji Lenkijoj ir Švei- 
pos 11 d., rugpiūeio 2 d. lenkų carijoj, paskelbė priešingus dabar- 
cbargė d’affaires a. L Gwiazdows- tiniam Lietuvos režimui straips- 
Ici jteikš Tautų Sąjuigos generali
niam sekretoriui sekančio turinio 
notą: 5 z ,

“Pone Generalini Sekretoriau,
Š. m. 17 d. laišku Tamsta teikeis Lietuvos vyriausybė stengiasi pri- 

man pasiųjti tekstą Lietuvos vy- 
riausybės notos dėl neva gręsian
čių Lenkijai ir Lietuvai pasienio 
incidentų, prašydamas pranešti 
Tamstai pastabas, kurias norėtų 
patiekti Lenkijos vyriausybė.

Mano vyriausybės įsakymu, aš 
turiu garbes pranešti Tamstai kas 
seka: Lenkijos vyriausybė laiko, 
kad ji yra ganėtinai išrodžtusi sa
vo taikingus nusistatymus Lietu 
vos atžvilgiu ir kad ji, dėl to, esan
ti laisva neatsakyti i Lietuvos vy 
riausybės visiškai nepagristus 
priekaištus.

Be to, ji laiko savo pareiga ka
tegoriškiausiai protestuoti prieš 
mėginimus primesti jai atsakomy
bę už kruvinas priemones, pritai
kintas Lietuvos vyriausybės savo 
politinių priešų atžvilgiu, priemo
nės, kurios sujaudina Lietuvos ir 
užsienių viešąją opiniją.

Lenkijoj vyriausybė nori pa
reikšti, kad ji jokiu būdu n<-<r;ili 
prileisti, kad vidaus Įvykiai, kuri*, 
tėra Lietuvos vyriausybės dalykas, 
galėtų būti pretekstu suformulia- 
vimui išgalvotų priekaištu prieš 
Lenkiją ir padarytų ją atsakomin- 
ga už priemones, kurios gali ‘-u- 
kompromituoti Lietuvos vyriausy
bę viso civilizuoto pasaulio opini
joj.

Tačiau atsižvelgiant Į aukštą Že
nevos instituciją, ir bet kuriam 
susipratimui išvengti, Lenkins 
riausybė laiko reikalinga Išanali- 'sutartimis, bendradarbiaujant su 
zuoti p. Voldemaro formuluotus tarptautiniu Raudonojo Kryžiaus 
priekaištus.

uis Raudonojo Kryžiaus komitetas 
laikė savo pareiga konstatuoti ko
munikate spaudai “Lietuvos vy
riausybės nesilaikymą pažadų, 
duotų Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, dalyvaujant Lietuvos vy
riausybės atstovui, kuris negalėjo 
nepainformuoti diena iš dienos sa- 
vo vyriausybę dėl numatomų pa
sikeitimo priemonių;” tas pat ko
munikatas prideda, kad “tarptau
tinis Raudonoje Kryžiaus, komite
tas neturįs reikalo pastebėti, kad. 
nebuvo jokio sąryšio tarp kovo 10 
dienos susitarimo ir apgailėtinu a- 
tecitatu.”

Lenkijos vyriausybė rado reika, 
lingu pabrėžti šį smulkų klausimą, 
nes jis charakterizuoja nežmoniš
kus Lietuvos vyriausybės metodus 
ir priekabumo dvasią, o taip pat 
jos argumentacijos vertybę ir svar* 
bą.

Lenkijos vyriausybė pažymėjo 
Lietuvos vyriausybei, kad ji nega
li atsakyti lietuvių politiniems e- 
migrantams prieglaudos Lenkijos 
teritorijoj teisę, teisę, kurią sutei
kia visos valstybės ir kuria patys 
lenkai praeityje dažnai naudojosi. 
Lenkijos vyriausybė neturi jokii^ 
davinių manyti, kad emigrantai 
lietuviai Lenkijoj išnaudoja blo
gam jiem suteiktą prieglaudos tei
sę. Tiesa, kad jųjų skaičius auga, 
sąryšy su Lietuvos vyriausybės 
taikomomis represijomis prieš opo
ziciją krašto viduje. Bet šis fak
tas negali būti Lenkijos vyriausy
bės laikomas trukdymu nusistaty
mui taikingu santykių tarp Len
kijos ir Lietuvos, nes jis sudaro 
vienintelį būdą, kurio pagalba lie- 
tuvių tauta, izoliuota nuo Lenkijos 
nepereinamais barjerais, turi pro
gos Įsitikinti Lenkijos taikingu nu-

mesti Lenkijos vyriausybei atsa
komybę už Lietuvos visuomenės 
sujaudinimą, kuris pasireiškė 
smurto aktais prieš krašto vyriau
sybę.

Šiuo žaidimu siekiama dvigubo 
efekto: iš vienos -pusės Lietuvos 
vyriausybė stengiasi rasti priimti
nu protestą, kad pateisintų savo 
neigiamą nusistatymą Tautų Są
jungos tarybos rekomendacijų at-' 
žvilgiu. Šis nusistatymas nesenai 
pasitivirtino ypatingai aiškiu bū
du liepos 5 dienos pasikalbėjime, 
kurį p. Voldemaras suteikė Kauno 
spaudos atstovams, ir kuriame Lie- 
tuvos ministeris pirmininkas pa
reiškė, kad Lietuvos vyriausybė e- 
santi tvirtai pasiryžusi kliudyti su
sisiekimo ir tranzito laisvei tarp 
Lenkijos ir IJetuvos. Iš kitos pu- 
sės, jis nori palengvinti kovą, ku
rią Lietuvos vyriausybė veda su o- 

[pozicija krašto viduje.
Tai esą juo labiau aišku, kadan

gi Lenkijos vyriausybė yra kalti- 
Inarna prašiusi Raudonojo Kryžiaus 
tarptautinio komiteto intervenei-' 
jos paleisti politinius kalinius tam, 
kad padrąsintų subversinių ele
mentų Lietuvoje veikimą. <

Reikia pažymėti, kad pasikeiti- sistatymu. 
mas politiniais kaliniais tarp Len
kijos ir Lietuvos paskutinių metų Lenkijos vyriausybė _mano, 

Į laikotarpy buvo kelis kartus įvyk-jšiuo atveju nėra reikalo taikyti 

I 
i

komitetu. Paskutinioji kovo 10 
Pasak p. Voldemaro, atentatas, dieną sudarytoji Kaune sutartis, 

organizuotas Kaune prieš Lietuvos dalyvaujant Lietuvos vyriausybės 
ministerj pirmininką, o taip ir kiti atstovui, numatė, einant jau anks- 
t(Turistiniai aktai Lietuvoje prieš čiau taikytu principu, pasikeitimą 
antraeilius valdininkus, buvo dar- !kai kuriais asmenims, neatsižvel- 
bai lietuvių emigrantų (taip vadi-j giant i jų tautybę. Tokiu būdu 
namų pleėkaitininkų't, organizuo ‘lenkų ir lietuvių sąrašuose buvo iš 
tų lenkų valdžios su tikslu nuvers- 'abiejų pusių keli Lietuvos ir Len- 
ti dabartinę Lietuvos vyriausybę l.ijos piliečiai. Šis faktas, taip kaip 
ir sudaryti jos vietoj kitą, kuri už- 
megstų su Lenkija politinius ir e- 
konominius sant vkius.

Baltic Ainerica 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.

Dėl visu informacijų kreipkitės j vietos agentą

AURA

BALTIC AMERICA LINE
8 ER1DGE STREET, NEW YORK, N. Y.

Lietuvoj ir Turkijoj seniausi pa-’turėjo devynetą! Pirmą kar- 
sauly žmonės.—Ką Taro Ago sa
ko.—Turėjo devynias žmonas, o 
vaikų ; nė nesuskaito.—Kurdų 
Dievas esąs geresnis.—Keli keis
ti, bet praktiški patarimai tiems, 
kas siekia ilgo amžiAng _ “Iš 
meilės išpeik žmonai kailį!”

Seniausi pasauly žmonės žrnoniĮ turėti). Kai ir šios 
gyvena Lietuvoj ir Turki
joj. Lietuvoj, apie Švėkšną 
g\'vena 144 metų senis. Tur
kijos Metuzelis tvirtina esąs 
145—150 metų. Gimimo me-. 
trikos neturi, bet jo amžius 
maždaug bus toks, kaip jis 
tvirtina, nes jo sūnaus sūnui 
dabai- yra 60 metų. Iš to ga- gyvena. 
Įima išskaičiuoti, kiek metų 
susidarys per tris gentkar- 
tes.

tą jis vedęs 18 m. amžiaus; 
Su pirmąja žmona laimingai

X

išgyveno iki 42 metu. Jai 
mirus vedė tris žmonas kar- 
tu (pas turkus tuo metu dar 
buvo leistina kiek kas nori 

/

viena' po kitos išmirė, Aga 
vedė penktą žmoną ir vėl ke
lis dešimtmečius laimingai 
sn ja gyveno, šeštoji žmo
na kažkodėl pabėgo, septin
toji ir aštuntoji mirė, o su 
devintąja, 80 metu už j j jau
nesnė, dar ir šiandien tebė

įgiostatus, numatytus 1927 metais, 
gruodžio 10. d. Tautų Sąjungos Ta
rybos rezoliucijos 7-tam abzaee.

Teikitės priimti, Pone Generalini 
Sekretoriau, mano labai aukštos 
pagarbos pareiškimą.”

(pas.) Gwiazdowski,
Cbargė d’affaires a. i. i Elta

perdaug. Linkšminkis^KU sai
ku, o km- matai liūdesį, bėk 
iš ten švilpaudamas linksmą 
dainelę, nes gyvieji neturi 
būti ten, kur ponia mirtis 
landžioja. Jei vedi žmona; 
sudrausk ją laikas nuo lai
ko: nes ji po to 'geresnius 
pietus Išverda, o ir malones
nė pasidaro. Mylėk ją kaip 
savo geriausią asilą, nesmo-

Taro Aga. nežiūrint nepa
prasto amžiaus, yra vikrus 

>ir jaunystės energijos kupi- 
Tas turkas, kilęs iš kurdų nas Vyras, visada linksmas 

giminės, prieš leisdamasis įr kartais net $lar su mergai ( 
ilgon kelionėn, iš kurios pa-'fėm paflirtuoja. Jis vis dar 
prastai niekas negrįžta nori'tebetarnauja 
trumpesnę kelionę i Šiaurės ])Oj įr 
Ameriką padaryti. TT' ..... ..
Amerikos biznierius išrado.)Beveik per visą savo 
kad ir su tokiais senais žmo-i jis nešiojęs akmenis 
nėmis galima biznį padarai.jniicms namams ir, kaip pats 
Jis kviečia tą turką iš Kon-,sako, labai retai kada svai

galui gėręs ir niekad nerū
kęs. Valgiai jo buvę pras- 
ii, bet maistingi. Daugiau
sia jis maitinęsis ryžiais, 
duona, sviestu, pienu, ypač 
rūgusiu, ir vaisiais. Sakosi 
ir kavos niekad negėręs, o 
mėsos valgęs labai mažai.

miesto valdy- 
atidarinėja Į<-inan- 

Vienas tiems ir išeinantiems duris.!
I amžių; 

st a to-1
I

terš netekęs būsi kaip paukš
tis be lizdo. Gerbdamas sa
vo motinėlę, kuri tave-išpe
rėjo, padėk žmonai vaikus 
išauginti, nes .palaimintas 
tik tas kurdas, kuris ne ma
žiau kaip 20 vaiku turi ir 
juos visus išaugina
stipriais akmenų įH'šiolo.iais 
arba meiliomis dukterimis. 
Alki (dirvas) tebūna man 
-malonus! Aš dariau, ką ga
lėjau.”

Po to. kaip plačiam pa
sauly pasklidus žinia, kad 
Konstantiimpoly toks .‘-■eitas 
žmonijos narvs gyvena, pra
dėjo i t< .i važiuoti 1 vriiiėto- 
jai. laikraštininkai ir foto- 
grafai iš visu pasaulio kra<- 
i u.

MahV 1 tune. kad p;t> te
Lietuvoje, dar -Jlte-m!! /•!><> 
n i u ir už 'I';: to Agą tyvi ’>;i. 
1923 m. p' r “Trimito” se
niausio žmogaus kmiku'są 
paniškojo esą 56 'viii žmo
nės, iŠ kti’iii Iii: 7 turėjo p<» 
100 melu, o vis Liti dmi'fii’ii. 
VirŠil.i Adoma-;. i“ Ha'iv!.u 
kaimo, Panevėžio ap. l-i-H 
turėjo 115 m< tu-', bet 
po konkurso mirė. Jami<‘<

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAJ

DARBUOJAS srr!
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jai nustojai daug malonių valan
dų.

i Laikas yra pinigai, prarasto ne- 
besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 

i yra geras ir pigus.
Jį reikia užsisakyti sau Ameri

koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje.

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

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

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

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbokžavimas fiziniais judesiais. 
•—Prof. St. Šalkauskis.

stantijiopolio į Ameriką, 
kur vežiodamas po kraštĄ 
rodys seni, kaip, didžiausią 
retenybę ims už tai, žinoma, 
pinigus.

Turkas sutikęs, ir nebijąs 
plaukti per didįjį vandeny
ną. “Kas man,” sako jis, 
“daugiau kaip numirti aš 
negaliu. Savo amžiuj esą 
tiek daug visokiu prietykiu 
pergyvenau, kad jau niekas 
nestebina ir riša kam prisi- 

į ruošęs.”
Nesenai pas tą senį, kuris 

vadinas Taro Aga. apsilan
kė vienas laikraštininkas, 
kuris ne tik pažiūrėjo, kaip 
jis gyvena, bet ir išklausinė
jo, kokia jo pažiūra į Įvai
rius g\’vybės ir mirties klau
si mus.

Taro Aga gyvena mažam 
namely Konstantinopolio 
priemiesty. Tas namelis e- 
sąs tiek pat nepaprastas, 
kaip ir jo gyventojas. To 
namo pamatai esą senesni už 
Agą, liet sienos ir stogas jo 
amžiuje pasikeitę keliasde
šimt kartų. Jo butas susi
deda iš vieno didelio kamba
rio, kuriame gyvena jis kar
tu su visa šeimvna.

