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KOMUNISTAI GAVO

prasikaltėlis gauna po $1.50 
į dieną. Toks kalinys prira- 
kinamas prie geležinių bolių 
ir retežiu, kad nepabėgtų.

tiktai vyriausiu kariuomenes 
inspektoriumi.

SUIMTI TRYS SOCIALDEMO
KRATAI LIETUVOJE

bę.
Sako, Britų vyriausybė 

palankiauja žydams.

KOMUNISTAI MIRTINAI PLA
KA VALSTIEČIUS RYKŠ-

> TĖMIS

nia.”

SSSR. VERČIASI PASKO
LOMIS

4.

*

LONDONAS. — Iš Tient- 
sino praneša, kad 3,000 So
vietui Rusijos kareivių įsi- 
briovė į Sinkiangą ir briau-

JERUZOLIMAS. — Tarp 
arabų ir žydų susikirtimai 
vis dar pasikartoja.

Žydai kaltina Britų 
riausybę už apsileidmą.

Arabai kreipėsi į Tautų 
gąjungą ig^eikalauja įsteig-

DAR ’SO i JVEERIKIEČIŲ
RugpiūČii 22 d. į Klaipėdą 

atplaukė1 garlaivis “Esto- 
Jig ątvežė 50 Ameri- 
ųyiųįkskursantų. ku

rie atvyki Lietuvon ir’350 
skirtų Lietuvai pašto maišų.

01
AMERIKOS, LIETUVIŲ R. K. gyrTOOZAPO DARBININKŲ SĄ/Ų^GOS ORGANAS

VOKIETIJOJ
SUIMTI IR KITI JO SĖBRAI

KĄ APDOVANOJO GEDIMINO 
ORDENAIS?

Kaunas. — Vidaus reika
lų ministerijai pristačius, 
Gedimino ordenu apdovanoti 
iš viso 29 asmens. Antrojo 
laipsnio ordenu apdovanotas 
Kauno burmistras J. Vilei-

Premjeras Voldemaras;

Pilsudskis pasitrauks iš karo ministerio pareigą. Vieton Zaleckio 
skiriamas generolas Sosnkovskis. Jp

EITKŪNAI, Rytų Prūsija, rugsėjo 6. — Praneša, kad 
areštuotas socialdemokratas Plečkaitis su kitais jo penkiais 
draugais, kurs, kaip sako, planavo užpulti traukinį, kuriuo 
premieras Voldemaras turėjo grįžti iš Genevos.

Visi areštuoti buvo gerai apsiginklavę ir policija sako, 
kad pas juos rado dvyliką bombų.

Kalbama, kad Lietuvos vyriausybė reikalaus, kad Vo
kietija visus areštuotus, kaipo politinius ir kriminalinius 
prasikaltėlius išduotų.

Spėjama, kad Voketija išduos, nes Plečkaitis ir be šio 
kriminalio žygio yra kriminalis prasikaltėlis ir pabėgęs nuo 
Lietuvos teismo.

Telšiuose buvo suimti prieš 
rugpiūčio 15 naktį keletas so
cialdemokratų, tarp jų buvę 
Seimo nariai Radys ir Jokur, 
bauskas bei Kauno tentų H parlamentarinę Vyriausy- 
gimnazijos direktoriu^Abra- 
mavičius. Suimtieji vėliau 
paleisti.

— i
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Žiniomžriš Varšavos, Pil
sudskio atostogų laiku, ku
rias jis ; praleido Lietuvoj,

tybos inspektorius A. Macie- konfereneįjįi. Joje dalvvavo 
jąuskas, Alytaus apskrities 
viršininkas P. Aravičius, 
krim. policijos VI rajono 
viršininkas J. Gęlkus, krim. 
pol. I rajono virshųnkas K. 
Matulis, keli gydytojai ir ei
lė policijos valdininkų.

UŽPUOLĖ PLEČKAITININKAI
Iš Vilkaviškio pranešama, 

esą rugpiūčio 15 d. vakare 
Aukštakalnio valsčiuj mūs 
sargybinius apšaudė plečkaf- 
tininkai, tačiau administra
cijos linijos neperėjo. Pleč- 
kaitininkus iš užpakalio ly
dėjo lenkų kareiviai. Šaudė 
iš šautuvų ir revolverių. Pra
švitus lenkai traukėsi išzsar-

' > ' ' ' t,

gybų būreliais po 7-8 žmones..

Sovietų spaudos žiniomis į- 
vairiose SSSR vietose pasi- 
kartojo valstiečių plakimai 
rykštėmis. Pavolgy, vokiečių 
respublikoj kaime Rozenda- 
rum Sovietų teismas nuteisė 
85 valstiečius nuplakti rykš
tėmis. Kai kurie iš nuplak
tųjų mirę.

NEW YORK. — Tūlas 
mekleris kodo telegramų su 
Denver, Colo. bankų para
šais ir įsakymais išgavo iš 
šešių New Yorko bankų po 
$75,000.

Mekleris pasisakęs esąs p. 
Waggoner, Banko of Tellu- 
ride, Colo pirmininkas. Jis 
save taip perstatė, kad Chase 
National banka jam išmokė
jo $500,000 be jokio klausi
mo.

Detektyvai dirba, kad 
meklerį sugauti.

Streikas Santa Fe labai 
pK(veikė į Necocheos uosto 
darbininkus, kad šie atjaus
dami bestreikuojančius San
ta Fe savo draugus paskel-. 
bė ilgesniam laikui streiką. 
Visame uoste sustojo įkrovi
mo ir iškrovimo darbai.
 i

BUENOS AIRES UOSTE 
STREIKAS

Buenos Aires uosto darbi
ninkai atjausdami streikuo
jančius darbininkus Santa 
Fe liepos mėn. buvo paskel
bę 48 vai. streiką. Po strei
ko vėl visi stojo darban.

“PLEČKAITININKAI” APŠAU
DĖ LIETUVOS SARGYBĄ

Rugp. 15 d. 3 “plečkaiti- 
r.inkai” ginkluoti .šautuvais 
ir revolveriais, ties Aukšta
kalniu k* Vilkaviškio apskr., 
būdami, anapus admin. lini
jos, apšaudė mūsų pasienio 
sargybinius. “Plečkaitinin
kų” užpakaly stovėję lenkų 
kareiviai.

“kapralų kabineto” krizio, 
kuris esąs neišvengiamas.

Tuo tarpu esą manoma ka
binetas perorganizuoti taip: 
Min. pirm. Svitalskis būsiąs 
atstatytas, o jo vieton paskir
tas prof. Zoll. Užsienių reik, 
min. Zaleskis taip pat turė
siąs užleisti vietą gen. Sosn- 
kovskiui. Pats Pilsudskis 
nanąs pasitraukti iš karo mi-

generolai ISosnkovskis ir 
Smigly ir konservatorių fa- 
das Radvilt.

Konferęn jijos tikslas ir 
svarstyti k ausimai laikomi 
paslapty, t įčiau kai kas iš 
jos jau paaif kėjo. Konferen- nisterio pareigi] ir pasilikti 
cijoj, pasirodo, buvo tartasi 
dėl dabartinio, vadinamo'-i

- GENEVA, Rūgs. 7 d. . ,_________
jo Tautų Lygos posėdy nusiskųsdamas, kad Lyga 
nepadarė progreso kokį turėjo padaryti ir neparodo,’ 
ji ką daug žadėtų ateičiai. Sv; 
jis sako—minint Lokamo ir 
padaryti be Lygos.

Dėl Bendersono, Britų užsienių reikalų miniote 
zoliucijos, kurioje nurodo reikalą pataisyti Lygos 
pritaikant Kelloggo paktui jis pareiškė, kad panašiąja 
liuciją jis buvo pasiūlęs pereitą metą, bet ji buvo p 
šalį be svarstymo. • ' J

Iš to matome, kad premieras Voldemaras drąsiai: 
kė teisybę Europos didžiųjų valstybių politikams.

Į

Svafbiąusieji darbai po’ fa 
Kčllogg-Briand paktus— 

. *----------------

GRIPO EPIDEMIJA
Visame Buenos Aires siau

tė gripo epidemija. Retas 
kuris išliko nesirgęs. Bet 
laimė, kad susirgimai apsi
reikšdavo lengvoji formoj, 
tai mažas skaičiuj mirtingu
mų.

• * lt*.

MUKIįEN, Man’d 
rugsėjo 6. — Praneša, 
Kinijos vyriausybė ar n • 
1114 komunistų už prieš 
dišką veikimą ,ir išsi 
šiaurės stovyklą' prie S 
ri upės. «

Jiems į mūsų pusę paspruk
ti nepasisekė.

BOTLEGERIUS APKALS RETEŽIAIS ILLINOIS 
VALSTIJOJ

ELGIN, Ilk, rūgs. 6. — 
Teisėjas Olney, kad pagąsdi
nus būtlegerius prikėlė pus
šimčio metų senumo įstaty
mą. Sulig to įstatymo, kiek
vienas už nelegaliai išdirbi- 
mą ar pardavinėjimą svaiga
lų gali būti baudžiamas pini
gine bausme ir tą bausmę tū
li atidirbti kalėjime, kur

BĖGA LENKŲ KAREIVIAI
Iš 15 į 16 naktį į mūsų pu

sę atbėgo du lenkų pasienio 
kareiviai. Kareiviai atbėgo 
su ginklais. Lenkams, sako, 
nenorį tarnauti.

“Dni” praneša iš visiškai 
tikro šaltinio, kad šįmet pa
vasarį buvo padarytas pasi
kėsinimas prieš diktatorių 
Staliną, Maskvoje, JCremly.:

Grupė iš keturių žmonių, 
užsimojusi sunaikinti Stali
ną, įėjo į Kremlį kaipo O. G. 
P. U. (Sovietų politinė poli
cijai valdininkai, iššaukti ko
munistų partijos generalinio 
sekretoriaus.

Visi dokumentai ir pralei
dimai buvę tvarkoje. Tik pri
puolamas atsitikmas sukliu- 
dęs drąsuoliams įvykdyti sa
vo planą.

BASTŪNUOS STREIKO ŽMOGŽUDYSTĖS 
'PASIBAIGĖ

sėjo 9. — Tekstiliečių streiko 
žmogžudystės byla, kuri pra
sidėjo trys savaitės atgal pa
sibaigė.