Šeimyna gana gausi. Pats 
Aga nė nebeatmena kiek vai
ku turėjęs. Atmena tik žmo
nas, o jų per savo “amželi”

DIENAS ANT OKEANO

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremen

BREMEN ir EIJRCBA
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ

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

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais
Lloyd Laivais

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
klauskite vietos agentų arba

NOKTU OEOMAN

Paklaustas Taro Aga į,, j į.-.
tikėjimą pasakė, kad tikis kon|.;!|1. 
Dievą, bet tik Į kurdu giini- n) - •• 
nes Dievą. Kitu "0n’nn.1 Kotrina iš 
dievai nesą tokie geri, kaip dab.„. 
kurdu, nes nei vienos kitos!n- 
giminės vaikai negyveną j-----------
taip ilgai ant žemės kaip 
kurdu. Jo tėvas miręs prieš © 
dvidešimt metu tik dėlto, f 
kad turėjęs piktą žmoną. $ 
šiaip jis būt dar ir dabar gv- 1 
venęs. Paklaustas dėl ilgo g 
amžiaus paslapties, Taro A- 1 
ga pasakė: “Kilnok akme- g 
nis (Tnankštinkis) kasdien | 
ir nė i galvą neateis mintis g 
apie mirti. Valgyk kas ska- ®

Laikraštis geriausiai suartina iš-; g 
eivius su savo mylima tėviške Lie-> g 
tuva, laikrašty atspindi kaip veid- g 
rody senosios tėvynės vargai ir pa-: * 
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai,1® 
todėl kiekvienas išeivis turi skai-įp 
tyti bent’ vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš ® 
daugelio laikraščių tinkamiausias ® 
yra išeiviams ir lietuviams katuli-į (g 
kams ūkininkams tik laikraštis

at-Užjurię- 
ir rle gir
Lietuvos? Kas nuolat 

: loiiz.iiai ir kurstytų ki 
lo.-ili-.-niv umii?.. 
ar nrh-š l >l<iijj Kari} ; 
s ir vi--.ą mylimas, dide 
:s, graži; < savaltraš 
u i s.” .Jis neri tarnauk

i Ina .VLirijar.it.oloje (LfO- 
it." •_:> didelių pusią- 
i.fi.ir.« Lietuvoje ti 

doleriu, 
dvas’aly • ti 
f’iv< s minus
.oje. 

zioažinęs sa “Ša
< li’išką šiuo adr 
rijuaųmlė, Lithuanla, 
i ri -usipažinimui ne 
l.až.inęs daugiau 
d U-si.

>et!;n u K-S mo (!“! \’iioi:;:;s
nirime ko! ias c; ?'i;:iza- i :•>l-mrms t ū;.:' tuo

klausimu 1 :k liU'l s; :l D(-ii;r j<i|::e t'dm« 1 • 1 V 'Z •:k rasęto
kii: :;d‘i 'ūj ■‘■I n . i'B V t ’»•; :-!ai. !.•< I ?nu su

lankėme - ■

“MŪŠI; VILNIAI S,” kulis rtA-, tik apie

Vilnių, api e Vimiiii Vadimti Sr iun^ų ir a ■'ie kiras

Vilii'iimi 1 al'iai! s’isi! 5iiimi^i:,1-: <>m <-i j-'.s.

“MŪŠI ’‘V 1LN I U-S” trumpai ii aišu iai patie-

ii 
! į 
i i 

nes “ŪKININKAS” vedamas ka- U 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto- ■ į 
vi demokratiniais pamatais tvar-!! 
komos Lietuvos sargyboje. j |

“ŪKININKAS” Išeina kas sn-J 
vaite gražiai paveiksluotas, duoda s 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio | 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams | 
rūpimais klausimais: apie žemės | 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi-jS 
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 3 
daug gražių pasiskaitymų, juokų.! | 
įvairenybių ir tt. i a

“ŪKININKO” kaina 1929 me-11 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a-11 
merikoniškų centų, o Amerikoje | 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. Ij 
Pinigus siusti šiuo adresu : Lith-; 4 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ afl-įį 
ministracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKTNTN-2J 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau- Į * 
sias ūkininkų laikraštis, todėl di-Į 
delį džiaugsmą padarysit užsaky-,’ 
darni jį savo giminėms ir pažįsta- j 
miems Lietnroje.

“ŪKININKAS”

ūkraštis. 
’sskvrus

| “MŪSŲ VILNIUS” 
| timas laikraštis, kaip visiems artima ’T brangi mū- 
| su pavergta sostinė.
6 *

“MUSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai^ 
| darbininkai, mokytojui, biznieriai, valdininkai,^ 
| studentai, moksleiviai ir visi kiti. :^įg
| “MŪSŲ VILNIŲ' ’ redaguoja ir jame bendrą
jį’ darbianja daugiausia lenku ištremti vilniečiai, ku- 
| ric gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikahis. 
| “MŪSŲ \ TENTUS” išeina kartą į mend^ 
| gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo-

a “Ml’SŲ A TLNTI S” nų g-uns kainuoja tik 17 
doleris, už vieną doleri turėsite gale metą puikiai 
iliustruotą' didelę knygą “MrSU VTLNW.n t

Už vieną doleri gausite dar ir daug priedu 
knygelėmis Vilniaus ktausunu. A

> “MŪSŲ VILNIAUS”
? vės Al. GI Lithiianin.



\ Jau nuo s 
buvo trinini 
hrabų. Pei 
kruvinos ri; 
keli šimtai 2 
pasiuntė g( 
kariuomenę 
įlinkus. Ga 
malšinti, tik 

, rabai yra g 
prieš žydu i 
tinon ir jų v 
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Delko ara

Komercijos Departamen
tas iScĮavė surinktas skaitlį 
W apie įšdirbyštes ir tų iš- 
J • t V* ” z JI - ' *1 X. • ■

; ;k»d žydai v 
savo ranka: 
pasiduoti, 
'tikrieji tos 
Žydai buvo

st leido ten jiems kurtis ir 
Bris- .

f i ’■> :Žydai, papratę skaityti tė- 
mę ten kur geresnis ‘ ‘ gešef- 

perdaug į savo žemę ne 
skubino. Nuo 1922 metų at-

ną kaipo ta
Pasekė ir 

:*>«Dabar D 
švenčiama v

Darbo Di< 
darbininkai 
mitingus be 
Juose stipri: 
vienybe ir 1

Lietuviai 
dienų pralei 
darbų ir pa 
kur surengi 
yiskas.To nt 
tusiems dar

Darbo Di< 
bininkams t

h Jungt. Valstijose, kasmet, ir pažymėtina didesniais dar 
susipratę ir organizuoti dar- bais. , 
bininkai iškilmingai švenčia Tą dieną padarykime pasi-

Kai Švedija yra aukštos ci
vilizacijos šalis, to niekas 
neginčiją. Taip pat ir Ško
tija, Danija Įp Olaųdija tu
jų labai išmintingų įstatym- 
davystę, piliečių pareigų ir 
teisių aukštą supratimą ir 
aukštą ąpš^timą, įforvę- 

gija, Skandinavijos valsty
bių tarpe stovi kiek žęmįSū- 
Suvienyta Vokietija yra Na
poleono karų netiesioginis

DARBO DIENA
' f
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Skaudus Kal
tinimas

- ■ \

“S-ra” No. 34 rašo, kad 
Dr. K. Drangelis ir p. Bag- 
džiūnas pasisavinęs visuome
nės turtą. Tai skaudus ir ne
malonus jiem priekaištas.

Plačioji visuomenė žino, 
kad sandariečiai rinko aukas 
badaujančiai Lietuvai, bet a- 
pyskaitų kaip ir kur aukos 
sunaudotos,, nežino ir gal ne- —J_ . * . ..zmos.

Dabar, kada jų vadai iš 
“Sandaros” traukiasi, cen
tras nervuojasi, ir pradeda

Civilizuotos An^loAkiniis 
Žif ' ”

. ■■■■■

Žymus apglų rašytojas, 
Stący Aųmonier, Londono 
dienrašty “Evenine Stand- 
ard” reiškia labai įdomių įr mipstą 
originališkų minčių dėl civi
lizacijos ir bando nustatyti 
Europbs valstybių klasifika
ciją civilizacijos atžvilgiu.

t
Jis sako taip:

Pirmykštė prasmė žodžio
4 ‘ civilizacija ’ ’ reiškė maž
daug kaip ir “sumiestini- 
mą.” Tai anaiptol nereiš
kia, kad sodžiaus gyvento
jai būtų necivilizuoti. Bet

1 gyvenančiam sodžiaus 
kampy, ’ auginančiam 
gyvulius ir kopūstus žmogui 
visos socialinės problemos y- 
ra daug paprastesnės, negu 
tam, kurs gyvena vienoj vie
toj su tūkstančiais panašiij 
kaip jis piliečių. Paskutiny
sis yra priverstas galvoti 
masių sąvokomis. Kitaip ta. 
riant, civilizacija yra mokė
jimas gyventi masėse. O 
kadangi žmogus savo pri
gimtimi yra bandos gyvulys 
{gregurions animal) ir la
ibai veislingas, tai mokėjimas 
pasiekė aukšto laipsnio. Mes 
sprendžiam apie kurios tau
tos civilizaciją ne pagal jos 
didumą, galingumą ar jos 
turtą, ir ne pagal jos atski
lų piliečių genijų, bet dau
giausia pagal mokėjimą vie
šai laikytis ir elgtis, ypač su 
savo aplinka bei kaimynais.

Ir aš sumokėjau dvidešimt kronų nesiderėjęs 
ir nei kiek negalvojęs, kąd tik greičiau ja atsi
kračius. Kaip tiktai aš ją išgavau lauk, aš nu
bėgau parkan, kad lengviau atsikvėpus. Ne,
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■ .j v.- y,r asistate pir
mininkais. ’ ’ '

Štai kokį kaltinimą meta 
“EĮ**” savo buvusiam pir
mininkui :

“Pasisavino Visuomenės Turtą. 
“Vakar sėdėdamas RAMO- 

VOS teatre, ma&au seną
•. taip vadinamo Laisvės Varpo 

apvąikščiojimo Jaunančius pa
veikslus už kuriuos programai 
pasibaigus p. Antanas Olis pa
dėkojo p. Jonui Bagdžiūnui— 
Borden už paskolinimą filmą. 
Ant nelaimės kalbamos filmos y- 
ra. pagamintos žmonių surink
tomis aukomis^ Juk tuo laiku p. 
Bagdžiūnas—jBoyden susitarę
su Dentistu Dr. K. Dran geliu ir 
nupirko mašiną dėl gaminimo 
filmų už kurią užmokėjo aukštą 
prekę. Vietoj pasiusti surink
tas aukas badaujančiai Lietuvai 
p. Bagdžiūnas—Borden tuo kar
tu kitą ką sugalvojo ir daugu
mą pinigų suvartojo panašių fil- 
mų ir mašinų pirkimui, važinėji
mui ir ypatiškiems garsinimams 
ir pasigyrimams, ir šiandien ma
tomai jau pasisavino filmas, o 
apie mašiniukę nieko nesako.”

Dr. K. Drangelis ir p. Bag
džiūnas turėtų visuomenei 
pasiaiškinti. Be to, dr. Dran
gelis, kaipo buvęs “Sanda
ros” prezidentas, turėti) duo
ti visuomenei platesnį paaiš
kinimą apie “Sandaros” cen
tro surinktas aukas badau
jančiai Lietuvai.
Visgi, kad irsandariečiams, 

nedera taip visuomene mul
kinti.

1923 m. skaitlius darbinin
kų vis žemyn puolė, gal bus 
priežastis to, įvedimas viso
kių mašinerijų užimti darbi
ninkų vietas. 1927 m. dar
bininkų buvo 8,351,257.

1,700,000 darbininkų dir
bo “textile” . išdirbystėje; 
886,000 mašinerijų produka
vimo išdirby stej e; 867,000
medžio ir panašiose indus? 
trijose; 835,000 geležies ir 
plieno išdirbystėje; 679,000 
miesto išdirbystėse; 550,000 
popieros ir spaudinimo in
dustrijose, 495,000 transpor- 
tacijos; 395,000 chemikalų 
industrijoj ir tt.

1927 m. net $11,000,000 iš- 
nokėta algoms, arba, padidė
jimas iš 1.1% už 1925 m. bet 
sumažėjimas iš 2.5% už 1923 
m.

1927 m. Amerikos išdir
bystėse medžiagos suvartota 
už $35,000,000,000 vertės ir 
produktų vertė buvo $62,- 
000,000,000.

Tą dieną padarykime pasi- 
Parbo Dieną, rugsėjo mėne-'žadėjimą dirbti daugiau savo 

reikalams, savo organizaci
jos labui.

LDS. yra vienintelė lietu
vių darbininkų organizacija 
Amerikoje. Bet labai’ maža 
dalis mūsų išeivijos prie jos 
priklauso ir jos reikalais rū
pinasi.''Taip neturėtų būti. 
Lietuviai darbininkai nema
žiau išnaudojami už kitus.

Tai delko nepadirbėti, kad 
išnaudojimą praašlinus arba 
nors sumažinus?

lietuvius darbininkus iš
naudoja kapitalistai, išnau
doja ir saviškiai dolergau- 
džiai socialistai ir komunis
tai.

Susipratusių darbininkų y- 
ra būtina pareiga kovoti 

:š išnaudojimą ir išnau
dotojus, šviesti mažiau susi- -• / 
pratusius darbininkus ir juos 
organizuoti.o

Darbo Diena turėtų būti 
visų.darbininkų užsigrūdini
mo ir tvirto pasiryžimo die
na kovoti iki pergalės.

Puse Milijono 
Seimui?

■bet apie 20 tūkstančių vėl iš- 
Ką jie ten darys. 

Vien prekyba visiems užsi
imti negalima, iš žemės ma
žas “biznis.”

; Arabų Palestinoje yra dau
giau 600 tūkstančių ir jie 
skaitosi tikrieji šalies valdo
vai. Be to, yra dar apie 100 
tūkstančiu krikščioniu, kurie 
irgi žydų nelabai pakenčia. 
Žydų yra apie 100 tūkstan
čių. Taigi žydų opozicija y- 
ra septynis kartus gausinges
nė ir stipresnė, ir ji nepasi
duos saujalei žydų valdyti.

Lietuvos tautininkų vy
riausybė daro lig pasityčioji
mą iš visuomenės. Seimą iš
vaikė ir rinkimų nedaro, o 
seimo išlaidoms kasmet ski
ria po apie pusę milijono li
tų. 1930 metų biudžete seimui 
numatyta 500,000 litų. 1929 
m. paskirta 403,000 litų. Bet 
seimo nėra, ir buvusiems sei
mo darbininkams algos ne
mokamos. Vadinasi, išlaidų 
jokių seimui vyriausybė ne- mų kįla, kam? Paaiškinkite, miniu, nes šios valstybės
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mato kaip tūkstančiai jam 
dirba. Jo rūbai, 30 mąistas, 
baldai, mokymas ir auklėji-: 
ynas yra kitų žmonių dy- padarinys. Anksčiau Vokie- 
bas. Jei tik jis turi suprati
mo ir proto, jis negali nema
tyti jog sudėtinga mašiną 
tik tada tinkamai veiks, kai 
kiekvienas mažiau -ar dau
giau- prisidės visuotiniam la
bui kelti.

* /

-Tai yra civilizacijos reikš
mė. /

Civilizuotose šalyse veikia 
daugybė visokių organizaci
jų, institucijų ir srovių, ku
rių tikslas — visuomenės to
bulinimas. Šiame dalyke 
mažesnės valstybės dažnai 
pralenkia didesnes. Didžio
sios valstybės savo pažanga 
mato dažnai ginklavimosi, 
gamybos tobulinime ir didi
nime, turte, ir dažnai nema
to, jog mažos valstybės dau
giau pažengia savo piliečiu 
tobulinime, savo įstatymų 
gerinime ir visame tame, kas 
sudaro tikrą civilizaciją.

Pagal šitą maštabą galima 
Europos valstybes suskirsty-, 
ti į tokias tris kategorijas4

Civilizuotos valstybės (pa
gal civilizacijos aukštumą): 
Švedija, Škotija, Danija, O- 
landija, Anglija, Norvegija, 
Šveicarija, Vokietija.

Pusiau civilizuotos valsty
bės: Prancūzija, Wells (va
karinė Anglijos dalis), Bel
gija, Australija, Čekoslova
kija.'

Barbariškos valstybės: I 
talija, Irlandija, Portugali
ja, Ispanija, Graikija, Bal
kanų valstybės ir Turkija.

turi. Tad, kam tie pinigai pa
skirti? Yra taip vadinama 
valstybės taryba, bet jos pa
laikymui paskirta 300,000 Ii 
tų. Tad, kam tas pusė milijo
no litų? Gal tautininkų sei
mui? gal jų spaudai ? gal o- 
pozici jai smaugti ? gal agita
torių už diktatūrą palaiky- __ .
mui ? Dar ir daugiau klausi-1 Rusijos ir Lenkijos aš ne- 

Knut Hamsun <

SABOS KARALIENE
(Tęsinys)

Aš telefonavau Kopenhagenan kas link sa< 
vo korespondencijos ir. bendrai imant, rengiaus 
žiemavoti. Vienas Dievas težino, kuo tas viskas 
baigsis. Štai jau bus šešios dienos, kaip aš gy
venu viešbuty. Atėjo sekmadienis, aš pasam
džiau keturis bernaičius, kad jie rytą ir vakarą 
saugotų prie bažnyčios, ar neis ten mano “ka
ralienė.” Bet ir tai jokių teigiamų vaisių ne
davė. I

Antradienio rytą atėjo, pagaliau, mano ko
respondencija; tasai antradienis mane beveik 
visai pribaigė. Pirmas laiškas buvo iš žmogaus, 
kuris laukė manęs Malme; jeigu aš neatvažia
vęs ikišiol, reiškia, aš ir visiškai neatvažiosiąs 
ir jis sakąs man — sudiev! Tai įgėlė man į pat 
.Širdį.

Antras laiškas, kurį aš atplėšiau, buvo vieno 
mano draugų pareiškimas, kad “Ryto Lapelis” 
ir dar vienas laikraštis iškelia aikštėn-mano pa
sisavinimus ir patartina tai ištraukomis. Aš 
pajutau dar didesnį gilsterėjimą širdin. Tre
čiame laiške buvo sąskaita, — jos aš visai nebe- 
skaičiau, daugiau aš nebeįstengiau, aš pargriu
vau ant kanapos ir gulėjau, tartum stabo iš
tiktas. __ _ ____ ____ _____

Bet kentėjimų taure dar nebuvo iki dugno 
išgerta.

Pasigirsta beldimas į duris.-
Prašau, — atsilepiu aš mirštamu balsu.

Įeina šeimininkas kaž-kokios senės lydimas; 
senė laiko rankose pintinę.

*— Atsiprašau, — sako šeimininkas, — jūs, 
rodos, perkate senus daiktus? -

Aš pastačiau akis.
— Senus daiktus? Aš perkąs senus daiktus?
— Nu, taip, — jūs patys sakėte!

v Ir aš buvau priverstas parodyti dėmesio se
niems daiktams.

— Taip, teisybė, aš ištikrųjų perku senoviš
kus daiktus; atsiprašau, aš tuoj nesupratau: aš 
ką kita maniau. Taip, suprantama, aš perku 
įvairius senoviškus daiktus. Leiskite man pasi
žiūrėti į tas puikias retenybes!

X

•Moteriškė atidaro savo pintinę.
Aš suploju rankomis iš pasigerėjimo ir ap- 

reiškiu, kad noriu įsigyti viską, kiekvieną daik
telį. Koksai puikus ausims čiurkšlis! Norėčiau 
žinoti, koksai karalius naudojosi juo paskutinį 
sykį? Nu, tą aš jau'sužinosiu, kaip tiktai pa
vartysiu savo popierius, pakol kas tai neskubu. 
Kiek gi norinti už tą raginį šaukštą ? O tų trijų 
apdegusių Jaabeko pypkių aš niekam už jokius 
pinigus neperleisiu, taip pat ir tų šakučių. Kiek 
tūriu už tą viską suihokėti?

Moteris susimąsto.

Dvidešimt kronų ji mananti.

tiją sudarė aukštai kultūrin
gos ūkininkų valstybės. Su- 

, vienytą / Vokietiją pagadino 
imperializmo dvasia. Bet tai 
dvasiai išnykus, Vokietija 
gąlės vėl pasiekti aukštesnį 
civilizacijos laipsnį. Vokie
čiai turi charakterio ir pro
to. Jie yra darbštūs ir ga
na išmintingi.

Daug kas stebėsis, kad aš 
Prancūziją priskyriau prie 
pusiau civilizuotų Šalių. Tie
sa, prancūzai pasižymi dide
liu proto judrumu ir pri
gimtais talentais. Bet tai y- 
ra materiališkiausiai galvo
janti Europos rasė. Nuo mi- 
lionieriaus iki valstiečių vi
sų galvojimas nukreiptas la
biausiai tbn pusėn, kaip su
rinkti daugiau pinigų. Nuo 
Napoleono laikų iki šiai die
nai visos pastangos išplėsti 
tarptautinį Europos akiratį 
Prancūzijoje atsimušė į ta
riamą “prancūzų logiką.” 
Prancūzų logika yra tikėji
mas, jog kas tik ne tarnauja 
prancūzų garbei, tūrių pa
didinimui ir Prancūzijos 
saugumui yra neloginga. 
Toks nusisįatymas gal ir y- 
ra prancūzams gražus, bet 
tai nėra civilizacija.

Trečios grupės valstybės 
(Italija, Irlandija, Portuga
lija, Ispanija ir kit.) kaip 
bendrą žymę turi labai gerą 
atmintį. Jos yra Camoros 
ir Vendettos tėvynė. Jos vi
sos yra antisociališkos. Ši
tų valstybių piliečiai eidami 
lošti futbolo dažniausiai i-

ma sy savim peilius. Užten
ka matyti bulių kovą ir pa
stebėti, kaip žiūrovai į ją 
reaguoja, kad galima būtų 
suprasti jog Ispanija dar 
nėra išėjusi iš keturiolikto 
šimtmečio. Irlandija duoda 
genijų ir puikių individų, 
bet mases yra rambaus pro
to ir kerštingos.

Gal būti skaitytojas nesu
tiks su ta mano klasifikaci
ja. Tegu pabando padaryti 
savo.”

Ant suolo šalę manęs sėdėjo auklė su vai
ku; abu kaž-ką niūniavo. Aš pažiūrėjau į juos 
kraugerišku žvilgsniu, kad privertus juos nu
tilti. Po minuts ant takelio pasirodė du žmonės; 
jie ėjo išlėto, laikydamiesi už parankės. Aš įsi
žiūrėjau, atsistojau ir, nustebau: “Sabos Kara
lienė!”

Galų gale, galų gale aŠ ją vėl esu radęs, savo 
“karalienę!”

Su ja ėjo ponas, jos brolis, tas pats, kuris bu-' 
čtavo ją stoty; jię ėjo susitvėrę už parankių ir 
patylomis šnekučiavos. Aš buvau pasirengęs! 
Atėjo sprendžiamoji valandėlė, tegul būna, kas 
bus! Aš norėjau pradėti tuo, kaip priminsiu 
jai, kaip aš miegojau jcfs lovoje, tuomet ji tik
rai mane pažins. O kai tokiu būdu užsimegs 
kalba, brolis supras, kad jam išpuola eiti pir
ma.. .

Aš žengiu priešais.
Abu žiūri į mane nustebę, todėl visas mano 

išėjimas susimaišo mano galvoje.
Aš murmu: “Panele... keturi metai atgali” 

ir nutilu.
— Ko jis nori? — klausia ponas ir žiūri f 

ją. Paskui jis atsigręžia į manę ir pakartjaj 
— Ko jūs norit? — ir sako tai gana išdidžiu 
balsu.

— Aš norėjau, •— atsakau aš,—aš norėjau 
tiktai atsiprašyti, kad išdrįsau pasveikinti pa> 
nelę; bet kas jums darbo dėlei to? Mes su 
nele seni pažįstami, o aš net jos lovoje...

“Karalienė”

— Einam, einam!
* <
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/ •Delirium tremens paprastai suserga arba kokios karš
tliges metu, arba kai alkoli- kas staiga kurį laiką nusto-

aistrą vergu ir todėl jokiu (būdu nebegali ^atsispirti girtavimo pagundai. Smuklės ir degtinės butelio vaizdas pa-
tai keletą dieną dar tiki-buvusią haliucinaciją realumu,

‘ > • •kol pagaliau įsitikina, kad tai apgaulė. Netinkąs pra-

. . )

verčia niekais geriausius pa- e’na drebulys, siryžimus pasitaisyti. Dėliai per dažno alkoliu nuodįjimo- si, nervą sistemos atsparu^ mas visiškai nusilpsta. Pa-

A. L. P. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA 
Kun. j. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. švagšdys—-pirm.
B. Jakutis—1 vače-pirm; 0- Adomaitienė—2 vice-pirm. 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St., Woreester, Mass.
O. Sidabriene—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 105 Main St., Athol, Mass.

Apsvaigimas yra paprasčiausias dvasios iškrypimas, kilęs nuo alkolio nuodą. Bandymai parodo, kad žmogus, ir labai nedaug (apie 1 litrą aląuš) alkolio išgėręs, jau pasikeičia psichišku ir fizišku atžvilgiu. Kuo daugiau žmogus geria, tuo labiau jo 
psichiški ir fiziški pasireiš
kimai kitėja, tuo labiau jis 
tolsta nuo tikrojo žmogaus. 
Tuo būdu mes galime paste
bėti, kad apsvaigęs žmogus 
žmogus nebesusivokia, kad 
nusilpnėja jo protavimo bei 
sprendimo galia, iškrinka dė
mesys ir jausmai, kyla ligūs
ta savijauta, linkimas judėti, 
kalbėti ir tt. Dėliai nusilpu
sio protavimo apsvaigęs žmo
gus nebepaiso jokiu doros bei 
mandagumo taisyklių; dėliai 
pakilusios savijautos — yra 
linkęs Į visokius suvedžioji
mus, ginčus, muštynes; dėliai 
lįnkimo judėti, kalbėti, jis 
kelia triukšmą — rėkauja, 
daužosi, šoka, dainuoja ir tt.

Apsvaigusio nuotaika — 
nepastovi: nuo didžiausio 
džiūgavimo ji^ pereina į ne
mažesni nusiminimą, skaus
mingą liūdesį: laukinis juo
kas dažnai maišosi su karčio^ 
mis ašaromis.

Jei toks aj)svaigėlis dar 
daugiau geria, jo sielos bei 
kūno galios visai nusilpsta: 
sąmonė aptemsta, kūnas su
drimba, jis virsta ant žemės 
ir užmiega.

Tie asmenys, kurią nervu 
sistema iš paveldėjimo ar ki
tokiu priežasčių yra sugadin
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5 Alkolis ir Dvasios Iškrypimai ,
* - • >*.

• k »

('Iš Dr. H. Schloss knygą—“Einfurung in die Psichiatrie”
♦ sulietuvino A. Tylenis^

ta, dažnai labai mažai alko
lio tepakelia: mažas jo kie
kis tokius asmenis labai grei
tai ir smarkiai, svaigina, ir 
tas svaigulys tęsiasi keletą 
valandą. Pagaliau jis bai
giasi giliu miegu, iš kurio 
pabudęs apsvaigėlis beveik 
nieko nebeatsimena, ką pir
miau buvo padaręs. Šitokie 
apsvaigę asmenys dažniau
siai yra labai neramūs ir pa
vojingi. Jie daro žiauriau
sius veiksnius: muša ir daužo 
visa, kas pasitaiko po ranka, 
kol pagaliau, išaikvoję visą 
savo energiją, griūva’ ir už
miega.

Labai panūdę gerti žmonės 
palengva įgauna tam tikrą li
gą, vadinamą chronišku al- 
kolizmu. Tas nuolatinis gir
tavimas naikina sielos galias- 
ir palaužia žmogaus būdą. 
Kadangi alkolikas nebesuge
ba pasisavinti naują įspū
džiu bei idėją, tai jo gyveni
mo akiratis labai susiaurėja. 

Kartu vis labiau silpnėja 
atminties ii protavimo ga- 
ios. Tai ypač ryškiai paste

bima, kada alkolikas spren
džia apie save, vertina susi
dariusį nenonnalą padėjimą. 
Šiuo atžvilgiu alkolikas nuo
lat kaltina savo šeimą, profe
siją, likimą ir visa kita esant 
jo girtybės priežastimi: jis 
tik vienas — nekaltas.

Nusilpus protavimo ga
lioms, pradeda irti ir doros 
pamatas. Valios atsparumas 
mažėja, būdas blogėja, pažiū
ros į asmens garbę, pareigą, _ __ ____
padorumą visiškai pakrinka. Įkant, jie klajoja.

kanka visai nedaug alkolio— ja gėręs. Deliriumo metu al- ir girtuoklis tuoj svaigsta, kolikas yra linkęs į visokius Be to, alkolikai yra labai ne- nuotikius, pav., muštis, dau- kantrūs, ligūstai jautrūs ir greit suerzinami žmonės. Jie dėl menkiausios priežasties, girti būdami, gali/padaryti baisią ir žiaurią dalyką.
Tuo Gūdu alkoliko dvasios 

gyvenimas pamažu darosi li
gūstas. Tačiau labai dažnai 
atsiranda ir tikros dvasios 
(psichiškos) ligos. Iš ją pir 
miausia paminėtina — deli
rium tremens (tremens — 
drebąs). Ligos vardas kilo iš 
to, kad sergąs žmogus labai 
smarkiai dreba, taip kad jis 
vis gali stovėti arba vaikščio
ti. Dreba taip pat liežuvis, 
veido raumenys, ir todėl ligo
nis negali normaliai kalbėti. 
Ligonis dažnai yra labai bai
mingas, neramus, negali nor
maliai miegoti, nes visokie 
vaidiniai bei haliucinacijos*) 
drumsčia jo sąmonę. Pelią, 
žiurkią, voru, vabzdžiui ir ki
tokiu gyviu regėjimas nuolat 
gązdina nelaimingąjį ligoni.

Delirium tremens papras
tai tęsiasi 3—5 dienas, blo
giausiu atveju 8—9 dietias. 
Liga baigiasi miegu, pradžio
je neramiu, paskui labai gi
liu, taip kad žmogus kartais 
gali pramiegoti apie 30 va
landą. Pabudęs jis yra psi-

♦) Haliucinacijos yra tokie vai
diniai, kurie kyla be išorinės prie
žasties. Jos kyla dėl žmogaus kū
no temperatūros pakilimo bei sme
genų centrą jaudringumo. Haliu
cinacijomis sergą žmonės dažniau
siai mato velnius, numirėlius, savo 
pažįstamus, kurių čia tuo tarpu nė
ra ,girdi muziką ir tt. Kitaip sa-

oti daiktus, padegti, kartais ir nusižudyti.
Po deliriumo alkolikas vėl 

pajunta troškulį geidi. Tąja 
liga pripuolamai jis vėl gali 
susirgti. Kartais jis virsta 
chroniška — ir tada ja ser
gą asmenys, apskritai, turi 
nenormalią atmintį. Seniau 
įvykusius atsitikimus jie ge
rai atsimena, o kas buvo da
bar, greit iš galvos išdyla. Ką 
neseniai patys yra padarę, 
tuoj nieko nebeatsimena. To
Pai. minėdami praeitį, jie pri
pasakoja nebūtą dalyku.