Teisėjas BąyphiĮį pripaži
no, kad viebas^s lŽ jury ga
vo nervų suirimą.”

“Aš geriau šiuos kaltina
muosius paleisiu laisvėn, ne
gu teisti su nepilnapročiu 
žmogų jury bakse,” sako tei
sėjas Bamhill.

Šioje byloje kaltinama bu
vę 16 streikierių už užmuši-

mą pohei-Tos virsim 
riaušių.

Byla bus atnaujinta/1 
tinamųjų’ advokatai p 
pakeisti kaltinimą į a 
laipsnio žmogžudystę, 
teisėjas prašymą atmetė.“*^

Komunistai dėl šios bYft 
kelia daug triukšmo, ka< 
daugiau pasipinigauti.

Tokiu komunistų sti 
jimu yra labai pasip 
susipratę darbininkai ųž;i 
kad jie naudojasi nei 
gų darbininkų nelaime.

VISŲ APLEISTAS

Prie kelio į Santo Tome 
palpinėje gyvena visų ap
leistas Domiugo Tertulio. 
Žmonės prie jo bijosi priei
ti, nes serga kokia'tai bai
sia liga, ligonies taip pat 
niekas nepriima. Tik viena 
moteris delei artimo meilės, 
kasdiena ant lazdos paduo
da jam maistą.

—r------- /
AGRARAI SUDARĖ NAUJĄ 

SUOMIJOS VYRIAUSYBĘ

Helsinkis. — Pranešama, 
kad sudarytas naujafe suomių 
ministerių kabinetas. Naujo 
suomių ministerių kabineto 
pirmininkas — Kalio, užsie
nių ręikąįų rpinisteris—Pro- 
cope,< teisingumo — Kaile, 
vidaus reikąįų—Lintori, ka
ro — Niukanen, finansų — 
Reeinika, švietimo — Kuk- 
kanen, sui siekimfo — Lach- 
dėnsua, prekybos ir pramo- 
ijęą-y— Heikkinen? ūkio—El- 

i jiJa, , Visi vyriausybes nariai 
Tuo pat laiku tarpŠiųl 'faktus Tautų Sąjungos Ta? p^ikjauso agrariniai frakci-

NAUJAS LIETUVOS PASISKUNDIMAS TAUTU 
SĄJUNGAI

Sąryšy su paskutinių die- žiūrint Lietuvos sargybinių 
nų įvykiais prie administra
cijos linijos ministeris pirmi
ninkas ir užrubežių reikalų 
ministeris prof. Voldemaras 
pasiuntė Tautų Sąjungai se
kančio turinio telegramą:

“Rugpiūčio 15 d. apie 21 
vai. prie Aukštakalnio kaimo 
lenkų parubežio kareiviai pa
leido keletą šūvių į lietuvių

BERLYNAS. — Praneša, sargybinius. Tą pačią valan- 
kad dr. Hugo Eckener sugrį- dą prie Didinos kaimo 3 ci- 
žęs laimingai iš kelionės ap
link pasaulį “Graf Zeppeli- 
nu” tarėsi apie įsteigimą su
sisiekimo linijos per vande
nynus. Zepelino komandie- 
rius nori pritraukti Vokieti
jos ir Jung. Valst. kapitalis
tus kad. jie nupirktų keletą 
dirižablių ir įsteigtų liniją. ~

įsakymo stoti, trys asmenys 
mėgino įsiskverbti toliau į 
Lietuvos teritoriją (kraštą) 
ir atsakė revolverių šūviais į 
sargybinių šautuvų šūvius. 
Lęnkų sargybiniai tuč tuojau 
pradėjo šaudyti, ir rytojaus 
dieną lenkai išvežė sužeistuos 
sius: vieną lenkų kareivį ir 
du civilinius asmenis pleč- 
kaitininkus. Rugpiūčio 17 d. 
lietuvių sargybiniai toj pa
čioj vietoj buvo vėl užpulti. 
4 plečkaitininkąi ir du lenkų 
kareiviai įsiskverbė vieną ki
lometrą į Lietuvos 5 kraštą, 

ymas tęsėsi apie var

viliniai asmenys, dviejų len
ki] kareivių lydimu mėgino 
užmušti lietuvį kaimietį, pa
leisdami kelis šūvius. Atbė
gę lietuviai sargybiniai at
stūmė naują už lietuvi^ Sen
kų administracijos ‘ iiįijo&'Į landą. Prašau patiekti šiuos. 
Tuo pat laiku 
jų vietų Lietuvos pusėj, ne-'rybai.

1 , w-

- .Ą

jasi toliau nepaisydami J 
niečių protesto.

Kiniečiai paleido n 
raudonųjų kareivius ir 
sidėjo smarkūs mūšiai.

■ •’,. JĄ

BELFAST.—Britų orga- už jų priešdarbininlds^|.' 
nizuoti darbininkai uždavė kimą klausant Maskvos 
mirtiną smūgį komunistams kymų.

Maskva. — SSSR, vyriau
sybė leido centraliniam S. S. 
S. R. vyriausybė leido cen
traliniam SSSR, žemės ūkio 
bankui išleisti 45,000,000 
rublių sumainaskotos bonusx 
Bonų savininkai gaus 5 proc. 
Bonų išpirkimo laikas — 31

GENEVA. - Pei 
yąitę,,atskiroj konf( 
nuo./Šautų Sąjungos p 
džio 40 valstybių, pi 
sančių Tarptautiniam 
singumo Teismui, vien 
priėmė Elihu Root’i 
retą ir pataikytą p 
kad iv mgfrVatol 
būti tribunolo nariu. Šį 
tokolą dar ture 
Tautų Sąjunga.
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drama 4

IR PAŽYSTAMI

b motery, ^ausiniais, sale žinių iš viso pa

366 Broadway,

pilnas maloni

Bin- 
50c.

laiškai vieno

PERSIŠOVĖ 70 METŲ 
SENIS-Raudondvario valse. Bu- damarkio k. medžiokliniu šautuvu persišovė Stasys Sirtautas, 70 m. amžiaus.

KLAIPĖDON ATVYKO ŽYMŪS

'» • ' . • ’• i * ,? . ;• • t ,1'Viešįs dabar Lietuvoje žinomas Romos universiteto profesorius p. Tursi kartu su Lietuvos pasiuntiniu prie Vatikano dr. Šauliu rugpiūčio 7 d. atvyko į Klaipėdą. P. Šaulys ir p. Tursi padarė vizitą Klaipėdos krašto gubernatoriui p. Merkiui, kuris atvykusius svečius pavaišino pietumis. Po to, jie apžiūrėjo Klaipėdos mieštą ir uostą ir tą pačią dieną išvažiavo automobilių kelionei po kraštą. Pirmiausiai jie turėjo aplankyti Švėkšnoj pralotą Maciejauską.

‘fikfe, 4) Mandagumas^ 3) Literatūros aky- s j# kiti. ’
"MOTERŲ DIRVA”

PRIKASIME 1,270,000 TONŲ 
BULVIŲŠiemet bulvėmis viscįje Lietuvoje yra užsėta 117,000 ha, tai beveik tiek pat kaip pernai, bet derliaus laukiama skirtingo, būtent apie 1,- 270,000 tonu, o pernai gauta apie 980,000 tortų.

Iš. Klaipėdos pranešama, kad ten buvo pastebėtas didelis dvisparnis pilkos spalvos 1 motoro lėktuvas, kuris atskrido nuo Kuršių įlankos. Ant kiekvienu sparno btivo po dii juodu žėnklii. Keno jis buvo — nežinoma.

yra papuošta gražiais 
_ , .į^vinj^t^i^š. Jos formatas (didis) 
toks, kad po metų galima pasidaryti daili

PALEIDO 40 NUBAUSTŲ
Kaunas. — Rugpiūčio 15 d. šventės proga, krašto apsaugos ministeris dovanojo administratyviniu būdu nubaustiems, 4Q ąsmenų ( bausmę:. 22 asmenis, paleido iš koncentųącijos stovyklos ir 18 asmenį leido grįžti iš ištrėmimo į nuolatines gyvenamas vietas.

KĄ TIK IŠĖJO B SPAUDOS NAUJA KNYGA

. VARDU ■

Rugpiūčio 15 dienos šventė Kaune praėjo be ypatingo šventės ūpo. Bazilikoj buvo pamaldos, Petro Vileišio aikštėj įvyko kariuomenės paradas, dalyvaujant prezidentui su 'vyriausybe. Vakare “Metropolio” salėse buvo užsienio svečiams rautas. Mieste buvo iliuminaci- 3Ų-

tams dtėltifiilikših^ — tapšiui iš Rokiškio aj ties ir trims Andriams, Ke< turakiui iš Garliavos valsčiaus, Banioniui iš Prienų ir Daugirdui iš Marijampolės apskrities. x

250,000 LITŲ NUOSTOLIS

Kaunas. — Ryšy su tuo, kad užsienių turistai, įvažiuojant Lietuvon, negauna nemokamų vizų, šiomis dienomis^ kaip praneša “N. E.vienas anglų garlaivis “Rartčij” vietoj to, kad aplankytų svarbiausi gintaro

{ EUBANOUTAVO^ll YIRMŲ
KomMtf?^iemėt<»uo balandžio iki’ liepos1 mėn. galo visoje Lietuvoje? Lietuvos banko žiniomis, btivo 11 ban

krotų ir 4 firmos pakliuvo suiikion padėtin. Bankruta- vusių firmų prievolė siekia apie 1,75 miL litų, o jų turtas apie 900,000 lit. Kredito- riams gryno nuostolio bus nemažiau 800,000 litų. Tas vadinama, kad antrą šių metų ketvirti bankrotai yra apsistoję.Įdomu, kad battkrutavi- mas antrą ketvirtį daugiausia. atsitiko ne Kaune, -betI 1provincijoj. Kaunui priklauso tik 4 firmos įsiskoli- iš kurių tenka užsieniams, o 430,(XX) litų vietos kreditoriams. Bankrutavo Kaune prekybos įstaigos: 2 manufaktūros, 1 kolonialių ir 1 indų prekybos įstaiga. Iš to 4, vienas bankrotas e- sąs skaitomas tyčiomis padarytas. Tiriamas.-Provincijoj bankrutavo 7 firmos ir sunkiort padėtin pateko 4. Jų skolos 1,2 mil. lit.- Grynas kreditorių nuostolis 560,000 litų.

ovoje visoje basto Įgtai- : įregistruota 10,388 ra- imtūvai, 6,990 detėktori- 
if'3,398 lempiniai. Šių Įfeaiisio mėh. 1 d. buvo 
&tpuota 10,484 radio im- ,i, 7,249 detektoriniai ir JT’ tempimai.