Kitas dvasios iškrypimas, 
kurį gauna alkolikas, yra 
girdėjimo jutimo iškrikimas. 
Jis1 girdi kažkokius grasinan
čius balsus, ir šie nepaprastai 
jį baugina ir gązdipa. Toks 
ligonis dažnai yra linkęs vi
sokią įvykiu bei reiškiniu 
kaltę ant savęs suversti. De
liui tokiu haliucinacišku Įsi
tikinimu, jis nebegali blai
viai protauti bei vertinti sa
vo padėjimo ir yra labai lin
kęs pulti menamuosius savo 
priešus ir sekiotojus arba sa
vižudybe nuo ją išsivaduoti.

Aukščiau paminėtas dva
sios iškrypimas (haliucina- 
ciškas alkoliką pamišimas) 
abai greit išsiplėtoja tiktai 
pas tuos asmenis, kurią gėri
mas yra jau virtęs Įpročiu. 
Jis taip pat greit ir praeina, 
jei ligonis nustoja gėręs. Po 
keleto dieną pojūčiai prade
da normaliai veikti, haliuci
nacijos, baimės jausmas

t

A, tai ji nenori manęs pažinti, ji manęs atsi
žada! Pyktis mane suima ir aš puolu paskui 
greitai nueinančią porą. Staiga ponas atsigrę
žia. Pamatęs, kad aš seku paskui ją. jis užsto
ja man kelią. Jis, vienok, neatrodo dideliu drą
suoliu, jis dar matomai dreba. “Karalienė” sku
ba toliau, ir. pagaliau, tik ką nebėga.

— Ko jūs norite, gerbiamasis? — vėl klau
sia ponas.

— Iš jūsų aš nieko nenoriu, — sakau aš, — 
aš tiktai noriu pasveikinti panelę, tą damą, su 
kuria jūs vaikstinėjote, kadangi aš su ja dar 

, anksčiau esu susitikęs, aš norėjau iš mandagu
mo. ..

-— Nu. tai pirma, “panelė” jūsą visai nenori 
matyti, kaip kad jums rodosi, — sako jisai, — 
o antra, panelė, visai ne panelė, o ponia, — ji 
išėjo už vyro, ji mano žmona. Pakanka jums 
dabar ?

— Ji... kaip... ji... jūsų žmona.
— Taip, ji mano žmona. — suriko jis, — 

■ supratot dabar ?
Jo žmona, jo žmona!
Ką-gi dar pasakyti? Aš, kaip pėdas, par

virtau ant suolo. Tai buvo man mirštamas smū
gis! Aš užsimerkiau ir leidau tam ponui prasi
šalinti : kas man darbo su juo, jei mano laimės 
saulė ant visada užgeso!

Keletą valandą prasėdėjau aš suole, pasinė
ręs. giliame susikrimtime.

Apie pietus aš parėjau viešbutin, sumokė
jau sulig sąskaitos ir nepastebėtas nuėjau stotim 
Po to, kai as pralaukiau geroką valandą, atėjo 
mano traukinys ir aš išvažiau, apiplėštas,’ pri-

slėgtas, suspaustas gailesčio, kuris kankino ma
ne visu keliu. _

Nupirktą pintinę su senoviškais daiktais aš 
palikau Kalmare.

*

* *

Matyti, man nėra skirta apsivesti. Niekumet 
aš nebuvau tiek arti to, kaip tą kartą, ir štai 
kokį nepasisekimą aš nukentėjau. Aš nesigai
liu darbo, nesustoju nei prieš jokią kelionę, aš 
nesibijau jokią išlaidą ir vistiek, — vistiek nie
kas neišeina. Kas gi man daryti ?

Toksai jau mano likimas!
Išvertė V. M.

(Pabaiga) **

Kleve

•BALIAUS KARALIENEKas ją pažino, tas buvo įsitikinęs, kad jinai bus baliaus karalienė. Geriausia, vienok, apie tai žinojo ji pąei. Todėl, puošdamosi jinai begalo erzinosi. Tarnaitė gavo ar ne šešius kartus ponią peršukuoti, vis dėlto kaskart jai matės, kad sušukavimas jai ne į veidą ir todėl ji dar labiau pyko. Nemaža kliudė ir vaikai, kurie sukinėjosi aplinkui ir išsklaidydavo jos dėmesį. Ji supykus nutvėrė‘du malonius vaikaga- lėliusr įgrūdo pačian atokidusian kambarin ir ten juos užrakino.Dar. blogiau buvo su suknia. Siuvę ja, josios dvi padėjėjos ir tarnaitė tūpčiojo iki nuovargio. Jau buvo apie devintą valandą vakkro o dar vis kažką ardė ir susiuvinėjo, kadangi ponia išras
f

nyksta, irsveiksta. • '
* ' z ' -Kai kurie alkolikai labai dažnai gauna kažkokią nepasitikėjimo ir įtArimo maniją, kuri ryškiai pasirodo šeimos gyvename. Tokie asmenys, kaltindami savo žmonas neištikimumu, pasakoja visolduš įvykius bei reiškinius, kurie tačiau yra vien tiktai iliuzijomis*) paremti. Paprasčiausi įvykiai tokio mani jako akyse virsta rimtomis prie

žastimis žmonai įtarti. Pav., žmona keletą kartą pripuola
mai pažiūri pro langą, ji pa
sivėlina iš kur nors sugrįžti, 
ji nesuskumba atidaryti du
rti, kada vyras pareina į na
rnąs ir p. Visa tai didina jo 
nepasitikėjimą, nerimą ir tie
kia medžiagos dai- didesnėms 
iliuzijoms. Jis pradeda įtari
nėti savo draugus ir pažįsta
mus, kad jie suvedžioja jo 
žmoną, o ji a’pgaudinėjanti 
savo ryrą. Jis jaučiasi skau
džiai įžeistas, pradeda užgau
lioti, niekinti ir visaip 
skriausti savo nekaltą žmo
ną, kuri jokiu būdu negali 
jam pasiteisinti. Kartais 
griebia jis peilį ar revolverį, 
kad už Įstrigusią neištikimy
bę atkeršyti; žmonai arba ta
riamajam savo konkurentui.

Įdomu, kad šita liga labai 
greit praeina, jei asmuo vi
siškai susilaiko nuo alkolinią 
gėrimą: pradeda vėl gerti —• 
tada ir nenormalumai pasi
kartoja.

Pas kai kuriuos alkolikus 
galime pastebėti ir epileptiš- 
ką priepuoliu (pav., puola
moji liga). Nustojus gerti, 
praeina ir šitie priepuoliai.

Pagaliau alkoliką giminė 
palengva išsigimsta ir gali 
virsti silpnaprotiška, nes pa-

*) Pavyzdžiui, sergančiam iliu
zijomis žmogui mažas beldimas es
ti panašus Į griaustinio dundėjimą, 
kelmas naktį atrodo Į baidyklę ir 
tt. Iliuzijomis galima aiškinti daž
nai taip vadinamą vaidinimąsi.

davo vis naujus ir naujus nedateklius, kuriais 
buvo begalo susirūpinus. Dar betrūko, kad vai
kiūkščiai išsiveržė iš kambario, kur buvo užda
ryti, kažkokiuo. jiems vieniems težinomu būdu 
ir Įpuolė į kambarį, kur rėdėsi mama. Netekus 
kantrybės ji įstūmė vaikus virtuvėn ir vėl užra
kino.

— Tu jau apsirengus? — paklausė kažkieno 
galva, prasi kišus į kambario duris.

— Dabar dar ir šitas! — suriko ji piktai.
— Aš nevažiuoju ant baliaus, važiuok sau vie
nas.

— Nepyk, mažalėle, aš palauksiu tavęs savo 
darbo kambary.

Vienuolikta valanda — baliaus karalienė pa
galiau aprėdyta. Pasiąsta vežiko.

Tuo metu virtuvėje pasigirdo triukšmas ir 
garsus vaiko verksmas. f

Vyras puolė į virtuvę, o ji pasiliko laukti jo 
priemenėje.

— Kas gi ten atsitiko? — paklausė ji.
— Veiutė nukrito nuo kėdės ir kruvinai pra

simušė galvą...
— Ak, nepasakok, aš neturiu dabar jau

dintis. ..
•— Bet juk negi paliksim mes ją taip?
— Tai, sulig tavęs, aš turiu suteplioti bran
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Elektros Šviesa 
Patogi Visiems

KADA turi elektros šviesą namuo
se gali patogiai ja džiaugtis. Tik 

paspausk svičią ir tuoj patarnauja. 
Kokis didelis skirtumas nuo senovės 
lempu, žvakių ir gazo. Dabar leng
vai gali įsigyti elektrą namuose, nes 
Įvedimas labai prieinamas. Dėl pato
gumo ir patarnavimo visai šeimynai 
Įsigyk elektros šviesą kogreičiausia.

(
Pasiteirauk pas savo vietinį elek
tros kontraktorių, arba pašauk 
vienų iš mūsų ekspertų, kad ap
žiūrėtų apie įvedimą elektros švie
sos be atlyginimo. 
Hancoek 3300.

THE EDISON
ILLUMINATING

OF BOSTON

ELECTRIC
COMPANY

AR GALI
‘ ' r-

ITES ATSPĖTO 
LAIKĄ■------------ ' ?i

Visiems žinoma, kad bitės davo ant atviru gonką. Jatf- 
gerai pažįsta tą vietą, kurio- įnuo 7 vai. ryto būdavo I1Ž-. 
je yra buvusios keletą kai- ’ 
tą. Bet gal nė vienam ne
atėjo i galvą, kad bitės galė
tą teisingai laiką atspėti. 
Paskutiniai A. Korelio tyri
nėjimai patikrino šitą Įdo
mu ir nepaprastą bičią ga
bumą. A. Korelis su savo 
šeima vasaros metu valgy-

»

I . . . -. --------- _ -„
tiestas stalas ir ant jo susta
tyti v i šok i saldumynai, Nu< 
imdavo stalą 10 valandą. 
Ant to paties stalo 12 vai. 
valgydavo priešpiečius, bet 
saldumyną ten nebūdavęs 
Keturiose valandose pietą 
metu saldumvnai vėl būdavo 

•' • - £ 

atnešami 30—45 minutėms 
Per 100 metrą nuo gonktj 
buvo bičių avilvs. Vieni * • v
kartą virėja, išvirus vyšnią 
konfitūrą, padėjo jas Un 
lango, apstatyto gėlėmis 
Netikėtai viena bitė pastele 
jo konfitūrus, ir, matytį pT8 
nešė apie tai savo draugėini 
nes keletai valandą prasiu 
kus lange prisirinka biči

nūdusią gerti žmonių dva
sios ir kūno iškrypimai yra 
paveldėjami ne tiktai pirmo
sios bet ir trečiosios, ketvir
tosios kartos ainią. Tuo bū
du alkolis veda Į dvasios ir 
kūno išsigimimą ištishs gimi
nes ir kartą kartas.

Norint išsigydyti nuo mi- vjsas spieeiu’s. Skanus m$i 
nėtą nenormalumą, yra rei
kalinga visiškai susilaikyti 
nuo svaiginamąją gėrimą. 
Su saiku gėrimas čia nieko 
negelbsti, nes alkoliką pa'- 
prastai svaigina ir labai ma
žas alkolio kiekis. Jau vie
nas, kitas alaus stiklas visiš
kai aptemdo jo sąmonę.

Todėl, kas turi didelį | m-

tas. rastas lange, paskatai 
bites apsilankyti čia kasdi 
na. Tš pradžios bitės atBS 
davo nevienodu metu, © 
greit suprato, kad tiktaipi 
7—10 ryto ir nuo 4-5^ 
pietą jos gali pasinaudoti 
pradėjo lankytis vieniu 
metu. Vėliau, kai saidom 
nai buvo nuo lango

. »

giąją suknią? Tarnaitė apriš ją šlapiu rank- linkimą j ąlkolinius gėrimus.ta bitės dar ilgai negiliušluosčių ir; paguldys. Einam, vežikas jau atvažiavo.Išvažiavo. Išvertė V. M.

tas nuo ją.ir dvasios iškrypi- lankytis tuo pat mefa pah mu gali išsigelbėti tiktai vi- geje. siška abstinencija.
“Sargyba-’ i

Matvt. kad bitės p į kiaušiai moka laiką atspėk
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Dalyvaukite.
Ūkininkas

ii

Aušra

Rap.

NASHUA, N. H.

♦ »

LAWRENCE, MASS.

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

9

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass. 

Namą tef: Cedar 1768-M

Taigi kviečiame ir kitų kolonijų lietuvius ir lietuvaites atvažiuo
ti pas mus svečiuosna. RENGIMO KOMISIJA v J

VĖLIAVOS IR ORGANIZAS

trūko.

»J
5 metų kapinių jubiliejus.

dos neilgas dvidešimt penkių 
laikotarpis, bet per tą laiką 
permainų, kaip gyvenimo ei- 
taip ir žmonių tarpe. Prieš

į laikotarpį daug iš mūsų pažį» 
vieggepčių džiaugėmės kar

tu iš gyvenimo linksmybių, o šian- 
f jau jų kūnų trūnyja juo-

>je žemelėje amžinai nutilę.

Prieš dvidešimt penkius metus 
e savo kapinių, ir ku- 

tuo kart mirties šmėkla ap- 
zdavo, užspausdama amžinai 
nuo saulės ir dienas šviesos, 
avom laidot svetimtaučių ka- 

Lietuvis nuo pat senovės 
uja ir aprašo, kad mi
knoj šaly, svetima žemelė 

daug sunkesnės ir mirusiam pa-

Bet ne visi toki laimingi galime 
būti, ka<1 galėtume savo kaulus 

t Į tėvynę. Klajodami po 
pasaulį gyvenimo laimės

. ieškodami. Tad kur siisiduria di
desnis skaičius vienminčių tautie
čių, įsitaiso nuosavas kapines, nors 
ir svetimoj žemelėj, bet tarp savų
jų yisgi yra ramesnis amžinasties 

s.
Tokios valandos Vestvilliečiai 

susilaukė maždaug' 1903-4 m. ini
ciatyva ir pasidarbavimu tuo syk 

.čia bu vusio klebono Aleksandro 
Skripkos ir darbštesnių jų parapi
jiečių. Pritariant visai parapijai 
taip kilniam ir reikalingam daly-

eklti,"Lapines nupirktos netoli mies- 
io rytinėj jo daly, neblogoj vie-

Daug mūsų tautiečiu jau aiuži- 
iIlsisi šaltojoj žemelėj savo ka 

pinėse. Tik per šį visą laikotarpį 
mažai kas rūpinasi pataisymu ka
irinių.