BIRŽŲ APSKR. DERLIUSŠiemet Biržį apskr. vasarojus daugelyje vietų yrū geras, o kitur vidutinis. Rugiai taip pat.Dobilus, šieną daugumas ūkininkų jau, nupiovė; liepos pabaigoj ir. pradžioj, rugpjūčių pradėjo piauti ru- Bendras gius.

r -L..,Jūsų. giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, Y įjHpfi žiiibtų ką vėikia Amerikoj katalikės inote- B rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERĮ! DIR- & <> ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir|L visą papasakos. $ feų. “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- į? hos llHuvių katalikių motetų žurnalas, leidžia-

FERKūNIJA ĮtRĖNKĖ
SPIRITO SANDĖLINRUgp. 8 d. naktį Aiitana- Tautos vos dvare, to pat valse, nuo perkūnijos trenksmo užsidegė spirito sandėlis:. £Sandėly buvo sukrauta bendrovės “Nektaras” 370 kibirų 96 laips. stiprumo spirito. '' Liepsnai pasiekus spiritą ugnis smarkiai ėmė plėstis ir apėmė visą sandėlį, nusios 565,000 litų, buvo pavojaus/ kad gaisras 135,000 litu persimes ant kitų trobesių. Tačiau bendromis pastangomis gaisras užgesintas. Sudegė visas spiritas, 130,000 lt vertės. Be to, sudegė kelios dešimts centnerių javų ir Antanavos pieno perdirbimo bendrovės mašinos.. '.Sandėlis, priklausė dv. savininkei Sabuneyičienei, per 15,000 lt. vertės.Sudegęs itiriaš dalinai buvo apdraustas.Tą pačią naktį Kretingos apskr., Kartenos valse., Bue- MninkU. :kąffitį^v^iitį^' Kostas janaūškas""buvo to kaimo miškely ir ganė gyvulius. Kilus audrai jis pasislėpė po medžiu į kurį trenkė perkūnija ir pritrenkė J anauską. .Janauskas parvežtas namo pasimirė. t !

“GRASĄS ZEPPELINO”
KELIONĖ PER LIETUVĄ 

‘ Kaunas. — Rugp. 15 d. “Grafas Žeppelinaš” skrido per Vokietiją ir Pabaltijį.2 vai. 55 min. popiet cepelinas buvo atskridęs į Dancigą, kur jį pasveikino sirenų kaukimu esantieji Dancigo uoste laivai; Karaliaučiu-; Grafas Zeppelinas” buvo 4 vai. Pasisukinėjęs.virs Karaliaučiaus, kur jam buvo sukeltos triukšmingos ą- vaeijos, 4:3Q min. jis išskrido Tilžės link. 5 vai. 20 min. jis atskrido į Lietuvos teritoriją, jis skrido per Lietuvą maždaug šia kryptimi: Jurbarkas, Raseiniai, Dotnuva, Panevėžys, Daugavpi- lisi Apie 6 vai. prie Seredžiaus jį sutiko 4 eskadrilės3 karo lėktuvai, kurie eskortą vo jį net iiž Dotnuvos ir 6 vai. 20 min. pasuko atgal. Mūšų lakūnams pavyko' pri- skristi gana arti prie cepelino. Padalytos iiUbtraukos. Cepelinas išskrido iš Lietuvės Kriaūnių 'Bobelių valsčiuj *19 -vai. 30 min: «Cepeli- Uaįšfsiiridd pėrTS^Fiivą siau- ieš-lytų kryptimi maždatig 120 kilometrų per valandą.Papildomomis 'žiniomis* “Grafas Zeppelinas” 8 vai. 20 min. perskrido per Dauguvą prie Krėslaukės. 8 vai. 45 min. pasiekė latvių pasienio stotį Indrą. 8 vai. 50 min. jau skrido virš Sovietų teritorijos. “Letos” pranešimu. jis skrido Maskvos link. Oro ir vėjo sąlygos cepelinui palankios.

ĮVAIRIOS KNYŲOS ;,
Apie Kataliką Tikybos Tik

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

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

Patarmės Moterims—-pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- 
meniniąmp gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas  ----- _15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi if plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas 'Montvila ___ «____ $1.50

Auksinio Gbūolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon. išguldė Alyva------50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas;’ Pfflnbkinan- 
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P, B_______„40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. . 
Parašė J. Tarvydas  *_____45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis.__________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 Barsdaskutis-_apysaka 15e.

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas_ __ ■._____ —.50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Ktin. P. Sauru- 
saitis---------- :___t______ _________ ..25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nūotikiai ke
lionės per įvairins kraštus. 
Parašė JuMus-Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio __r_—$1.00

Pramoninės Dėmdkratjios Pa
grindai. Parakė Uosis --------75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas—25c.
Vaikų Darbymečiui - 

kinelis kalbos mokslui
Petriukas

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir je vykdymas 
Busi jo j ---------------------------—15c.

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

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Peekaitis ----------- 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. BūranAuskas------10c.

Eucharistiškbs Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15e.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- z 
gūžės, 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 Jėžų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas _ •________ 50c.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys __________30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgttčio _10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis __________________ 10c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) __ _15c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. ~ Lietuvių kalbon 
išguldė P. B, _----- *3,__ 25c.

M

m. fu<į>iūčio 13 Otf ŪAiilinos apVlinklš paVasdįt- ninkų kuopos šventė sAto 10 metų gyvenimo sukaktuves. Į iškilmes kuopos atvyko or- ganizuotai s« vėliavomis ir plakatais. 8 vMy&vėiit^pfa’ dėta parrialdoniis, - laikė 'kurių pavasarininkai priėmė šv; Komuniją. Po pamaldų eisena nutraukė į kapus pagerbti mirusių savo drau-» gų-ių pavasarininkų. Grįžę surengė bendrą jdūkų ūė- kandį. Iš pat ryto btivo atidaryta graži savo rankdarbių paroda. Kadangi šią pat dieną buvo ir šventė švenčiama, tai pavasarininkai ir čia organizuotai dalyvavo. 14 vak padaryta iškilmingas posėdis^ kuriam be skaitlingų pavasarininkų būrių, kartu dalyvavo ir didžiulė katalikiškos visuomenės minia. Iš čia pavasarininkai gražiai sutvarkyta eisena (gyvieji paveikslai, raiteliai, sportininkai* kuopos su vėliavomis ir plakatais etc.) nuvyko ant garbingo Rudaminos piliakalnio ir surengė gegužinę, sporto ir dainų šventę ir pastatė misteriją: “Kaip senovės lietuviai kovėsi.”- Programa baigta 9 vai. vakaro Lietuvos himnu.Piliakalnis buvo žmonių. Linksma nuotaika, pavasarininkams • triukšmingos ovacijos.. clęĮ .įįu. gražaus - pasirodymo.- kai kam matyt tas nepatiko, griežė dantimis ir nežinojo, kaip čia jiems pakenkti. Na ir sugalvojo. 11 vai. 10 minučių nakties, kai šventės rengėjai su svečių būreliu grįžę nuo piliakalnio į klebonijos namus pas kun. Ma- čiulaitį užkandžiavo, štai pasigirdo didelis trenksmas ir lango, ties kuriuo sėdėta, išteškėjo stiklai. Nuostabu, , kad tai įvyko Rudaminoj, kur yra apgulos stovis ir vaikščioti galima tik iki 10 vai. vakaro, nes tik apie 9 ( kilometrai iki demarkacinės linijos ir kur yra taip pat policijos nuovados būstinė.

'aurias. —' Rugpiūčio 15 vyko* Liepojon, 
ventės proga ^ž.^Vąhdų 8QQ
cešittacijda Stovyilofl pa-' m. daug Jymų 

i trys tfettitinlAi: kų... Jų Janky!
ŠUŪaai&kaĄ J. ĮlotaiitMįi ir ’Valerija itforvidaite. Is ištrėmimo leista sugrįžti šiems: iš Marijampolės apskrities K. Cirviiiskui ir 4 studen- tams atė'lfiiiiiikaihs — Vyt

DARBININKAS”
> X

So. Boston, Mass.

^ktdrinių imtuvų skal
as sumažėjo 259, lempinių 
iįuvų padidėjo 163. Viso- yra 55 radio &žhėilU keltuves, tjatigiaūsia radio imtuvų Įtaune* 909 detektoriai jr*3i7O lempinių. Klai- idbs mieštė 7 detektoriniai 
58$ lempiniai. Reikia paėjėti/ kad bendrai Klaipė- je Jtrašte daugiausia lempi- ų’imtuvų. Lietuvoje, ar- įtt Jtaiitlo, daugiau detek- rniai, toliau nuo Kauno,' iimiau detektoriniai, to- R • į,

ųiZi&b Kauno didėja lerrt- Imtuvu skaičius.Imtuvų skaičius įvairose rašto dalyse gana nelygus, ittir'yfa keli šimtai, kitur Ė'įfe^eiiuš. Daiigiau im- yų- yfa ten, kur didesni Mažiausia imtuvų' Bflibfriiota Neva lėnų pašto taigoje, tik 2.Katine šiais metais suma- gOu^Wtiivų skaiČiils: 329 įt^loriniai ir 34 lėmpi- ^/'"?Gali būti, kad suma- jiihaš yra tik tariamas, 
žs šiais metais radio-“zUL gaudymas silpnai’ ve i-7 :ay • todėl galima prileisti, id<t£23iikių” skaičius bus,

4 • • • • • • «idįdęjęs- Klaipėdos mieste cąiėius padidėjo 184, detek- ridių, .sumažėjo 1.Tranas radio imtuvas Lie- tVofe itenka maždaug 220

Apie Apdraų^ą.. ParašS J, 
S? VąaiHatimcftA' 1-i A.t, 5c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa > 
raš§ 'kun. V.' Zajančauskas__50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas --------u—-----L------ -------- 10c,

Moteryste ir šeimyna. Ver-, 
tė J. Gerbtis____________ 40c.

Gamtos Pr&lžikmokslis — 
Dr. A. Vileišis___ ___________ 50o.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta:1 žeme, Van
duo, oras. Paraše J. Baronas—50c. 

, Mūšį Laikų šventoji, Šv. 
Teresū, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlėlė. Vertė Juozas Stan
kevičius --------------------------- 35c.
_ Patrimpo _ Laiškai. — Išleido — 
Kūn. A. Miliukas --------------6Qc» ,

Gyvenimas šv. Stanislovo 
KoštikOS—Jaurltiomen&s Užta
rytojo. Verte M. M. T.______20c.

Meile (Poema). Paraše M. 
Gustaitis---------- ----------------- 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais____75b.

Vienuolinė Luomą. Verte 
Kūn. P. Saurusaitis_______ 25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais _________________ 80c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
§ė Kun. J.' F. Jonaitis (Ka
pelionas) ___ m.____________25c

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Bacevičius --------------------40č.

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

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

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

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

Andęrsęno Pasakos—su pa
veikslėliai^ ,.... r,.....-— -----------20c.

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

Europos Istorija. Vertė J.
Indžiui aitis____________ ____ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Jule 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

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

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

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

Sniegas--Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis —--------40c

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

žydų Karalius 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________ r-.________ 30c

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

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis__________ _75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—6 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas-------- ;--------------- 65c.

Knarkia Palieptu.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 150.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__15c.

Valkų Teathd: dalis n: 1) 
IŠtirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D? ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kėlių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
als viršeliais)______ _____... 50e.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_____ ;__________ 50c.
- Mafes Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) _________________ $1.00

iv



Jūsų DĖDĖ ANUFRAS

$2.50
$3.00

Malonu man padėti Dėdei Anufrui. Būdama kasdiena mokykloje 
ęraliu jaunimui ši-tą naudingo pasakyti.

geėas laikraštis tikriausiai gali 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

X

.$4.50 -

.$2.25

.$5.50 
*$2.75

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

“DARBININKO” KAINA:Amerikoje metams...........................................Pusei metų ...................................Lietuvoje metams.............................................Pusei metų ...................................

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.

"DARBININKAS”yraTINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas 

^DARBININKAS" 
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ Kaina :Amerikoje metamsLietuvoje metams

)

iKokie dvasiniai skirtumai [negabiausi- Asmuo labai ga-
IVląVJUvUWA t 
JS GABUMUS

■ i ■ ■ -

J' . į. 1

F. L. I. S.

• « vF.idŠ
■-

taS nustojai daug malonių valam 
ūų.

Laikas4#* prarasto B0
besugrąžinsi,o “Mūsų Laikraštis^ 
yra gairas ir pigus.

Jį reikia užsisakyti sau Am 
koja ir visiems giminiau ir pai 
tamiema Lietuvoje.

"Mūsų laikraštis” metame k 
tuoja keturi litai, pusei metų 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vok 
kaina ta pati, o vfcnr kitur 
nyj (taigi ir Amerikoj)—ttį 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaimai Lt 
via Alėja 81 Nr. “Mūsų Laitai 
tik”

......................................................

NAMINĖS MUSĖS PAVOJOJ- J

1 ...GUMAS .Naminės musės pavojus,^ kaipo ligų nešiotojos, jaų ^ gan pląčiai aiškintas, paisant, to, mes duodame^ joms, veistis; duodame joms j ■Jiuosai • „patinti .„Įįakt^ija^ ant mūsų , maisto krautuvėse ir mūsų virtuvėse.
• • ■ -s. ■. Jeigu nors būtų sunkuiš-S naikinti karštligę arba na*į Ulinę musę, valsčiaus klaida^ nedarant jokių pastangų 8U-; mažinti jų skaičių, galėtų-, būt tinkamai vardinta krir'’ minališkas neatsargumas: 1 bet kuomet taip lengva is-d naikinti muses, tas neatsąĮfrl gumas tampa nežinojimo ar-^ ba nerūpestingumo ženklas^ ir yra pavojinga dėmę antTi gyvenimo civilizuotu būdu, j

_ # -ri Jeigu mes pavelysime purt.j vų rinkimą, mes turėsime^ namines muses, jeigu nepa-M velysime tai nebus musių.; Su atsargiu numetimu išmatų į blekes ir ištuštinant tas. blekes kas dešimts dienų, su^ tinkamu skerdinvčių sutvar-fjaj

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

“MOSĮI LAIKRAŠTIS”'i
— '■ 1

JUOZAS SEREIKA i
* ’ ■ ■ '.2Ž

202 JefferiOn St., Nevrark, Nl

yra įgaliotas generalinis agentas 
užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar^į 
ba atnaujinti prenumeratą, nfėt- 
džiame kreiptis viršminėtu adre-į 
su. . 3
Tel. Market 0609 'ri J

“D-ko”Adsd

kymu ir ypatingai su tinka- ; mu arklių tvartų sutvarkį-^ ,mu, karštliginė musė tapąj reta padermė. •’J--JPrirodyta jog naminė arKį ba karštliginė musė nešioja^ karštligę, aziatišką kolerąri gielę, ir kitas žarnines ligas,.* ji. gali nešioti džiovos irąk^ių^ Jligų.gemalus, ji visur randa^H si,’.bėt ir lengvai gali būti iš-JĮr paikinta.
. > a . 7 *31 Visų priedema® apsisaugo- ti nuo musių. Priedermėj kožnos apielinkės, per savo< sveikatos boardus, praleisti^ pinigus kovoje prieš šitąf; žmonijos priešą. Šita prie- dermė taip aiškiai lyg kad' pulkai alkanų vilkų užpultų 'į apielinkę. .Naikinkite naminessesi

tį, taip pat reikia švarias kojines apsimauti. Taip darant, bus galima išvengti daugybę nemalonumų, kuriuos kojos turi panešti.Dabartiniais laikais čeve- rykai daromi daug geresni. Aukštos kulnįs ir smaili galai eina iš mados. Nekurios čeverykų dirbtuvės daro tik tokius čeverykus, kurie pri- gelbsti kojoms atsitaisyti.Jei norima turėti sveikas kojas,‘galima tai atsiekti tiktai dėvint tinkamas kojines ir čeverykus, vaikščiojant gerai, ir nepervarginant kor jų perdaug.

šį skyrių veda DĖDE ANUF&AS u! Sveiki gyvi. Dėdė Anufras vėl kalba į jus.
i. LINKSMIOS DIENELĖS

Nespėjo rugsėjo mėn. saulutė užtekėti, jau visur matome jauni
mo tarpe didi bruzdėjimą, lyg Įsitempimą. Išrodo, kad visas jau
nimas rengiasi kur nors eiti. , ' _ J

Vienų veidai linksmi. Išrodo, kad įtempimas ir žingeidumas var
žo jų jaunas galveles jr alsina jų jaunas širdeles. t

Kiti nuliūdę, neramūs, norėtų tarti pasipriešinimo žodį. Nėra 
teisybės, jie. norėtų pasakyti. Kam taip greitai/pasibaigė linksmios 
dienos. .

Treti jauni vaikinai, skaisčios panytės, perėję per gyvenimo pro
to dirbtuvę, rimtu veidu ir eisena, žengia paskutinį metą prie savo 
gyvenimo troškimo užbaigos.

Aš kalbu apie mokyklą, šią savaitę, beabejo, daug mokyklų ati
darys duris ir į savo glėbį priims mokinius. Gražus tąi reginys mo
kyklos atidarymo dienoje. Vieni pirmą žingsnį deda, kiti paskutinį.

Dėdė Anufras irgi atsimena kaip jis seniai labai seniai pradėjo 
mokytis. Dar ir dabar neišeina iš minties paskutinės mokslo dienelės. 
Žmogus sulaukęs senatvės ir žilų plaukų ant galvelės, kuomet visoki 
gyvenimo vargai ir sunkumai suspaudžia jį, prisimena jaunas dienas, 

— prisimena rudens metą — mokyklą._______ ___________________<
Tad Širdingai linkiu jaunimui, pradiniams ir baigiantiems laimin

gai pradėti savo darbą. Atostogų metu pailsėjote ir patinginiavote, 
bet dabar atsiraitoję rankoves stokite drąsiai į darbą. Mes, senes
nieji, žiūrėdami Į jus, džiaugsimės ir savo širdyje sakysime: “Kas 
iŠ jo(s) išeis kaip pabaigs mokslą. Ar ji(s) bus. naudinga (s) v.ai- 
kinas-mergina. Štai mūsų linkėjimai, štai mūsų troškimai, štai mūsų 
mintys. Eikite drąsiai. Tegul Visagalintis Dievas jus laimina ir 
stiprina prote, sveikatoje ir ištvermėje.

bus vienoje srity gali pasirodyti niekam tikusiu kitoje. Puikiausiu pavyzdžiu gali būti garsus matematikas Laplace, kuris paskirtas Napoleono į aukštų valdišką vietų pasirodė visai netikusiu valdininku:
’ *'■ Iš keliolikos paduotų išvadų s^ka, kad žmogaus prigimtis priklauso prie daly-

GERAI PRALEISK DIENĄ
Mokykloje mokslo metu sesutė mokytoja nuolatos prisimįdavo 

mums reikalingumą būti geros širdies seniems žmonėms: “Mylėkite 
senelius, nes ir jūs kada nors tą gyvenimo slenksti peržengsite.” Ji 
nuolatos atkartodavo. Mums jauniems tas pareiškimas mažai buvo 
suprantamas. Šios vasaros atostogų laiku, turėjau progą matyti kaip, 
ištikrujų reikia senelius gerbti ir jiems reikalui atsėjus prigelbėti. 
Vieną pavakarį, grįžtant iš miesto pamačiau ant didžiosios miesto 
gatvės stovėjo pasirėmęs lazdele senelis, sakyčiau, aštuoniasdešimties 
metų senumo, kuris tykojo progą pereiti i kitą pusę gatvės. Iš visų 
pusių, su didžiausiu trukšmu ir bildesiu, šen ir ten važiavo automo
biliai. Visų, stovinčių prie šalygatvio, akys i senelį, kaipo į vaidin
toją, buvo atkreiptos. Vieni šypsojosi iš senelio pastangų, kiti veidu 
parodė nepaisymą, treti žiūrėjo savęs. Išrodė, kad senelis liko vie
nas: be prietelių. be pasigailėjimo.