£iuo motu rūpesčiu darbštaus 
' ^Šoiiokun. St. Ba’ftkausT(V(t'J., 
-kuris kas sekmadienis bažnyčioje 

ė ir ragjno parapijiečius ne- 
; darbo dienomis ateiti ir padirbėti 

ant kapinių, kad nusausinus jas 
ir pataisius. Parapijoms paklausė 
(tik ne visi) ir atėję iškasė grio
vius ir sudėjo rynas nutraukimui 
vandens. Sunkiai padirbėjus dar 

dalinai tapo užbaigtas.
Vėliau žada daugiau pagerini

mų įvesti. Bet kas padaryta ši me 
tą galime pasidžiaugti. Gera pra-

į- Dabar vyrams užbaigus kapiniu 
j, nūn sujudo moterys dar- 

įhnotis, kad geriau ir tinkamiau pa- 
S l'd. rugsėjo įsigijimo 25 

'metų sukaktuves minint. Prie to 
^Vakaro rengiasi moterys ir vyrai, 

bus šaunios sukaktuvės. Ren- 
a šauni vakarienė, o gal bus 

ir kalbų.
Visi westvilliečiai jauni, seni, 

šdidiir maži dalyvaukime sukaktu
vių paminėjime 1 d. rugsėjo 8 vai. 

e, parapijos salėj. Bus daug 
mo. Be to, paragansit darb

ščių gaspadinių skanių valgių. Na.
i.iš skanumo ir smalsumo liežu- 

nenurysite, tai tikrinu, kad 
eiki kaip ridikai, linksmi kaip 

ai grįšit nenoromis į,namus, 
ad rengkimės visi. Atėję padary- 

pelną ir prisiminsim tuos tė
velius; broliukus, sesutes, saviš
kius, draugus, kaimynus, kurie 

'k- --- -----------------------------

darbavosi, kad galėtume dar ge-

ima pieninin 
ganyklų ir pieųfr

Šiaip darži 
neblogai, žmonės i 
Krikščiūno kerną?! 
Washingtone.

ir jav;
r>

■

, Atrodo 
fcd E. J.

aarnavosi, Kaa gaiemme aar ge- ~. . . ' . - ..
riau ištaisyt, pagerint tą amžinas- ■ v Lietuviai labai gerai pasirodo
tirs vietą, kur ir patys kada nors 
nukeliausime.
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HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos pusmetinis 

susirinkimas įvyks nedalioj, rug
sėjo 1 8. 2 vai. po pietų p. Sta
nio namuose, 9 Water St.^ Bran
gūs draugai ir draugės, malonė
kite visi atsilankyti į susirinkimą. 
Turime užsimokėti duokles už or
ganą “Darbininką.” Be to, yra 
daug kitų svarbių reikalų aptarti. 
Ateidami į „susirinkimą atsiveskite 
savo draugą(ę) prisirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos. 
__________ _____ Kviečia Valdyba

Sekmadieny, rugp. 25 d. neza- 
liežninkų darže pas Šleinį įvyko 
Brooklvno laisvamanių “Vieny
bės” piknikas. Žmonių buvo ne
perdaugiausia. Dainavo nezaliež- 
i'inkų choras, Nevadauskui vado
vaujant. Kalbėjo visa nezaliežnin- 
kų “gengė.”

į
Į vakarą buvo daug nusilasusių 
“šiaučių.”
Brooklvno “ V-bė” matyt eina

“S-ros” pėdomis. Dar kada neza- 
liežninkija tarp lietuvių buvo pa
čia me pasiutime, kada šity koloni
jos lietuviai )>eiliais badėsi, tada 
‘,‘S-ra” buvo užpildyta nezaliež- 
iiiiikų kunigužių pagyrimais už jų 
“ krahrastį,” už sumanumą mul
kinti lietuvius darbininkus. Tada 
sandarieeių redaktorius p. K. Nor
kus nezaliežninkų kirkužčse de
šimtukus rinkdavo. Tai buvo 
“S-ros” symptomai bankroto. Į 
Chicagą nuvežė tik vardą.
: “S-ros” poziciją dabar užėmė 
“V-bė.” šis laikraštėlis dar su di
desniu uolumu giria nezaliežnin- 
kns ir slepia jų nedorus darbelius. 
Daugiausia pagyrimų telpa iš šios 
kolonijos, nes “V-bės” redaktorč- 
lis p. Valaitis pas Šleini dažnai 
lankosi. Eina gandai, kad jis mo
kinasi kunigauti.

Man išrodo, kad “V-bė” susi
lauks tą patį ką ir “S-ra” betar
naudama nezaliežninkams. Jau ir 
nezaliežninkai pradeda susiprasti 
ir pažinti išnaudotojus. Kur kraus
tysis “V-bė?”

-*W-

žemdirbvšįėje ir šiaip^iaame ka
me.' Šventadieniais neapleidžia 
bažnyčios.

t
yaąąrą laidoma sekmadie- 
tfrejo^inišioš.' / ... \

Broliai Krikščiūnai su šeimyno
mis ir kiti dažnai išvažiuoja į ki
tas kolonijas lietuvių rengiamus 
piknikus, o kiti turi piknikus na
muose.

Rugp. 31 d. įvyks žemdirbių pa
roda. Bus išstatyta ūkių produk
tai.

Sekmadieny, rugpiūčio 18-tą d. 
Elena - Verkauškiut? išvažiavo 
dviem savaitėm atostogų į New 
Yorką. '

■Kun. Pius Liutkus, kuris pava
davo kleboną kun. Abromaitį ir 
mokino vaikelius Nashua parapi
jas. išvažiavo į Harford. Jis ten 
mokytojauja La Salette Kolegijoj.

Rugp. 16 d. Nashua lietuvių 
vasarinė mokykla užsįbaigė su 
gražiu vakarėliu. Malonu jums 
tėveliai buvo matyti, kad jūsų 
vaikai išsimokino nevien lietuviš
kai kalbėti, bet ir mandagiai ap- 
seiti. Jūs visi gerai žinote, kad 
nėra to blogo, kuris neišeitų į ge 
rą. Tą jūs pamatėte vakarėly, ir 
galite nuoširdžiai pasakyti ačiū 
tiems, kurie jūsų vaikus taip iš
mokino.

Rap.

WASHINGTON DEPOT, 
CONN.

ši kolonija labai plačiai žinoma 
kaipo turtuoliais apgyventa. La
bai daug žmonių suvažiuoja pra
leisti atostogas, apsigyvendami pas 
vietinius gyventojus. Yra ir gra
žus ežeras ir daug žmonių jame 
maudosi.

Būna ir nelaimių. Birželio mė
nesy prigėrė du jaunu vąikinu iš 
Xew Milford, Conn. Liepos mėne
sy orlaivis nukrito prie žero ir dH 
lakūnai užsimušė. Priežastis ne
laimės — pritrūko gazolino.

ši vasara buvo sausa ir ūkinin
kai labai nukentėjo. Išdžiūvo ga-^

X

K| TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS NAUJŲ
MALDAKNYGIŲ

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais___________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais._________ _$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais___________ $1.00
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras-

> fajs viršeliais _;---------- - --------------------------------.50

Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu:
- - - A- —--------- ---  . . .

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
866 West Broadvay South Boston, Mass.

Prasidėjo gĮįažįis rugpiūčio mė- 
nesis. Štai Moterų Sąjungos dele
gatės ruošiasi, skuba pasiekti Mo- 
terų Sąjungos Seimą, New Britain, 
Conn., kuris įvyko rugpiūčio 5-6-7 
dieną.- - ,

Prisiartino sekmadienis, rugpiū? gyvenime.
čio 4-ta diena,

Popietiniams'traukiniams susto
jus, būreliai delegačių renkasi iš 
visų kraštii Suvienytų Valstijų, 
šnekasi apie įvairius dalykus —• 
dažniausiai apie Moterų Sąjungą 
apie jos gyvavimą, kokie dalykai 
reikės pagerinti, patobulinti.

Stotyje pasitinka dvi jaunos 
mergaitės, būtent, p-lės Ona Ri- 
zauskai^ė ir Elena Danisevičiutė, 
pasipuošusius Lietuvos vėliavos 
Ženkleliais, su šypsą ir su malonu
mu priima delegates ir skubiai nu
rodo vietas, kur galima apsibūti, 
kurias į viešbučius, kurios į namus 
pas sąjungietes. \

Priimtuvių Vakaras.

Tą patį vakarą, aštuntą valan
dą, įvyko priėmimas delegačių pas 
ponus Dambrauskus, kur buvo su
rengta žaiski \-akarėlis. Vaišės ir 
malonus priėmimas nepaprastai 
maloni) įspūdį padarė į delegates. ^Programas buvo gražus ir publiką 
Rodos kaip vienos šeimynos dukte- 
rysisusirinkę po vienu stogu kalba
si, juokiasi ir įspūdžiais dalinasi.

Praleidę linksmai vakarą skirs
tomės į nakvynės vietas.

Pirmadienis.

šv. mišių,. 9-tą vai. 
sesijas buvo turininga.... T

paskaita Dvasios Vado Kun. S." 
Draugelio, rodos, jei neklystu te
moj — ‘‘Lietuvį Katalikė Moteris 

,*r Toliau sekė sesijos 
rimtai ir gyvąį jve^amos p.^š. Ša- 
kalienfs, “Motcirų£Dpwoą” rg£ak-_ 
torės.

'T •
Vakare 8 vai., Lietuvių Svetai

nėj, Park St., buvo surengti šokiai 
ir iškilminga — graži vakarienė. 
Baigant vakarieniauti, gerb. kle
bonas kun. Grikis prabilo į svečius, 
kurių buvo pilna svetainė. Po 
trumpos bet turiningos kalbos, 
perstato p. M. Čižauskienę, kuri 
vėl savo talentingu balseliu žavėjo 
visus. Buvo atšaukta po kelis kar
tus. Toliau dainavo p-16 O. Ri- 
zauskaitė, kuriai ir-gi nesigailėta 
plojimų.

Kalbėtojais: buvo F Centro Dva
sios Vadas Kun. S. Draugelis, Cen
tro Pirm. p. Subfttienė, Centro 
Rašt. p. M. Vaičiūnienė, Centro Iž
dininkė p. Kuperienė, vietinė Dr. 
Tutles, kun._Paulonis, Brooklyn, 
N. Y., kun. Bakšys, Hartford, Ct. 
ir p. Klimienė iš Brooklyn, N. Y.

RENGIA SV.
Norwood, Nass

ALIUKO UKES
PRIE NEW POND EŽERO 2. ■■ V

----------------------------- i
KELRODIS: Atvažiavus į Nonvood’ą. nuo Boston’o reikia 

žiuoti Walpole St. iki Wilson St. Tada važiuoti iki pikniko.
• -

VAIŽGANTO 60 METŲ 
AMŽIAUS SUKAK 

-- TUVIS

Rugpiūčio 5-tą. 9 tą vai. ryte, iš
kilmingas šventas mišias atlaikė 
gerb. dvasios vadas kun. S. Drau
gelis, kuris taip-gi pasakė gražiai 
pritaikintą pamokslą.

Prasideda sesijos šv. Andriejaus 
parapijos salėj. Pribuvo gražus 
būrelis delegačių, matomai visos 
užinteresuotos Moterų Sąjungos 
gyvavimu, jos gerove.

, Išklausius Centro Valdybos ra
portų pasirodė, kad visos darbavo
si gan pasekmingai. Ypatingai 
daug pasidarbavo: gerb. raštinin
kė p. M. Vaičiūnienė, kuriai per 
pastaruosius devvnius metus tenka 
didžiai atsakomingas darbas vesti 
ii- tvarkyti.

Nors raštininkė sakė, kad rapor
to neišduos o tik apyskaitą, tačiau 
tą apyskaitą išdavė taip gyvai ir 
aiškiai, kad iš jos delegatės koaiš- 
kiausiai matė, kiek rimto ir uolaus 
darbo, kiek pasišventimo p. Vai
čiūnienė padėjo Sąjungos gerovei. 
Tą taip-gi liudijo ir revizijos ko
misija, kuri peržiūrėjo jos tvarkin
gai vedamas knygas.

Prisiartinus dvyliktai, gerb. kle
bonas kun. Grikis iškilmingai pa
kviečia visas delegates viešbutin 
pietų, kurie buvo prirengti erdva
me ir puikame kambaryje. Įeinant 
delegatėms, gerb. kun. Gradeckis 
paskambino pianu gražų maršą.

Baigiant pietauti pirmininkė p. 
iSubatienė pranešė, kad šie gardūs 

na. Ateinanti metą Dus Į jie-1 yra delegatėms pateikti kle- 
tuvoj dideles iškilmes ir pa-Jmno kun. Grikio. Delegatės įr sve- 
gerbimas Didžiojo Kuni
gaikščio Bytauto. Yra nu
matoma, kad ateinantį metą 
tūkstančiai lietuviu važiuos i 
Lietuvą aplankyti gimines ir 
dalvvauti iškilmėse. Petras< 
Bartkevičius iš Montello, 
Mass. irgi nemiega, bet pa
kvietė p. Liut^ pas save ir 
nori sutvarkyti ekskursijos 
reikalus iš anksto. Kiti agen
tai irgi žada kviesti p. Liū
tą kad ir jiem prigelbėtu 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 ya^ū^ir^ietuva 
juos gražiai priėmusi o ant 
laivo George Washington va 
žiuoti tai tikras dangus.

BALTIMORE, MO.
Niekšų darbas.

Naktį iš 20 į 21 d. rugp. Jučiaus 
kriaučių dirbtuvėje^-koks niekšas 
apliejo ėdančia rūgštimi drabu
žius. Nuostolių padarė už $4,000. 
Kas tą niekšišką darbą atliko dar 
nesusekta.

LIŪTAS ATVAŽIUOJA
/ ...

Yra žinių, kad p. Jonas 
Liūtas iš Kauno atvažiuos i % * 
Ameriką ir sutvarkis ekskur
sijas i Lietuvą taip, kad atei
nanti metą 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- 

AteinantĮ metą bus Lie- Į

čiai sustoja'ir gausiu delnų ploji
mų išreiškia širdingą padėką di
džiai gerbiamam šeimininkui.

Po to gražaus'bankieto vėl grį
žome prie pradėti darbo, prie sesi
jų. Sesijos sekė rimtai ir tvarkiai.

Teatras.

Vakare aštuntą vai. buvo vai
dinta “Palangos Ponaitis.” Vei
kalas išėjo gan gerai. Ypatingai 
gerai vaidino Palangos Ponaitis ir 
jo amerikietė panelė. Tik gaila, 
kad neteko sužinoti vaidintojų 
vardus. Pertraukose svečius pa
linksmino savo žavėjančiomis dai
nomis mūsų talentinga žvaigždė, 
delegatė, p. M. Čižanskienč, iš Cle- 
veland, Ohio. Ji publikai tiek pa. 
tikp, kad buvo atšaukta po kelis 
kartus. Antra dainininkė, p. Pu- 
telienė iš Worcester, Mass. gan 
gražiai padainavo ir buvo kelis 
kartus atšaukta.

Taipgi ir kalbų netrūko. Centro 
Raštininkė p. Vaičiūniene kalbėjo 
apie Moterų Sąjungą, apie jos nau
dingumą ir raginių visas moteris ir 
merginas prigulėti jon.

Publikos buvo pilna svetainė, ku
ri po programo matomai pilnai už- 

ReporterU 42 siganėdinus skirstėsi namon.

• v

patraukiantis.