Kažin iš kur, neastebėtas, atsirado jaunas berniukas, kuris man
dagiai prisiartinęs prie senelio, paklausė, ar jis nori pereiti į kitą 
gatvės pusė. Senelis pilniausiai sutiko. Berniukas 'paėmęs senelį už 
rankos vedė skersai gatvė ir ranka davė ženklą važiuojantiems ne
kliudyti jo ir senelio. Abu perėjo laimingai į kitą gatvės pusę.

Šis reginys atidarė mano akis ir apšvietė mano supratimą, ką se
sutė mokykloje sakydavo apie gerbimą senelių. Tur būt ne be rei
kalo Viešpats Jėzus mylėjo vaikelius, štai šiame reginyje, mažas 
berniukas visiems suaugusiems ir stovintiems atidarė akis ir parodė 
kaip reikia senelius gerbti ir prigelbėti jiems jų reikaluose.

• Juozas Tubinas (Malden)

Štai viena mažulėlė mergaitė prisiuntė raštelį, kurį perskaičiau ir 
man patiko. Manau, kad patiks ir mano visiems jauniems skaityto
jams. štai jis:

VAIKELIO MALDA
Gerasis Jėzau! Tu glaudei vaikučius prie savęs ir juos laiminai. 

Tėveliai man sako, kad Tu ir dabar esi vaikelių mylėtojas. Dėlto 
meldžiu Tavęs palaiminimo, kaip artinsiuos prie švento Tavo Stalo 
imdama Tave Į savo širdį kas šeštadienį ir sekmadienį. Gerasis Jė
zau padėk man nusikratyti blogi) darbų ir Tave geriau pažinti. Duok 
man tokhi jausmų, kad mylėčiau ką Tu myli; nekęsčiaų. kas Tau ne
tinka; kad daryčiau vien tai ką Tu nori.

Gerasai Jėzau, dar aš prašau, kad ir kiti vaikeliai, visi lig vieno, 
Tavę mylėtų ir tankiai Tave į savo širdį kviestų.

Pranciška Naudžiūniutė (S. B.)

Teta Laumikienė
BŪK MANDAGUS

Vaikelis išėjęs iš narni) i mokyklą pradeda naują gyvenimą. Mo
kykloje jis randa naujus draugus ir mokytojus. Begalo svarbu, kad 
vaikeliai būtų mandagūs ir mokėtų pagerbti savo mokytojus. Mo- 
Rytojai užima tėvelių vietas mokykloje. Kalbant apie mokyklos 
draugus, tai turime sekti šią auksinę gyvenimo tiesa: “Daryk ki
tiems taip, kaip tu nori, kad kiti tau darytų.”

Šioje tiesoje randasi tvirtas žmonių draugijos pagrindas, kuris 
auklėja mandagumą ir tvirtą būdą.

Kitą savaitę'parašysiu apie mokytoją.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Rąžyti ir vesti * Jaunimo Darželi” būtų nesunku, jeigu pilnai su

prasčiau savo skaitytoju mintis. Norėčiau, kad mano jauni skaityto
jai atsiliepti? ir pasakytų ką jie geriausia mėgsta skaityti. Prašau 
man pranešti atvirlaiškiu (post card). Gavęs atsakymus šiame sky
riuje paskelbsiu.

Jaunime, pabusk! Dėdė Anufras nori šį “Jaunimo Darželį” išpla
tinti ir padaryti įjlomų ir gražų, tinkantį jaunimui, ypatingai Ame
rikos jaunimui.

Nepamirškite mano adreso.
Neduokite, .kad mano raštininkai sėdėtų be darbo. Jie nori dirbti. 

Tad pabuskite ir atsiliepkite j šį mano paskelbimą.

366 We.«t Broadway, So. Boston, Mass.

yra tarp atskirų asmenų tos pat lyties ir kokie dvasiniai skirtumai abiejų lyčių, o taip pat kokia įtakų daro amžius, aplinkuma, darbas ir kitokios gyvenimo sąlygos žmogaus dvasiniam rutulio- jimosi — štai klausimai, kurie vis dažniau ir dažniau reikalauja psichologų atsakymo.Nesigilindami į mokslinin- kų, kurie sunkiausiai duoda- kų bandymų smulkmenas si klasifikuoti, gal būt todėl paduodame keletu išvadų, ji ir pasiliks įdomiausia vi- kurias toje sirtvje padarė A- merika.Asmenys apdovanoti gera atmintim paprastai turi sveikų protų.
■»Gabumas atsiminti kortas lošime’ nesijungia su gabumu atsiminti skaitlines ir veidus.Trys, keturi asmenys iŠ šimto neatskiria raudonos spalvos nuo žalsvosios; tų trūkumų turi dažniau vyrai negu moterys. Dvylikos metų vaiko proto pakanka, automobilį valdyti, bet šimtai, tūkstančiai suaugusių asmenų to nesugeba daryti.Geriausias mokytis laikas vra tarp 16 ir 25 metų, bet gabumas prie mokslo 40-ais gyvenimo metais yra nedaug mažesnis už tų, kurį asmuo turėjo 20-ais savo gyvenimo metais.Smegenų dydis bei galvos forma beveik neturi įtakos žmogaus gabumams, bet chemiški kraujo skirtumai gali turėti įtakos į gabumą.Gabumas spręsti aritmetikos uždavinius galiausių gimnazijos mokinių yra še- šius kartus didesnis, kaip to paties gabumo mažiau gabių mokinių.Kaikurie asmens tegali sušerti kairia ranka per pusę minutės tik 20 kartų, kiti gi per tą patį laiką 225 kartus.Bendra inteligentija didėja iki 18 metų.Dauguma vaikų atskiria garsų aukštumą geriau už suaugusius. Apie 75 metus jų trūkumas gali siekti 100 gramų. Daugiausia tuo metu kenčia atmintis ir iniciatyva.Studentai turi didesnius matematiškus gabumus už studentes.Moteris turi geresnę atmintį negu vyras. Mergaitės bendrai mokosi geriau už berniukus. Inteligento europiečio protas vystosi maž daug dviemis metais pirmyn už inteligento negro. Tėvų amžius berods nedaro įtakos į vaiko gabumus.Gabiausiu šeimynoje vaiku esti paprastai vyriausias. Gabumo atžvilgiu vyrai tarp savęs skiriasi daugiau negu moterys. Beveik kiekvienas žmogus gali su vidutinišku pasisekimu dirbti bet kurioje srity..-Kiekvienoje srity gabiausias asmuo yra nuo tnjų iki [ keturių kartų gabesnis už

šokių bandymų ir studijų sritimi.
, r •Fabrikai, pramones įmonės ir prekybos bendrovės dar naudojasi vadinamos psichotechnikos patarnavimais, kurios uždaviniu yra nustatyti žmogaus gabumus bei palinkimus prie to ar kito darbo. Senosios psichologijos dogma, kad dvasiniu atžvilgiu žmonės yra visi lygūs užleido vietą naujosios psichologijos pradui, kuris skelbia, kad visame pasauly nėra dviejų vienodų asmenų. “Tr.”

v v

JSiveikata^Bfaii 
............................................. ’

WŲ HYGIENAKojų hygiena yra nors pa-, prastas dalykas, vienok labai svarbus. Dabartinė ei-
• ' * -/ ’ • ■ V ivilizacija priverčia neku- rioms kūno dalims daugiau dirbti negu buvo gamtos skirta. Mūsų kojos iš-priežasties įvairių užsiėmimų ir nemalonių aplinkybių dažnai nusilpnėja, ir turi būti gerai prižiūrimos, kad būti) galima jas užlaikyti geram stovy.Kojų priežiūra turi prasi-

1 dėti kūdikystėje. Visi iškrypimai turi. būti gydomi kuo-

netinkamas kojines ir čeve- rykus. Vaikai turi būti basi' kuodaugiausiai, ypač tuomet: kuomet jie esti namuose.Ko- jinės turi būti užtektinai didelės, kad neveržti) kojų. Taip pat reikia atsargiai išrinkti čeverykus.Kerpant nagus, patartina juos kirpti skersai, nenukerpant kampų, nes kuomet tas' daroma nagas pradeda augti į vidų. Žmonės, kurie turi labai daug ant kojų vaikščioti, turi labai gerai prižiūrėti kojas. Jie turi kas vakaras, kuomet pareina nup darbo, nusiplauti-kojas, j ir apsimauti švarias kojines anksčiausiai. Paprastai, gy-’ ir kitus čeverykus. Rytme-: dvtojams labai lengva atitaisyti kojas be jokios operacijos jei vaikas esti atnešamas gydymui pirmuose amžiaus metuose.Nusilpnėję riešai ir kojos kūdikystėje dažnai esti iš priežasties kokių nors trūkumų. Vaikai turi gauti tinkamą maistą, tokį kuris turi visas reikmenis kūno augimui. Jei tas daroma, vaiko kauleliai sutvirtėja ir nelinksta, kuomet fhs pradeda stotis ir vaikščioti.Vaiko kojos apdengimas labai svarbus. Kaulai greit iškreipiami jei vaikai dėvi
Kuri geriausia širdis? —Ta, kuri už viską atleidžia.Kurios maloniausios akys?— Tos, kurios nemato, kada mes piktą daronte. Kurios brangiausios rankos?—Tos, kurios duoną dalina.
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Siunčia Užsieni*

NEVOK

nuo

nievrai

užbaigi dė- 
i tuos stebuklus, ko- 
apipylė, tankiausia

Troikos ma

esi semau- 
mūsų tikras

100,000 Patentų Aplikacijų 
į Metus

gaktos ViliuU^ SUvalĄ ir 
kardino gąuberaijų.