Rugpiūčio 7-tą, 9-tą vai. ryte, į- 
vyko iškilmingos gedulingos mi
šias už mirusias nares. Trys kuni
gai laikė šv*. Mišias. Celebrantu 
buvo kun. S. Draugelis. Laike mi
šių gražiai giedojo p. M. Gižaus- 
kienė. Po šv. Mišių tapo nufoto
grafuotos delegatės ir svečiai. Tr 
vėl prie sunkaus darbo, prie sesi
ją--

/

Gerb. klebonas kun. Grikis pa
teikė užkandžių svetainėj, kad ne- 
sitrokdytų laikas. Šis seimas tik
rai buvo rimtas ir įspūdingas savo 
tvarkingumu, taikumu ir naudin
gais nutarimais.

Bet negaliu praeiti nepaminėjus, 
kad tą rimtumą dažnai paįvairino 
p. 'Čižauskienės gyvas ir linksmas 
būdas, jos sveikas jumoras. Nekar
tą iššaukė šypsą net ir ant perdaug 
surimtėjusių delegačių veidų.Taip- 
gi gauta daug pasveikinimų, gra
žių linkėjimų ir dovanų.

Svečių dalyvavo, sekanti: vieti
nis klebonas kun. Grikis, kun. Gra- 
deckas, kun. Paulionis, kun. Bak. 
šys, buvusi Centro Pirm, p-lė M. 
Jokubaitė ir p. Stepulionis iš De- 
troit, Mich. t

Prie tų-visų malonumų ir sma
gumų neapsieita tačiaus ir be liū
desio prisiminus a. a. p-lę M. Bla- 
žauskaitę, kad jos mūsų tarpe jau 
nėra. Prisiminus vėlionę, laike se
sijų. ar taip pramogose, ar maldo
se, visada matėsi delegačių veiduo
se gailėsis, akyse ašaros.

Baigiant seimą išreikšta padėka 
gerb. dvasios vadui kun. Drauge
liui už jo pasišventimą ir uolų da
lyvavimą sesijose su gerais pata
rimais; Centro., Valdybai už pra
kilnų pasidarbavimą; seitno vedė
jai p. S. Sakalienei už taktingą ir 
tvarkingą 'vedimą seimo; o di
džiausia padėka išreikšta gerb. kle
bonui kun. Grikiui už tokį malonų 
ir simpatišką priėmimą. Taipgi 
padėkota ir Moterų Sąjungos 38- 
tai kuopai už visą jų triūsą ir sve
tingumą.

Ilgai nepamiršime tų įspūdžių į- 
gytų 14-tam Moterų Sąjungos Sei
me.

'Paskiausiu laiku, netikėtai suži
nojau, kad mūsų garsaus rašėjo, 
Vaižganto, kanauninko Juozo Tu
mo 60 metų amžiaus sukaktuvės 
Įvyks 20 d. rugsėjo š. m. Jis dėlei 
to apturėjo literatūros daktaratą 
ir patapo Kavalierių Gedimino Vy
čių. Tad, jei ir Amerikos lietuviai, 
ar tai pavieniai, ar draugijos no- 
retų jį pagerbti, pasiųsdami nors 
parastą linkėjimą paduodu čia jo 
adresą: Kan. J. Tumas, Kaunas, 
Aleksoto g-vė, Nr. 6, Lithuania. '

Vaižganto Prietelius

♦Tl*

mūsų specialybė Ir ilgų metų praktai
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos.

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

PATERSON, N. J.
LDS. 18 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo (September) 5 d., 8 vai. 
vakare. Malonėkite visi ateifi.

Svarbu, kad prieš seimą visi na
riai būtų užsimokėję duokles. Jei
gu, kuris narys dėl svarbių prie
žasčių negalėtų ateiti į susirinki 
mą, tai paduokit mokestį savo 
draugui.

Susirinkimas įvyks Darbininkų 
kliube, 70 Lafayette St.

Al. Staniulis
~ ?- -

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar'iš Lietuvos
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimai, afideivitai.

Daroma legalifcki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt.

Teikiama teisingos informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybės 
klausimuose.

JUZĖ RAUKTYTĖ
50 Sterling St., Worcester, Mass

r

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptas ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Delegatė

— ■■■■■■. y ■ .—I ■■ I

I JOS. G. ZUROMSKIS
VienintSIis lietuvis laisniuotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

STOCK ROOM

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

LIETUVIS ADVOKATAS '

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING«
Worcester, Massachusetts 

Phone Park 5065

REIKALINGAS geras

VARGONININKAS
CASIMIR’S R. C. CHURCH, 
Greene St., New Haven, Ct.

ST.
339

Galvos Kvaitulys
Kpkftunas,V&miinas. 
Nematonumai po

x valgiui
Greitai Pagydomi

GAUSI SAMPEU DYKAI

JUOZAS J. dirsa!
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
išrendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams. / v
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 

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

ter, Mass. Tel. Park 2795.

t

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
Namai — 10k Sterling Street 

Maple 4964

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

-VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUCIS, M. I. C.

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

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, - South Boston, Mass.
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Rugpiūčio 26 d. mirė Stasys Kas- 
mauskas, 16 metų amžiaus. Velio
nis gyveno pas tėvelius ant Gold 
St., So. Bostone. Palaidotas rug- 
piūeio 29 d. su bažnytinėmis apei
gomis. Gedulingas šv. mišias laikė 
kun. F. Norbutas. Palaidotas Kal
varijos kapinėse. Laidojo grabo
rius Barasevičius. Amžiną atilsį!
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L KEISTUČIO DRAUGIJOS PARKE 1
OAKL^ND GROTE, K DEDHAM, KAM. - ^3

nurodys vi®tą. BUS ĮŽANGA
v -

_įg >. 1 O

-v• • • < ■ •/ . * •
......... ■■■yDRAUGIJŲ VAUJYBJ 1

'hksu a
ŠVENTO PETRO IR POVl|^ 

dr-jos Valdyba .J
_____

Pirmininkas — Antanas Navikas, ' 
702 B. Fifth St, So. Boston, Mate .* 

Vlce-Pirmininkas—Juozas JateeyK^ 
92 Sawyer Aveų Dorchester, Mate ® 

Prot Raitininkas — Albinas Nevtąrą,
848 E. Broadway, So. Boston, Ma* <7 

Fin. Raštininkas — Juozas Gnzevlčius, 
‘ 87 Tampa St, Mattapan, Ma* ■ ,

Iždininkas — Vincas Kališius,
67 G Street South Boston, Ma* ;’.i 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaą,
492 E. Seventh St, So. Bostųn, Ma* 'JS 

Draugijos susirinkimai būna kas pilS 
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio X 
vaL po pietų, parapijos sąlėj. 4®® '.'.<3 
E. Seventh St, So. Boston,
• - ■ 1 “ 1 *■ " T - 1

L. R. K. SALDŽIAUSIOS SIRD J 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS ■ -O 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, -. jh! 

427 E. Seventh St, So. Boston, Mat
Vlce-Plnninlnifas — A. Naudžluną^ žl 

885 Broadway, So. Boston, Mass.
Prot Raštininkas — V. TamoUunag- J.

40 Marine Rd., So. Boston, Mas® /v 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, ,

44 Glendale St, Dorchester, Mate - •§ 
Kaslerius — P. Kleponis, •"'..jS

266 Bolton St., So. Boston, Ma* ''į 
Tvarkdarls — J. Leščinskas,

141 Bowen St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas. ant- 

rą panedėlį kiekvieno mėnesio 7:10 ’s

-&A13

ĮVAIRIOS žinios
47 J4KT0V*Į£KRS»DA 

AflĮHK ZDBOPį _
Berlynas — Hadio prane* Šimu, 47 lengvieji lėktųyai skrenda aplink Europą. Iš jų lenktynėse dalyvauja 20 vokiečių lėktuvų.

L*’* • 4

> A M; \
K *

SUĖMĖ NEŽINIA UĖ K4
Vilnius — Liepos mčn. 24 d. Dūkšte policija suėmė Li- gūiių sodžiaus gyventoją M. Tijūnėlį ir kitą, dieną, išvežė Vilniun. Suėmimo priežastis nežinoma. Suimtasis buvo vietinio lietuvių jaunimo orkestro vedėjas.

■4F

■O
ta kad visi senieji veikėjai laikytų 
savo senus darbus. Prašyta kad ir 
naujų atsirastų prigelbėti. Ir iš- 
tikrųjų patys gerieji darbininkai 
yra įsikinkę į aparatą parapijos 
metinio pikniko. Pavyzdin šeimi
ninkės apsiima pamaitinti — net 
privaišinti žmonelių iki dešimties 
tūkstančių. Valio 1 Ponia Skudriem 

____ nė ten pat surinko aukų grūzdams 
S. Š. riek kad užteks jų pusei Bostono.

.Susirinkimas taip pasekmingas, 
kad galima sakyti jog parapijos 
metinis piknikas tapo tą vieną va
karą surengtas. Dar sykį valio!

Ponas Skudris praneša, kad jis 
turi daug dovanų kontestams ku- 

:---- su draUgu Ašmensku
pirmininkaus. Jis pasižadėjo dar 
daugiau gauti dovanų. Paprašė jų
—............................................................ .... —rkQ'-1 ’*•

si daug kalbėtų apie savo darbui 
naudingus parapijos metiniam iš
važiavimui; didžiuotūsi juo. P-nas 
Skudris pareikalavo kad autome. j 

jiulistai nieko neimtų už žmonių nu
vežimą Keistučio daržan. Patarė 
kad geriau būtų koks kvoteris į- 
žangos. Susirinkimas užtvirtino 
tą gerą nuomonę.

I

Kun. Virmauskis pranešė, kad 
Bažnytinis Choras noriai apsiėmė 
dalyvauti su programų parapijos 
metiniame išvažiavime.

Ponas V. Valatka informavo su
sirinkimą apie orkestrą. Pasakė 
kad muzika bus gera.

« • «
Šie automobilistai pranešė jog

PAKVIETIMAS
Darbšti parapijos parengimų ko

misija ruošia dar vieną parapijai 
pramogą — būtent: Parapijos Me-P^ jis 
tiuį Išvažiavimą, Keistučio Darže, Ljrmjnjnį 
Labor Day. Kad šis energingas i *- 
žygis komisijos ir daugel jos pade- ;"“u"; 1̂'rinkr"07R3g1-n7k^' 
jėjų būtų kopasekmingiausis, kvie^ 
,čiu visą parapiją ir jos prietelius 
prisidėti, kuo kas gali, prie šio iš
didaus parapijos išvažiavimo.

T.inkįn didžiausių moralinių ir 
piniginių pasekmių parapijai.

Kun. F. A. Virmauskis

Staiga mirė Kristoferas Vove
ris, 49 metų, nevedęs. Gyveno pas 
seserį Kleinotienę, 237 D St. Rug-’ 
piūčio 26 d. išėjo į darbą, iiirbtu- ’ 
vėje krito ir pasimirė širdies liga. 
Palaidotas rugp. 29 d. su miišomis.

Piknikierių susirinkimas buvo t 
pasekmingas. Jis įvyko pobažny- 
tinėj salėjo antradienio vakare

■ ------------ i
DANCIGE LENKAI SAULĖS 

NEMATONesenai Dancige buvo švenčiamos politechnikos instituto 25 m. sukaktuvės. Vi- s os iškilmės buvo vokiečių kalba. Lenkams, kaip siekiantiems laisvąjį Dancigo miestą globoti, tas labai nepatiko ir dėl to jų aimanuojama skųsdamosi, girdi veikianti vokiečių. propagandtt ir temdanti saulę ant Dancigo miesto. Tas miestas ir Lenkija esą vienas dalykas.
kad piknikieriai'kau anksti važiuo 
tų piknikan ir tiesiog iš namų. Nuo 
bažnyčios visiems nebus vietos iš
siruošti. Prie bažnyčios ir taip bus 
daug žmonių ir automobilių. Mat 
)us vestuvių ir't. t. Važiuokite 

1G A. M.
R.

t kaip kad buvo garsintas. Prie ve- padėsią kiek piknikierių nuvežti:. 
ji 1 ’-i • . , .j . te -C .il «?•*»£* » i • a v i -t'»« v i v>teranų darhnotojų at$jd& /rekrutų Skudris, Ašmenskas, Bižokas, Ba- 

ir naujų. Susirinkime ir pageidau- rasevičius ir keli kiti. Patartina

PIRMUTINĖ IR SENIAUSIA AGENTŪRA

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway, South.Boston’e

ir kiti skyriai

Maldos Apaštalybes Dr-ja laikys 
savo ' išvažiavimą'- Munctiback’s 
parke, Beech St., Roslindale, Mass. 
sekmadieny, rugsėjo 1 d. Išvažia
vimo pelnu dalysis su parapija. 
Mat draugija prijaučia parapijos 
judinkų pataisymivbįloms.

• * •
Lietuvos Dukterų Dr-ja auka

vo $10.00 parapijos pikninkams. 
Čia jau artimo meilė.

BOSTON OFFICE
18 TREMONT STREET

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

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Brockton, Mass.
Telephone 228

VASAROS BARGANAI
Ankstyvas paukštelis.pasigauna kirmėlę, kolei vėlesnysis išsikrapš- 

to akutes. s
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. 

Atmini mūsų žodį.

South Bostone •
Ant H St. prie marių, 3 šeimynų, 3-4-4 3 šeimynų colonial styliaus kampinis 
kambariai su visais įtaisymais parsi- namas po 5 kambarius su visais moder- 
dnoda už $4,000, įnešti $500. Matykite niškais įtaisymais, vieta dėl garadžio. 
B. B. STEFAN. F • ’ - • —-------

Dorchestery

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

Savininkas išvažiuoja j kita miestą ir 
todėl parduoda $2,000 pigiau negu ver
ta. Platesnių informacijų klauskite J. 
B. GAILIAUS.

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

1 nilą.

South Bostone
Vienos šeimynos 9 kambarių namas su 
visais moderniškais įtaisymais ir 6 ka
rų garadžius, parsiduoda už $9,500 ant 
lengvų išlygų. Matykite J. BALUŠAITI.

<•
♦

Y Namas Su Krautuve
So. Bostopė krautuvė ir 10 kambarių 
medinis atskirai budavotas ant kampo 

z namas, įtaisymai, vanios, elektra, prie 
tarų 2 karų garadžius, parsiduoda už 
$5,750. Matykite S. JOKUBAUSKĄ.

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

i
r

1

i
I
v
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Prie Thomas Park
2-jų šeimynų, 4-5 kambariai su visais 
vėliausios mados įtaisymais. Rendų ne
ša $696 j metus, parsiduoda už $5,800. 
Inešt $1,000. Matykite A. IVAŠKĄ.

- ■■ J—- ......................................

South Bostone
2 krautuvės, 4 šeimynos po 5 kamba
rius, gera vieta dėl biznio, visas paren- 
davotas, neša į mėnesį $140, parduoda 
už $10.000. įnešti $1,000. Malonėkite 
matyti MIŽABĄ.

Mėsos Krautuvės
Turime keletą mėsos krautuvių kurie 
norėtumėte pirkti prašomo, užeiti pas 
mus gauti daugiau informacijų ofise 
arba pas anie kurį agentą.

ANGLIJOJ BEDARBIAI
DIDĖJA

Londonas.—Spaudos pra- nešimu, bedarbių skaičius) jjorth Carolina k a tik i- Anglijoj siekia 1,154,100' 1žmonių, būtent, 31,457 daugiau, negu pereitą savaitę, tačiau 150,871 mažiau, negu pereitais metais tuo pat laiku.