Kiek anksčiau, per Lietu- 
Voš ■ belaisvių surašinėjimo 
komitetą Vokietijoj, buvo 
gauti keli sąrašai su apie 
750 lietuvių mirusių nelais
vėje. Tuo budū jau žinoma, 
kad per Didįjį karą lietuvių 
vokiečių nelaisvėje mirė ap-

sen’o — 13, Guben’o 
Hameln’p 
tein’o —
2, Heilsberg’o—2, Heubergo 
— 17, Pr. Holamid’o— 59, 
Holcminden’o—14, Konigs- 
bruck’o —
Zechfield’o

/

19, Zingen’o 
cheim’o

- 9, Celle’o — 1,
5, Zvįkam’o —

61,
1, Doberic’o—17,
- 16, Erlangen’o

ti kuogeriausius patarimus,' ♦ 
dalykuose, kurie liečia išra
dimus ir patentų įstatymus, 
kaip priduoti aplikaciją ir 
t. t.

Patentai, kurie pradėjo di
deles Amerikos industrijas. 
Amerikos Telegrafo sistemą 
pradėjo Morse ir siuvamos

Būtų negerai, kad bolševi
kai paimtų ir Maskvai ati
duotų Susivienijimo turtą, 
bet už tai būtų kalti tik san- 
dariečiai, nes jie visą laiką 
labai nekultūringai šmeižė ir 
šmeižia katalikus.

liams, pusiau-minkšti kal- 
nieriai, guminės kurkos ba
tams, ir tt.

Bet vistiek žmonės turi 
suprasti, kad ne visi išradi
mai turi vertės. Gal šimtai 
išradimų buvo pirmiau iš
rasti, kaip tai medvilnio au
dimo mašinerija, garinės 
mašinos ir tt. Išradėjai tu
ri suprasti, kad jų patentas 
neapsaugoja visas išradimo 
ypatybes, yra svarbu paro
dyti kas yra sena, kad gali
ma pripažinti pagerinimus.

Išradėjai turi atydžiai 
peržiūrėti reikalavimus. Ka
dangi 1,700,000 patentų iš
duota tegul išradėjas persi
tikrina, kad kas nors anks- 
čiaus neišėmė patentą jo iš
radimui. Jis gali kreiptis 
jprie tam tikro advokato pa- 

Toki advoka-

Komepcijos Departamen
tas raportuoja, kad immi- 
grantai vis mažiau ir mažiau 
pinigų siunčia giminėms ar
ba šiaip užsienin. 1928 m. 
jie išsiuntė tik $189.000,000,’ 
sulyginus su 1927 m. $241,- 
000,000.

Komercijos Departamen
tas paduodamas skaitlines 
sako, kad per pereitus kelis 
metus Europa nereikalavo 
tiek daug pagalbos kiek 
pirm to reikalavo. Antra— 
kuomet tik galima immi- 
grantai parsitraukia į šią ša
lį savo tėvus ir žmonas, ku
riems pirmians daugiausia 
pinigų siųsdavo.

Tas skaitlines Komercijos 
Departamentui prisiuntė A- 
merikos konsulų ofisai iš ko- 
turiasdešimts šalių.

Laisvamaniai sandariečiai, 
socialistai ir bolševikai vėl 
raunasi už vadovybę S. L. A.

Socialistai, po Bagočiaus 
viešos išpažinties, tame Susi- 
vienyme buvo nežymūs ir ty
lėjo. Iškilo komfunistai ir su
darė “strioką” sandarie- 
riams. Tada soči ai istems bu
vo proga pasistatyti. Jie taip > v.ir padarė. Pereitame tos or
ganizacijos seime pareiškė 
sandariečiams: “Jeigu jūs 
mus įsileis ite į valdybą, tai 

• V

Per pirmus keturiasde- 
šimts penkis metus savo bu
vimo Patentų Ofisas išdavė 
tik apie 10,000 patentų, bet 
dabar apie 100,000 aplikaci
jų priimama kasmet. Tią 
patentai išduoti išradėjams 
įvairių išradimų.

Šimtas metų atgal paten
tų ofise dirbo tik apie trys 
asmenys, šiandien turi sam
dyti . 1,200 darbininkų. Se
nose dienose Patentų Ofisas 
nebuvo toks svarbus depar
tamentas kokis šiandien’yra.

Patarimai Išradėjams. Di
delės korporacijos užlaiko 
tam ypatingus departamen
tus, kur randasi garsiausi 
ekspertai, kuriems mokama 
augštos algos dėl išradimo 
visokių naujų išradimų ir 
pigesnių būdų. Tų inžinie
rių išradimai tuoj patentuo-'gelbėti jam 
ti ir kartais yra neišpasaky- tai specialiai išsilavinę duo 
tos vertės. Bet netik tie kor
poracijų ekspertai pasek
mingi. Yra labai daug ne
priklausomų, pavienių išra
dėjų, kurie tapo neišpasaky
tai turtingi savo išradimais, 
Tarpe šitų išradimų per pe
reitus kelis metus turime 
“Bendix drive” automobi-

EUROPOS EKONOMINE 
.J/"' UNIJA
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mą, šie sąrašai, toli gražu,j 
nepilni, o kiek žuyo lietuvių t 
karo lauke, austrų, turkų ir 
kitose valstybėse? — žinių 
nėra. Tačiau jau dabar apy- 1 
tikriai galima pasakyti, kad 
Didžiojo karo metu žuvo ne
mažiau, kąip 10,000 lietuvių.

“Lietuvos Aidas*’

uz visus 
žmogų ;

lūs dalykus meta nereikalingai, prageria, eikvo
ja be naudos ir vieni kitiems naikina...

Toje vietoje Jono kalba nutrūko, visų ben
dras dėmesis buvo nukreiptas į dvarkelį. O žiū
rėt buvo Į ką; dvaro lauko rubežiaus aže į tą 
pusę kur pakalnės paupelio lomoje gulėjo dvaro 
pievos, bėgo dvaro lauksargis lazda mojuoda
mas ir visa gerkle šaukdamas, o iš dvaro kaip 
tik arklys įkabina zovada raitas lėkė akamonas 
taip pat į tą puse — į pievas. Neužilgo antroje 
pusėje lomos, kaip lapė kad nuo skalikų bėga, 
išlindo koks tai valstietis ant kumelės ir botagu 
pliekdamas vargšo gyvulio šonus tvojo, batų už
kulniais jam pilvą mušdamas, šuoliavo taip grei
tai ir taip skubėjo, kad tik žeme dundėjo, kano
pos smiltis į visas puses taškė, o skribliaus 
skvernų apskriebai taip lakstė, kaip skubiai le
kiančio paukščio sparnai kad laksto. Aišku, 
kad valstietis ištrūkt norėdamas bėgo ir bėgo iŠ 
kokios eibės, kad jį vijosi net du dvaro prisiu
vu; ir būtų tikriausia pasprukęs, bet pasukda
mas iš vieškelio į dirvonus, kaip jam reikėjo per 
griovį peršokti, kumelpalaikė neištesėjo, nedašo- 
ko, pirmutinėmis kojomis užklimpo pelkėje, val
stietis linktelėjo, o paskui dribo ant žemės iš
sitiesdamas kaip ilgas.

Tokiam smarkume nulėkt nuo arklio, tai 
kaip niekis galima sprandas nusisukti, o mažių 
mažiausia tai prisitrenkt kelių savaičių pagulė
jimui lovoje. Bet matyt kad valstietis sau gerai 
susitrenkė, nes nekuri laiką pagulėjo visai ra
miai ir tik po valandėlės teatsikėlė, pasiėmė 
skriblių, nusipurtė žemes ir priėjo prie iš grio
vio išsirabantuojanČios kumelės. Bet vienu blo
gumu niekuomet dalykas neužsibaigia: nes ar
klys iš revo dumblynės išsirabantayęs. valstie
čiui prie jo priėjus ir norint už pavadžių |>aimt, 
atsuko pasturgalį, spyrė užpakalinėmis kojomis 
ir'tik sudūzgėjo, kaip namo nudūmė. Valstiečiui 
pėkštute nebebuvo ko bebėgti, nes akamonas jau 
netoliau kaip už varsnų buvo: valstietis nuže
mintai nuėmęs skriblių nulenkė galvą ir stovė-

mašinos industriją pradėm 
Howe. General Electric 
Kompanija pagarsėjus visa
me pasaulyje savo visokiais 
išradimais. Westinghouse 
Kompanija, kuri šiandien 
turi įstaigas visose šalies da
lyse ir samdo armijas darbi
ninkų, buvo pradėta pir
muoju Westinghouse išradi
mu. Čeverykų mašinos ir į- 
vairios kitos mašinos pradė
jo naujas industrijas.

Viena iš didžiausių korpo
racijų pasaulyje buvo įsteig
ta kuomet Bell telefonas iš
rastas. Šiandien ta kompa
nija turi 19,000,000 telefo
nų Su v. Valstijose ir samdo 
334,000 žmonių.

F. L. I. S.

g »M .''2 '1

Vokieti jos vyriausybės a- 
tatinkami organai prisiuntė 
tnūsų įstaigoms sąrašus lie
tuviu belaisvių, mirusių Di
džiojo karo metu Vokietijos 
Jielaisvių stovyklų ligoninė
se. Viso gauta sąrašų iš 64 
belaisvių stovyklų ligoninių. 
Šie lietuviai tarnavo rusų 
kariuomenęj. Be to, sąra
šuose užtinkama ir civilių 
belaisvių, šie tur būt, bus vo
kiečių okupacinės valdžios 
ištremti okupacijos metu. 
Štai atskirose ligoninėse mi
rusiųjų lietuvių skaičius:

Altdamo belaisvių ligoni
nėje mirė — 45 lietuviai, 
Auriėho — 2, Brandenburg/ 
Havel’o — 22, Baucen’o —vadais pareiškė, kad jis pri

tarsiąs tik ekonominės sąjun
gos sudarymui.

Jeigu Briando sumanymas 
bus priimtas, tai bus išrinkta 
komisija išdirbti projektą.

Europos valstybių sąjun
gos idėja sukėlė šiek tiek ne
rimo Jungtinėse Valstybėse. 
Aišku, kad Europoj susiblo
kavusios valstybės gali su
duoti didelį smūgį Jung. 
Valst. pramonei. *

Bet prie dabartinių Euro- 
I>os politinių aplinkybių be
veik negalima tikėti, kad są
jungos idėja prigytų. Visų 
pirma turėtų prašalinti tas 
priežastys, kurios taikos dar
bą trukdo.

Briandas nutyli Vilniaus, 
ukrainiečių, gudų ir kitų pa
vergtųjų ir nuskriaustųjų 
tautų klausimus. Kol šios 
žaizdos nebus išgydytos, ne
gali būti kalbos apie sudary
mą sąjungos.

Jeigu būtų noras sudaryti 
tik ekonominę uniją gal ir 
pavyktų. Bet didžiosios val- 
stylk-s ar iškęs nemaišę j>oli- 
tikos su ekonomija.

Taigi sąjungos sudarymo 
klausimas gali būti, kad ne 
lai Į) greit bus išspręstas.

6, Zaaban’o—83,
— 20, Zimburg’o

2, Mann-
12, Merschburg’o

— 14, Minden’o—13, Mūns- 
ter’o 1, II ir III — 119, 
Mūncheberg’o — 1, Osna- 
Puchheim’o—10, Quedlings- 
bruk’o — 4, Prochim’o—38, 
burg’o — 7, Sagan’o — 72, 
Salcvedel’o — 2, Scheuen’o
— 11, Schmeidemuhl’o — 
72, Sennelager’o — 6, Skal- 
nerechuc’o —-18, Iotlan’o — 
38, Sprottan’o — 110, Star- 
gard’o — 85, Stendai ’o—20, 
Tauberbischofsheim’o — 2, 
Traunstein’o — 1, Vechta’o
— 3, Vetclaz’o — 15, Ver- 
den’o — 2, Vittenberg’o — 
4 ir Liudvigsburg - Eglo- 
scheim’o ligoninėj — 5 lietu
viai. Vadinasi, viso 64 be
laisvių ligoninėse mirė — 
1740 lietuvių. Šiuose sąra
šuose sužymėti lietuviai iŠ

F*-'7L - Lietuvos “Elta” praneša. Jurgučiui lyg ir nepasitiko j i 
į kad prof. V. Jurgutis. Lietu- mą.
r tUs banko valdvtojas atsista- 
|: lydino ir vykstąs porai mė- 
L nešiu atostogų, o po atostogų 
L J'banką fiebegrįšiąs. 
Ejsf‘Elta”.sako, kad prof. V. 
r'VUrgutis iš banko pasitraukė t 

ligos, bet tam
F- tik tie, kurie neseka dabarti- 
k-'L— 

|i.Bes vyriausybes politikos. 
r.^^Prof. Jurgutis yra nepar- 
F ijnis žmogus. Jis yra rimtas 
K®hansieris. Lietuvos banko 
L valdytoju išbuvo jx-r septy- 
| faerius metus, t. y. nuo pat 
I banko susi organizavimo ir 
B nepakeičiamas žrhogus.

is išlaikė pastovią valiutą 
didžiausiame krizy.

E - Kas seka dabartines vy
ligausybes politiką, tam bus 
Epišku, kad prof. Jurgutis pa- 
E įtraukė dėl p. Voldemaro 

kpandimo ir jo savotiško šei- 
.Ijjininkavimo.

Šių metų banko akcininkų 
' flttvažiavime p.. Voldemaras 
į Bavo kalboje pareiškė prof.
I f 'i z

Iš baudžiavos laiku nesenstanti pasakaitė

Orinčia Puplaiškių Jono, Padubisvje, ką tai 
visų, senų ir jaunų ūkininkų buvo gerbiamas, 
stovėjo nedidelio kalnelio įkalnėje, ir kaip ant 
mažo suolelio, jos pasienyje stovinčio, atsisė
dęs aplinkui į tolį metė akis, tai siekei toli, to
li.. . kaip sparnuotas paukštis, kuriam visur ke
liai lygūs ir lėkime nekliudo niekas.

Žmoneliai susiėję mėgdavo veizėdami gėrė
tis, o Jonas toje vietoje vasaros'metu visuomet 
vakarais kasdieninius poterius kalbėdavo. Jis 
sakydavo, kad kaip įsižiūri į žaliuojančias žalią
sias pievas, į jūrų vilnimis jūruojančius, ban
guojančius, šlamančius savo laimės pasaką bręs
tančius Dievo gerybės laukus, kaip įsiklausai 
Dievo giesmininko, vyturėlio puikios padangių 
aukštybėse giesmelės skambančios čiruliavimo 
ir visų kitų paukštelių-čiulbuonėlių gausiausiai 
įvairaus choro čiulbėjimo, į pilkosios lakštutės 
saldesnės už medų trelės, į našlaičių motinėlės 
gegutės graudžiai malonų kukavimą — mūsų 
vargelių skaičiavimą... Kaip pasižiūri į tirpytu 
auksu varvančią vakarų saulėlaidžio pažarėlio 
nušviestą dangui, skaistų auksuotai raudoną, vi
somis vaivorykštės spalvų ir atspalvių šešėlių 
atspindžiais žaidžiančiomis grožybių grožybė
mis, kurių viršumi papurę balti debesėliai auk
suotai purpuruotais krašteliais spindėdami tar-. 
si koki sparnuotų angelėlių galvučių būriai sau
lutę motinėlę už tamsiai žalios girelės, į tamsiai 
mėlynai violiotenių kas kart labyn tamsėjan
čių ir tirštėjančių vakaro miglų rūkų minkštą 
patalą gulti palydi, tai tuomet savo sieloje taip 
džiaugiesi, taip jaudiniesi, graudiniesi, taip vi
same tame jauti, matai, Dievo galybės didybę ir 
meilę, taip prie Jo visa savo siela, visomis jėgo
mis troškimais pakyli, kad paprastą maldą pra
dedi širdingiausiu atsidūksėjimu, 
bingumo ašaromis 
kinis Sutveri o jas

mes su jumis, o jei ne, tai ir 
jums bus kaput.”

Sandariečiai žemai nusi
lenkė socialistams ir prisi
ėmė Gugi į tarybą.

Besirengiant prie naujų 
rinkimų socialistai jau be 
sandariečių varo smarkią a- 
gitaciją už tris savo žvaigž
des, būtent: Bagočių, Stungį 
ir Gugį.

Sandariečiai nervuojasi ir 
įspėja savuosius apsižiūrėti 
ir nesiduoti save suklaidinti.

22, ■ Braunschveig’o 
Chemnic’o 
Zerbst’o -
21, Dancig-Troyl’o 
Dyrac’o — 
Dulmen’o
; - ♦: • ‘ ....................7

— 11, Frankfurt’o a./O.
65, Fyidrichsfeld’o/v. — 
Gardelegen’o — 30, Gass

— 11, Glogan’o — 2, oGot- 
tingen’o — 23, Gorlitc’o — 
21, Grotenmohr’o—9, Gros

iu
— 8, Hammers- 

52, Hannovero —

nuodėmingą nusidėjėlį, tų malonių tinkamai ne
įvertinantį ir visiškai nedėkingą.

Vieną nedėldienį, kaip paprastai, čia būrelis 
kaimynų susirinko, Jonas vienmarškinis, be ke
purės sėdėdamas žiūrėjo į tolį kur tai priekin, 
žmoneliai stovėjo tylėdami, galiausia Griežlys, 
stambus linksmiausio būdo kaimynas, iš kurio 
nekartą visi turėdavo gana malonaus juoko, iš
siimdamas iš dantų pypkę ir pelenus iškrapšty- 
damas tarė:

— Jonai, sėdi ir žiūri nežinai kur nė ko; 
verčiaus būtų kad mums ką žingeidaus papasa
kotumei, nors už kaip ką kad ir pabartumei — 
nepyksime — juk tamsta už visus 
sias, žiliausias, protingiausias 
patriarkas.

— Mano kaimynėliai, atsakė Jonas, žingei
dumų nereikia ieškot nė žmonėse, nė jų kalbose, 
tik pasaulyje apie save. Tik pažvelgkime į mū
sų laukus, kur žiemkenčiai ir vasarojai ir bulvės 
bei pievelės žaliuoja, kur Dievo rankos gausybe 
puikių gėlių nubarstyta, į tą dirvą išdirbtą mūsų 
pūslėtomis rankomis ir kruvinu prakaitu, į tą 
mūsų visų maitytoją juodąją, sierąją žemelę... 
Ar čia ne didžiausia, žingeidžiausia įdomybė? 
Iš to grūdo tavo į žemę įberto, pasėto ir įakėto, 
palengvėle viskas dįgsta, au^a, išplaukioja var
pomis, subręsta grūdais, tuomet žmogus p jauja, 
kulia ir šventą duonelę daro, kurios gerojo 
Dievulio rytas vakaras poterėliuose maldami 
prašome? Ar tai ne didžiausia ir žingeidžiau- 
sios įdomybė?

Žmonės mažai visa tai įvertina^nes veik kas
dien į tai žiūrėdami, matyt, priprato, ir jeigu 
Dievulis, norėdamas už nuodėmes žmones nu
bausti. neduotų šventai žemelei čielus, bent vie
nus metus iš Bavęs išduoti nė žolelės, nė lapelio 
ir žemė pąliktų juoda kaip saulutei pavasarį 
sniegą nuvarius po žiemos būna, tiktai tuomet 
tikrai jiažintume ir suprastume, kaip pasaulis 
yra stebuklingas ir, koks menkas žmogus, kurs 
save aukština. O vienok žmonės tų Dievo dova
nų kaip reikant negerbia, kad ir sunkiai uždirb- damas vietoje laukė

. Europos valstybių sujun- 
H gimo klausimas nėra visai 

nąujas. Jis kilo dar prieška- 
riniais laikais kada buvo į- 

Z steigtas tarpt. Haagos teis- 
p mas.

. Šiandien ir didžiosios vai- 
stybės pradeda suprasti, kad 
gyvenant neramumo metą, 

|*.daug laiko ir turto išeikvoja- 
p. ma niekais.
R*. Visa Europa |>o karo dar 

ir dabar negali sustiprėti. 
£/Karo pavojus ir Kellogo 

paktą pasirašius neprašalin- 
b tas.

Briandas, dabartinis pran- 
t’ cūžų premieras Europos val
gį' stybių sąjungos klausimą iš- 
L kėlė Tautų Sąjungos posėdy 

Genevoj.
Tuo klausimu susidomėjo 

ir kitos tautos. Briandas šau-į 
sĮ kia neoficialę konferenciją 
•^‘sąjungos klausimą apkalbėti. 
§r-Jis konferencijoje žada pla- 

Čiau išdėstyti kaip toki są- 
> junga turėtų būti sudunda 
Jt :. j; .«• 

f be nustojimo puti nepriklau
somomis tautomis. Jo nuo- 

y monė, toki sąjunga turėtų 
®dti politinė ir ekonominė.