(faą fetuviški skilandžiai ir švieži diegai d# UhopSųey,apsau- 
gosffiūąųtautietipąoligų. •
jpfTTrA^yPtlAI ..................   - -po 39c. svaras
CHOP SUEY ................     .3 svarai už 25c.

Ir pagardinimui Chop Suey,
fĄ B0Y ROY 8ĄUCĘ .  ...........  25c. bonka

Kam nmfcšt brangiau, kad galima už tą kainą gaut pas;
J. Strigūpą 

BLUE RIBBPN MARKET
357 West Broadway, 8outh Boston, Mass. Tel. So. Boston 1129 

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

vedė naują kompensacijos į- stątymą, paliekant tik keturias valstijas — Arkansas, .Florida, Mississippi ir Carolina be darbininkų saugojančių įstatymų.
Zi

So.ap-
40-TAS METINIS

KOKIO DRŪTUMO TURI BŪTI 
TARNAITĖS?

vėlMassachusets valstija apibudino kovą prieš viešą Californijoj, sulig priimto jankšluoštį ir viešą gėrymo akto 1929 m. iegislatūros, puodukų, kurie seniąus ra- taruaitės (waitresses) nepri- dosi visose viešose vietose, valo nešti daugiaus kaip de- Dabar įstatymais uždrausta šimts svarų trepais į viršų vartoti viešą rankšluostį ir ir žemyn, ir nuo (jų negalima viešą gėrymo puoduką fab- reikalauti pakelti penkiašde- rikuose, darbo vietose, išdir- šimts svarų laike savo darbo, bystėse ir pan. vietoje.

BOSTONO AUTOMOBILISTAMS 
LIETUVIAMS ‘

Gerbiami Automobilistai!
Norėdami didesnių pasekmiii iš 

r. etinio parapijos pikniko išdrįsta
me Tainstų prašyti pa geibo s. Bū
kite tokie geri nuvežti piknikierių 

Keistučio Daržan —sykį. Galite tą 
abdaringą “tripą” daryti tiesiog 

iš piknikierių namų arba nuo baž
nyčios. Ypatingai daug automobį- 
iių mums reikės pas bažnyčią 2 P. 
31. Tuomet*važiuoja choras pik
nikierių palinksminti.

Su aukšta pagarba,
Parapijos Pikniko Komisija

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

Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mūsų ofisan.

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

A. IVAS ir Q. P. /uRGk lUN, SavMiinkąi.

Policininkas - (įkaušusiam pilie
čiui) : — Ko gi čia tatnsta sėdi 
gatvėj ? Juk jau pusiaunaktis. Eik 
tamsta namon. Argi neturi buto?

— Butą turiu, pone viršininke. 
Bet ten laukia manęs žmona.

“M. L.”
I

Petrukas: — Tėvuk, ar ir tu bu- 
.ci toks mažas, kaip aš?

Tėvukas: — Taip, mano vaikeli.
Petrukas: — O tai labai juokin

gai išrodei, — toks mažas su aki
niais ir barzda. .“M. R.”

202
vra

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Nevark, N. /.
įgaliotas generalinis agentas

užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį a?r 
ba atnaųjiųtį prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.
Tel. Market 0609

“D-ko” Adm-

MĖSOS IS LIETUVOS 
JAU YRA

* \
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MUZIKALUS
Prašau rytoj ateiti pas mus į 

svečius. Nuo 8 ligi 10 valandos bus 
koncertinė dalis, o lygiai 10 valan- 

z 

dą sėsime vakarieniauti.
— Labai ačiū! Būtinai būsiu ly

giai 10 valandą.

BALIUS
Rengia Suriv. -Liet. šv. Kazimiero

Draugija
PANEDĖLY (LABOR DAY) 

RUGSĖJO-SEPTEMBER 2, 1929 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Kamp. E ir SilverJSts., So. Boston. 
Prasdiės 4 vai. po pietų ir trauksis 

iki 12 vai. nakties.

Maloniai kviečiame visus Bosto
no ir apylinkės lietuvius dalyvau
ti šiame Baliuj. Suriv. Liet. Šv. 
Kazimero dr-ja yra didžiausia ir 
seniausia dr-ja So. Bostone. Ji sa
vo parengimais visuomet atsižymi.

Yra paimta iš šešių asmenų su
sidedanti puikiausia Univęrsal 
Orchestra, kuri grajis naujausius 
ir linksmiausius Amerikoniškus ir 
Lietuviškus šokius, taip, kad ir 
jaunimas ir suaugę galėtų geraį 
pasilinksminti. 0 valgių ir gėrimų 
tai bus kokių kas norės!

Šiame Baliuj norinti turės pro^ 
gos prisirašyti prie šios draugijos.

Kviečia
S. L. šv. Kazimiero Dr-ja

rą panedėlį kiekvieno mėnesio 7:80 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainių 
Fifth St, So. Boston, Mass.

“Ūk.”

O

^VIENAS AR DEŠIMT.
— Tai tu ir tavo žmona yieuas?
— Ne, dešimt!
— Kaip tai ?
— Paprastai — ji yra tas vienas,
aš nulis. “Ūk.”

ANT RENDOS
DVI KRAUTUVES 143—145 Broadway, 
kampas B 8L, So. Boston. Viena tinka
ma dėl bučernės. Vieta vlršnj apie 
6,000 pėdų dėl dirbimo arba sankrovos. 
Kreipkitės: 141 Broądvay, So. Boston, 
Mass. (R.-3O'

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS | 
VALDYBO SANTRASAI |

Pirmininkas — Mot Versiaczaa, L x.Sjj
694 E. Fifth St, So. Boston, Me# 

Vlce-Pirmininkas —' Povilas Buka,
125 Bowen St, South Boston, Mg* 

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

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkl*
109 Bosven St, South Boston, Ma* 

Iždininkas — Andrius Zalieėkas, ' '
150 H Street South Boston, MteĮI z 

Tvarkdaris — Kazys Mikailoms,jg 
' 906 E. Broadrcay, So. Boston, Ma*. “Si 
Draugija laiko savo susirinkimus

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesi® > 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silvar gt, '3 
So. Boston’e, 1:30 vaL po pietų 
Ateidami susirinkiman prašome te»' <7 
sivesti naujų narių prirašyti pri® 
musų draugijos. •' -Ža

, ..o

NENORI KITAM BLOGO?
Klebonas: Jonai, dėl ko tu neno

ri būti kapų sargu?
Jonas: Mat, klebonėli, jau senų 

žmonių yra pasakyta: “Nekask ki
tam duobės — pats jpulsi,”

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FŪRNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kfllbame ir Lietuviškai

882 Broadvay, South Boston
T®L South Boston 2870

z V

BUVO TOKIA SALTA
ŽIEMUŽĖ

Ūtiti—šalta.
Pyragai nemalta, 
turgun nevažiuota, 
vaikai nelinguota...

Ūtiti—sušalau.
Per tris Jaukus važiavau, 
per Kupiškio tiltą 
su kubilu miltų...

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO

7 NŪOA PREFERED ĖĖRUS 
dėl -

Holliston Trap Rodk Co./Inc. 
Dėl platesnių informacijų kreipki

tės pas
PANELĖ M. Ą. P0WER

Care pf General Mauagement Corp.,

185 Devonshire St, Boston’e 
Tpl. Liberty 9763 

Gyvenimo Tel. S. B. 1706-M.

Broadway Market, 387 Broadway.
4. Cambridge: Krautuvėje A. 

Stankūno, 857 Cambridge St.
5. Clevelapde: C. Obei, 1404 Ę. 

66-thSt.. ‘
, 6. Chicago: V. M. Stulpinas, 
3255 So. Halštead St. z

A. J. Stukąs, 
315 Clinton St.

8. Cfafdner, Mass: C. Urban, 107 
Logan St, . • '

Bus "pardavinėjama ir kitose 
krautuvėse kurių vardų nespėjome 
paminėti Prašome visų kreiptis 
pas savo krautuvninką ir jis Twps- 
toms gąli misos iš Lietuvpa pam
pinti. ,1 • r; V . ’ Į‘ ’ •

Visos kliūtys nugalėtos ir pir
mas transportas lietuviškų mėsų 
jau atėjo ir jų galima gauti pirkti 
Kadangi šį kartą atėjo tiktai apie 
1,000 svarų tai kurie nori jų pa
ragauti turi pasiskubinti jų nusi
pirkti. ■ Jos bus pardavinėjamos se
kančiose vietose:

1. Parapijos Piknike, Labor Day, 
D. L. K Keistučio Draugijos Pąr. 
ke. ~

2. Lietuviu-Vaizbos Buto ir Li*
tuvių Piliečių Klūbo Išvažiavime, 
Rugsėjo 1 d., Vose Payillion, May- 
nąrd. > . . ;

3. Soųtit
George Petrųitį, 5$o Jiroadwayj

' ‘ IJINBTING COMPANY
‘ ■: ■ loora sonov. um. 

telefonai South Boston 2145
818 E. 9IXTH

/

X

f

■

ANT RENDOS
. 5 kambariai ant 2-rų lubų. $14.00 
į mėnesį. Yra gasąs. Kreipkitės: 
296 W. Foutrth St, So. Boston, 
Mass. (R.-30J

»

MKIIHIIIM
3-jų šeimynų uąmas 3-ją karų 

garadžius. Didelią ptytąs žemės. 
Priežastis perdavimų — išvažiuo
ja. Saukite Rą^qr»y 2562—J.

(B.43) _

PABSIMM 
įsrass® 

T PaHkhmda nna pligii.
748 Ė 6-th ŠI, «o. Bdstpn,!

$ .

I

GROSBRN^B RARAkoAi. kal0 pu:
* *tir fcavpt meb

Ir t

............
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BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Real Estete and Insurance 
Justiee of The Peace 

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

598 E. Broadvray, 8o. Boston 
Tel. S. B. 176L

"I 4ji» i
Tel. R R. 17|1 "

JW S. UBUS
cnrauRANoi)

239 Broadway, Bo. Boston

Apdrtndilu vtsoklM nuosavybe* 
. ir ku tik reikalinga. Taipgi 

parduodame anglis tr lireodaro* 
hBHrtu.

1 ■■ «' " -..... i
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ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOf 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas.— J. Grnblnskas, 
24 Prescott St., Readville, Ma* - 

Vice-Pirminlnkas — J. Markelionla 
140 Bowen St, So. Boston, Mass.

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

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

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

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfield St, So. Boston, Mą* vį 

Draugija laiko suslrinkimuą ką? ąst* 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, 
num. 492 E. Seventh St, parapijom 
sąlėj, 7th St, South Boston,

-----------------------------------------  1—T
ŠV. JONO EV. BL. PAŠAIf 1 

DR-JOS VALDYBA i.
Pirmininkas — Motiejus žiobs,

539 E. 7th St, So. Boston, Ma*. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkss — J. L. Petrąnslr*į- 
24 Thomas Pk., So. Boston, Ma* 

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckls, -į 
5 Thomas Park, So. Boston, Mite''a 

Fin. Raštininkas — Matas šeikfs, ’
364 Broadway, So. Boston, Mass. įs 

Iždininkas — Andriejus NaųdfiQnaš»< ’j
885 E. Broadway, So. Boston, Mate 4| 

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Wlnfield St, So. Boston, Mate . '4 

Draugija laiko susirinkimai kte < 
trečią nedėldienį kiekvieno 
nerio, 2-rą valandą po pietą* 
parapijos salėj, 492 E. SevenfŠ ]g 
SI, So. Boston, Mase.

LIETUV. DUKTERŲ DRUŽNO 
PO GLOBA MOTINOS BV&O 

VALDYBA
Pirmininkė — JievaJfiBrkhien% 
* 62S E. 8th SL,S. Bb&oi,1 
Vice-Pirpųninkė—Ona Zuton 

U Monin SU, S. Boston, 1 
Prot. Rašt — C ‘

443 B. 7th St., S. Bostom I 
Telephone South Boston 841 

Fin. Rašt. — Bronialava CSfln 
29GouIdSt, W. Bojbury, ] 

Iždininkė — Ona Staniuliptė, 
105 W. 6thSt, S. Boston, M 

Tvarkdarį — Ona Mfrgirdiei 
1512 Columbte Rd., So. Bo 

Draugija savo suririnkimur 1 
kas antrą ntaminką kieki .. 
m«nesi<7;30 tel rakate, ■ 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais krąMBk 
tėa pat protokolų 
laiHra ar telefoną. Jjg

Ona Siaųrienė,
M v*---- _____ 1

*r
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5 SENIAUSIAS MEDICINOS
X/ RAŠTAS

y-^Bibl iškasa i Egiptas kaskartas mums atskleidžia se-> novės mokslo duomenų. E- 
gjpias, vra šiaurinė Afrikos 
O5s, kur Kristus bego nuo 

■ -Jpmėnų persekiojimų. Tai 
nuostabi šalis. Ji laikoma civilizacijos 16]>šys.
prasidėjo mokslas, teisės ir .teisingumo supratimas, ten i į buvo matematikos ir astro-p° rankvedys. Nežinomas se- nomijos pradžia. Paskutiniu 1,oves gydvtojas, anuomeį, 
metu iškasenos ir pirainidu žydai bino nuvaryti į 

’^rvii radiniai atskleidžia pa- į^P10 nelaisvę, jau šį papi- 
sauliui iš-žilos priešistorinės Jrus^ turėjo savo kpygyne. senovės žinių. Amerikietis pgalėjo būti 1( šimtnie- 

čiut (lai- prieš Kristaus Gi
mimą.

Papirusas pilnas piešinių 
su nurodvmais ivairiu sužei- J « * -

Įdiniu i? gvdvmo būdu. Daug i * *-• ‘ti jame yra mistikos, prietarų, I *
bet nemaža ir gydymo būdų,

■ • j kurie nė kiek nesiskiria ir
' • •m šiandien 'vartojamu.

Smitui mi-j Žaizdų užsiuvimas jau 5000 
ims, jo Įpėdiniai raštą atida-jln- atgal egiptenams buvo 

žinomas.

- ' -
-<-w.

ir .JU gydymo būdų. Tarp 
šių receptų yra vienas, nuro- 
das “Kaip pajauninti se
ną.” Raštas su originalo 
nuotrauka, anglišku vertimu 
ir paaiškinimais .spausdina
mas Oksfordo Universitete 
ir šių metų gale, dviejuose 
tomuose bus išleistas.

I

Iš ten I viso k° matyti, kad pa-
- pirusas buvo kasdien vario- 
Jjamas kaip medicinos moks-

Edvin Smitas, prieš kebeli-
J, yka metų pas vieną egiptieti 

nupirko nežinomojo rašto 
rutuli. Niekas to rašto per- 

.skaitvti nemokėjo. Jis buvo 
parašytas senovės egiptėnų 
kalba ir rašmenimis. Siuitas, 
tą raštą nupirkęs kaipo ma-j 
žos vertės dalyką, laikė pas.uuo 
save iki mirties.

vė Nt*\v ¥<»ik<> i<t<>i-t;i.s 
draugijai, ištvriis rn<!<>. 
kad raštas rašvtas ant papi
ruso (lapas) ir turi mažiau
sia 500 metu senumo. 3500 
metu pirm Kristaus jis bu- 

•vęs atnaujintas virš seno ra
šalo prirašius nauju. Kaba
las buvęs padirbtas iŠ suo
džių. kurio sumaišyti alko-' 
holiniu skystimu atskiesta 
guma. Papirusas vra 13 ro
lių pločio ir 15 su ketvirčiu 

,pėdu ilgio. Jame surašvta 
*Hpie JOG Įvairių ligų vardu

Į

Ypatingai jis pa- 
baudžiavos laikais 

užviešpatavus mūsą 
Buvo tada dvieju 

žmonės — beteisiai

IŠ NETOLIMOS PRAEITIES

Sunkus mūsą žmonių gy
venimas patekus svetimųjų 
veigi jon. 
sunkėjo 
rusams 
k rašte.

i
j iuonm
;baudžiauninkai ir visagaliai 
;bajorai. Ne teise, bet žiauri 
prievarta gyvenimą tvaike.

Į Antausiu skaldymas ir pla
ukimas — Įprastas kasdieni- 
•nis anuomet buvo reiškinys.

/! Rykštėmis tada plakdavo vi.
Tek So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHAILNA
LIETUVIS ADVOKATAS

/ Baigęs du Universitetu 
CORNELI. UNIVERSITY su A. B 
G. VVASHINGTON UNIV. su LT.B.:

"D 8 r b I n I n k » ” Name 
(antros lubosi

366 Broadway, '£0. Bostoi
Rezidencija

SOS Hsrvard St. Cambridge. Mass.! 
Te!. Universiry 1463—J. •’

>ur. namuose, mokvklose, 
!tvartuose, kareivinėse, mies
tu aikštėse ir turguose. Kirs
davo iki dvylikos tūkstančiu 
■kirčiu. Lazda prieš 80 mū-
jiii. kaip pastebi to laiko žmo-i 
luės. buvusi rusų kultūros 
| vriksiivs. Tuomet kariuome- 
tuėj reikėdavo 25 midus tai- 
l„----------------------------------------

I
Liberty 7296. |

GEORGE H. SHIELDSI

ADVOKATAS | 
811-812 Old South Bldg. | 

294 Washington Street | 

Boston, Mass. £
Valandos: 0 A. M. iki5:30p. M. | 

GYVENIMO VIETA |
- 37 Gorhani A vemto. Brookline. g

Telephone Beacon 5578 ©

ICZ»UCjl.!c<iJČ

nis, rugpjūčio 30iki šiol- draml^ms nebuvo*“ ' kabinami joki žiburiniai į- speji įuo ’ ženklai, ir dėl to tamsiomis naktimis ant jų dažnai užvažiuodavo ir susidaužydavo motociklai ir au- tomobilai.Ryšy su tuo Kolombo miesto policija (Ceilono saloje) įsakė, kad visi drambliai, naudojami susisiekimui, privalo turėti šviesos ženklus: ant kaktos baltą ir užpakaly raudoną žibintą, panašiai, kaip automobiliai ir'sunkve- žimiai. “3L R.”
. \

naųtt . Tuometinėj Rusijoj geležinkelių--beveik nebuvo. Paimtas kariuomenėn vyras .turėdavo į paskyrimo vietą ištisus metus ir ilgiau eiti. Kariuomenėn išeidavo jaunas vjTas, o grįždavo visiškai pasenęs. Tai būdavo ne-’ paprastas retas atsitikimas. Grįžusio žiūrėti rinkdavosi iš tolimiausių^ apylinkių žmonės, kaip kokio stebuklo. Tarnyba, rašo N. Vrangelis, — buvo ne tarnyba, bet katorga. Lš kareivio daugiau reikalavo negu normališkas žmogus, gali įstengti. Žmonės į kareviavimą žiūrėdavo 
su pasibaisėjimu. O paimtąjį ^ariuomenėn lydėdavo kaip neteisingai nusmelktu mirti. Kiekvienas, jaučiąs būti kariuomenėn nuskirtas 
vyras visaip vengdavo slaps- 
tydavosi ir dažnai po 20 
slapstymosi męt.ų būdavo su
gautas. Dažnai žemvaldžiai 
arba ponai skirdavo reika
laujamą skaičių patys, pa
rinkdami netinkamus sau 
žmones: tinginius, ligotus ar 
kitokius. Ligi paskutines va
landos niekas nežinodavo, 
kas šiemet paskirtas karei- Venecijos žydėjimo laikais, 
viauti. Nuskirtuosius ti- kuomet dar ji nepriklausoma 
jūnai užklupdavo iš netyčių, (buvo, kada jos laivai visomis

t ■
S < 

• ■

vianli. Nuskirtuosius

uos,

Te’, s. B. 0441 Hubbard9396

P, IR K.VKALINAUSKAI
KAMPAS BROAIAVAY IR E ST.

SO. BOSTON. MASS. 
fApt i?knri:’.ns Šidlausko name;

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS .7. KALINAUSKAS 

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

KAZYS J. KALINAUSKAS 
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Ros.: 33 Rosemont St.. Dorchester 

Tel. Tai bot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

surišdavo ir kad nepabūgtų, 
geležiniais pančiais surakin
davo arba į kalades ikaus- 
Ivdavo. O kad toks “nau
jokas” sau galą nepasidary
tu, prie jo pastatydavo sar
gą. Prie tos grvčios, kurioj 
būdavo laikomi surišti ir su
kausi y t i “naujokai,” susi
rinkdavo viso kaimo žmonės'. 
Vidun- girdisi dainos, riks
mas, keiksmai, o prie namų 
moterų, žmonų ir vaikų de
javimas ir graudi rauda.

N n ski 1-tii.j ų kariuomęnen 
išvežimas dar būdavo grau- 
desnis. Surištieji ir sukaus- 

įtvtieji spirasi, kada juos į 
vežimus velka ir mėgina^ iš
trūkti, liet jėga tempia ir su
meta vežimuosna surištus 
kaip kokius gyvulius- Veži
mus saugo lazdomis ginkluo
ti tam tvč nuskirti kaimie
čiai. Sujudėjus vežimui dar 
didesnis prasideda išvažiuo
jančių klyksmas ir širdį ve
lianti rrtuda pasilikusių ar
timųjų. “Tr.”

i

o ri]

DRAMBLIAI SU ŽIBINTAIS
Indijoje drambliai yra 

svarbi susisiekimo priemonė. 
■Ten jie naudojami sunkeny
bių gabenimui, sunkvežimių 
traukimui ir panašiai. Bet

XI METAI KAIP NUGA-TONE PRI
DUODA SPĖKOS 

NERVAMS

XI METAI

VISI, K?JW TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

Nervų silpnumas pagimdo neramias, 
bemieges naktis, nervini susierzinimą, 

, silpną veikimą svarbiųjų organų, nuo 
| k<> pasidaro silpnumas ir negeistinas 
j sveikatos sumenkėjimas. Nuga-Tone 
turi savy puikiausius vaistus stimnlia- i

i
< 
I

sveikatos sumenkėjimas. Nuga-Tone

UVMlUUVUU
S3 ♦ įj '£ _______

CLEVELAND, ohio
Rugsėjo JI-d., '8 vai. vakare, 

LieUritf Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rašt.

Į WORCEŠTER, MASS. 
r-LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
tyks rugsėjo 8 cL.* 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

s

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas Įvyks 

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

Valdyba

W0RCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

ĮvykĄ rugsėjo 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

Jeigu nenori, kad Tamstos vi 
pamirštų gimtąją lietuvių k 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LJttKRAšTĮ 

“SAULUfTĖ” .. .■JĮ 
C d 
ap

juokai..

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių. įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
in e “KARIO“ nr. yra linksmas skyrius “Kup
rines pairi ros.’ ’

Šiemet “K ARYS“ 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.”

^slvimni ir sustiprinimui kūno nervų, 
lĮg! muskulų ir organų. Jis taipjau užve- 

ria vaistus, kurie padidina apetitą ir 
pagelbsti virškinimui, pašalina inkstų 

[Ūe ir pūslės suerzinimų, galvos skaudė- 
53 jimų ar kvaitulius, nugąli konstipaci- 

ją ir pagerina abelną sveikatą.
Kasdieninius patyrimus su Nngn- 

ra Tone parodo patyrimas p-lės Annn 
Sra Hogg. Korea, Ky. JI sako: “Aš bu- 
Ęe vau suvargusi, silpna ir nervuota — 
ra nieko negalėjau dirbti. Nuga-Tone 
Sfl padarė dėl manęs daugiau, negu visi 

kiti vaistai, kokius aš tik vartojau, 
ra j u suteikė man spėką tr sveikatą.” 
žffl; Tokios pasekmės turi paskatinti ki- 
gSjlus imbapdyti Nnga-Tone, kad ir jie 
[05 ■ galėtų džiaugtis gera sveikata. Jus 
sū| galite pirkti Nuga-Tone visur, kur tik 

vaistai pardavinėjami, arba jeigu Ju- 
jįd sų vertelga neturėtų atlikę, jis gąns jų 

dėl jus ii urmo vaistinės.

MODERNINA VENICUĄVenecija, Šiaurės Italijoj, Adriatikos pajūry miestas, turįs be galo įdomią praeitį
vir kaip miestus pasižymi įdomiais aiepaprastumni sv V isų pirma jis yra pastatytas ant 118 salų; gatvių Venecijoj 

kaip ir nėra, nes vietoj jų ka
nalai. Susisiekimas laikomas 
išimtinai valtimis, gondolo- 
mis vadinamoji!. Tai keisto
kos išvaizdos, labai užsirietu
siais galais valtys jos tokios 
pat išvaizdos dabar, kaip ir 
Venecijos žydėjimo laikais,

jūromis plaukiojo ir veneci- 
jiečiai su visu pasauliu pre
kiavo ir buvo turtingiausi 
žmonės. Tuos laikus dabar 
liudija likę gražiausi rūmai 
ir kiti trobesiai.

Be rūmų Venecijoj yra 
daug muziejų, graži šv. Mor
kaus bažnyčią, ir 390 tiltų. 
Dabar Venecijoj gyvena 
172,000 gyventojų; gyvena 
nė kiek negeriau kaip ir kitų 
Italijos miestų žmonės. Ve* 
necija savo ypatingu pobū
džiu, praeitim, gražiais nV 
mais ir žavingu nakties regi
niu sutraukia labai daug tin 
ristų arba svečių iš svetur. 
Tačiau dabartinis miesto po- 
būdis-neatatįnka šio meto gy
venimo reikalavimus. Dėl to

K '

italų vyriausybė nutarė jį su
moderninti .neliesdama jo iš
vaizdos. Apačioj po miestu 
manoma iškasti keletą tune
lių ir jais paleisti elektros 
traukinys ir . požemini gele
žinkeli. Be to, patobulinti 
uostą taip, kad galėtų didieji 
vandenyno laivai įplaukti ir 
dar iškasti vieną perkasą. 
Tuo būdu bus išlaikytas se
novinis miesto stilus, nesu
darkytas miesto dailumas. 
Darbas atsieis apie 250 mili
jonų lirų. Mussolini darbo 
\-vkdvmo plana įaii natvirti- 
no. ’ " * “Tr.”

DIDELIS MIESTAS—MAŽAI 
NUSIKALTIMŲ

Nepaprastai mažu nusi
kaltimu skaičium gali pasi
girti Anglijos sostinė—Lon
donas. Šiame 8 milijonų gy
ventoji! mieste praėjusiais 
metais, kaip rodo statistika, 
buvo vos 18 žmogžudysčių, j 
Iš 18 žmogžudysčių 11 buvo 
suimti, o 7 pats nusižudė.1

MUZIKŲ ŽINIAI
Jau: išėjo iš spaudo* gerb. V. X. 

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie 
čia m i susipažinti.

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

Ex. V. D.

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, _ f

Valdyba

BRIGHTON, MASS.
D. S. 22 kuopos mėnesinisL.

susirinkimas Įvyks penktadieny, 
rūgs. 6, 7 :30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. — Valdyba

BALTIMORL, MD.
Rugsėjo 8 dieną, sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose Įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
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
sivesti prirašyti. Valdyba

L.

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

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

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks rugsėjo 1 d., tuoj po sumes 
sv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila

| TeL S. B. 2805—3. |

LIETUVIS
h OPTOMETRISTAS

į į Hegzamtnuojn akla, priskiriu aki- < ?
5 > ulus, kreivas akis atitiesinu ir i > 
p amblljoniškose (aklose) akyse ju- Į
5 J grąžinu Šviesą tinkamu laiku. J’

J.-L. Pašakamia, O. D. B
P 447 Brosdway, So. Boston. Į į

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

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

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22

į Valandos:
Dienomis nuo 9 Iš ryto Iki 7 vakare. 
Šventadieniais: nno 10 iki 1 dieną.

F

DR. LANDAU
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų Ir moterų. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nno 
9 iki 8. nedaliomis 9 iki 2. 32
Chambers St., Boston. Tel. Hny- 
niarket 1430.

tTel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D
Lietuvis Gydytojas

Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9

881 Ma&s. Avė., arti Centrai Sq.
Cambridge, Mass.

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų. 

‘ Kviečia Valdybay
ELIZABETH, N. J.

LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks trečiadienį, rugsėjo 5 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas Įvyks penktadie
ny, rugsėjo 6, 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

HARTF0RD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas j- 

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

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 

rinkimas atsibus sekmadieny, 
rūgs. 8, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsrmo- 
keti užvilktus mokesčius. Valdyba

Rezidencijos TeL: 0^79-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsnomuo- 

tojas, Real Estą te ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

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

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS 
lietuvis' graborius

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

Telefonas: South Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(VVrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvood 1503

MONTELLO OFFICE
104 Ames Street

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas.
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridg^Maiu 
Telephone University 8831-W

Lietumis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadvay, So. Boston 

* Telephone So. Boston 4488

Miras Šeimynos nartui, likusiems 
nnSlalčfnms arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. AA 
laidotuves aprūpina gerai Ir ne
brangiai. \ r

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, ; 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės & 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir- 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįsutes. Darbeliai iš popieriaus,, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2-dol., pusei metų—’- 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia’ fe ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PAŠA- 7 
KOS” B-vč. Redaktorius A. Gied
raitis. t *

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui. >

~V Adre'sas: “Saulutės” Adminis-y. 
tradja Jurbarke.

9

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
-O/sio valandas: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nno 2:80 iki 5 
ir nuo 8 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas aubatos vakarais ir ne- 
dėidieniais. taip-gi secedomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

DR.A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

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

Nesenai sugrįžo iš Vlenna ir Berly
no, kur sj>ecialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 0 iki 8 vak.

Telefonas: S. B. 4768

DR. B AL AB AN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto,, nuo 1 :30 iki 5:30 po piet Ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

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

\ i< Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

R Dr.Grady,327S0nntn«s.
Valandos; Antradieniais ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
ninis 10—12 tiktai.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:3O—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 sutarti).

žemnamijos, Apdraudos, Mort- 
gičię, Laivakorčių ir Pinigų

Siuntimo Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto IM

9 vakaro.
Norintieji telalngtanslo patarnavi
mo Ir gerianslų pirkiniu, kreipkINkt

i

pas mus.
882 W. BROADTCAT 

SOUTH BOSTON. MASS.