Gustav Stresemann. vokie- A K 7čių užsieniu reikalu ministe- 
ris, pasikalbėjime su kitais

Taigi žmogus tiek dirbęs 
negi gali pakęsti diktato
riaus puolimų nieku nepa
gristais užgauliojimais.

Ką p. Voldemaras pasta- 
banko valdytojus dar 

ali tikėti nepaskelbė.

ii

9



Nors ii ir apsikrikš- vo gyvi, kryžiuočiai nieko
- _ ____J — f ' ------>1 i‘‘ 1 » ’

F. V.

negalėjo padalyti.
1377 m. miršta Algirdas.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis retomis. y

Dėl sugrįžimo leidimu Ir kitu 
Informaciją klauskit pas vietos 
agentus arba pas

Hamburg-Amenam lite
209 Tremont St., Boston, Mals.

r»L> Ui
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r
— Tai dar prieš Didįjį Karą pįfr 
ai žinomas ir visų myliniaB, didSteį X. 

gražus savaitraštis
Jis nori tarną®-. ;yg

I ir visa giminė Jis palieka 14 sūnų. Bet * 
mirdamas LietUVos žemių 
jis nepadalina, o. savo vie- 
ton palieka vyriausią sūnų 
Jogailą. Kęstutis irgi norė-

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- ' j 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną į 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po-' j 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- J 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijO-J i 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. | 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- -d 
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos. {

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 IK | 
tus visą mėnesį, už 15 liti) 3 mėn., už 25 lit.—* -J 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio' ; 
kinkymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- ,1 
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- J 
laičio gat. Nr, 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau. ' • 'Mį i

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dieniai- j 

tiB “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo* 3 
nas Bistras. •■■■: tYįi

- • '___ ___ _ . _____ _ y ■- __ _ '__ar
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SIAURĖS LIETUVOJ 
.. j, , t į, _ ■

Įgriso Kauno '-dulkės, 
triukšmas. Laukiu atostogų. 
Štai ir jos. Skubu stotin. Ne 
į Palangą ir ne f Užsienį va
žiuoju. Ten reikia daug sto- 
j’esnių kišenių. Dumiu ato
stoginį gimtąjį namelį, pas 
motinėlę, seną tėvelį. Bet to 
nesulyginsi su Palanga.

Jonava, Kėdainiai, Radvi
liškis, Šiauliai ir, pagaliau, 
Joniškis. Čia pilna pažįsta
mų, giminių. Čia daliniesi 
savo įspūdžiais, vargais.

— Taigi mat, apsisėt, su 
Dievo pagalba apsisėjom, 
bet kas bus toliau, vienas 
Dievas žino. Ypač kai ateis 
ruduo. Pavasarį skolinomės,' 
iš kur galėjom, ėmėm iš vi
sų, kas tik davė, rašėmės 
vekselius visiems, kas reika- 

Rugiii ir kviečių vi
sai neturim. Linai, kur an
ksčiau sėti, nepakenčiami, 
K‘t iš vėlyvų jų nieko nėra 

— svėrėmis apaugę. Vasa
rojus neblogas, bet lomesnė
se* vietose pageltęs, mat, per
nai ]>erdaug žemė išmirko, 
dobilai vidutiniai, daržai ga
na geri. Duonos nors ir mie
žinės, užteksim. Vieną kitą 
centnerį gal ir parduoti ga
lėsim. Bet kas bus su skolo
mis, vekseliais i Karvės vie
nos išdvėsė, kitas pardavėm, 
arklių irgi pamažinom. Rei
kės vėl važiuoti į Kauną 
“rodos” prašyti, kad pą- 
laukt ii su skolomis.

Tiesa, gal toks ūkininko 
pasakojimas perdaug pesi
mistinis. Vietomis teko ma
tyti gražių javų. Bet rugių

ir kviečių daugelis neturi sK 
je arba labai mažą,; &os «; 
pylihkės fikinirftai kaip tui!:j 
daugiausia versdavosi kvi^-y 
čiais ir linais. Kai kur HmK 
tyti dirvonuojančios 
Pieninėse7 pieno sumažėjuį 
nes daugelis pardavė ar 
piovė karves. - !

Bendrai, daug ko til 
šio rajono negalima. 1 
lis mokesčių nemokėję, Vi 
ką buvo atidėję rudeniui. O"? J 
kaip bus rudenį, dabar paša? 
kyti nelengva.
----------------------------------- ? 1 1

BRANGŪS TAUTIEČIAI !
Kas ugdytų Jumyse Brollal-UŽiurifi* > įS 

Sat meilę ir prisirisimą prie 
sies Saleles Lietuvos? Kas nuolat 5
laikytų patriotizmą ir kurstyti} kata- . 
IlkiSkojo idealizmo ugnį?.. _ ~'

čia! žinomas 
paveiksluotas, 
•‘šaltinis.” 
ti visai katalikiškajai visuoma 

“šaltinis” eina Marijampolėje (; 
tavoj) kas savaite 20 didelh} pfl 
plų, ir kaštuoja metams Lietuvoje tifc 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. ’ į, 
“šaltinis” nori tapti dvasiniu tfltg; 
kuris jungtų visos Lietuvos sunua «b 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neeei susipažinęs su “Šalti- - 
nin,” parašyk LalSk^ Šiuo adrestf: 
“šaltinis” Marijampole, Llthnanla, — x 
gausi vienų n-rĮ susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi. • ę'

Su pagarba, ’ . •.
“6altinlon Adminiatraciįą

- ■ ■ — ■ ..

V

KOKI* BUVO LIETUVOS-LENKIJOS 
‘ UNIJOS PRADŽIA

‘ ‘ ' i" :

1325 ntftąis, bifžęlįo mė- vas, nepaprastai mažo ūgio, 
nesį, lenkų tuometinė sosti- barzdotas, apsuptas aukštų 
nė Krokuva:matė neprastą valdininkų,' vyskupų, kūni- 
reginį: jaunas, vos l(į metų, gų ir riterių. Visi norėjo 
lepkų karalaitis Kazimiėraš pamatyti '“pagonką,” busi

mąją savo karalienę ir jos 
palydovus. . '

Čia vargšę Aldoną paėmė 
savo žinion vyskupai ir ku
nigai. Jie ją mokino tikėji
mo ir stengėsi iš jos išvyti 
visokias piktas dvasias bei 
velnius. Po kelių dienų Al
dona tapo pakrikštyta. Jos 
gražus, bet, lenkų kunigų 
nuomone, pagoniškas vardas 
tapo pakeistas Onos vardu: ; 
Po krikšto buvo puikios ves
tuvės. Šiam įvykiui pagerb
ti lenkai įsteigė net Aldonos 
ženklo karžygių draugiją.

Tai buvo pirmas lietuvių 
su lenkais draugingas susi
artinimas. Iki tol jie susi- ' 
tikdavo tik mūšių laukuose. 
Šito susiartinimo ieškojo ta
da viena ir antra šalis. Nors 
galingas buvo Gediminas, 
bet tada Lietuvą puolė be : 
paliovos kryžiuočiai. Tai bu
vo karuose užgrūdinti rite
riai. plieno šarvais apkaus- i 
tyti, bajorų kilmės raiteliai. ' 

Popiežių, vyskupų ir ku- 1 
nigų raginami, jie plaukė iš i 
viso pasaulio kovoti prieš : 
lietuvius, neva tai norėdami ' 
padalyti lietuvius krikščio- i 
nimis, o iš tikrųjų jie norė
jo pagrobti lietuvių žemes ir ; 
pačius lietuvius padaryti sa- < 
Vo vergai^. . . 1

Narsiai gynėsi lietuviai, 1 
Gedimino vedami, ir dažnai ,

vedė iškilmingoje eisenoje 
savo jaunutę, tik penkioli
kos metų, sužadėtinę Aldo
ną, galingo Lietuvoj j didžio
jo kunigaikščio Gedimino 
dukterį. Paskui sužadėtinių 
iškilmingą vežimą jojo raiti 
Aldonos palydovai, augalo
ti, plieno šarvais ir bran
giais kailais pasipuošę, Lie
tuvos karžygiai.

Toliau ėjo gražiai eilėmis 
milžiniška vyrų minia — vi
so apie 24 tūkstančiai. Jų 

" išvargusiuose veiduose matė
si didelis džiaugsmas. Tai 
buvo lenkai belaisviai, lietu
vių paimti įvairiose kovose.

Karingi buvo anų laikų 
lietuviai. Jų kardas pasiek
davo visas kaimynines sosti
nes: Krokuvą, Maskvą, Ki
jevą, Rygą. Ypač lenkams 
tekdavo to kardo paragauti. 
Todėl nenuostabu, kad pas 
lietuvius prisirinko kelias
dešimtys lenkiškų belaisvių 
vergų.

Leisdamas savo dukterį už 
lenkų karalaičio, galingasis 
Vilniaus įkūrėjas Gedimi
nas liepė paleisti visus lenkų 
vergus. Kadaise lietuviai ne
pasiduodavo kovoje, tai len
kai neturėjo lietuvių vergų 
paleisti.

Karališkųjų Vavelio ,.riir 
mų slenksty sužadėtinius su
tiko pats karalius Vladislo-]

- ... T _■"? -T-
KiymiūCtuB JM
jų vėl prisirinkdavo i^( yiso laikėsi 
pasaulicT. Nusibodo Gedimi- ;
nui nebaigiamas kara^, Ka
dangi kryžiuočiai retkarčiais 
puldavo ir lenkus, nepaisant, 
kad tie buvo apsikrikstiuę, 
tai Gediminas ir sugalvojo 
pedaryti su .tentais ssjung? 
prieš bendrąjį priešą. .;

Sąjungai sustiprinti buvo 
nutarta gražią -Aldoną, Ge
dimino dukterį, apvesdinti 
su lenkų karalaičiu — Kazi
mieru.

Tiesa, jau iš šitos pirmos 
sąjungos daug daugiau nau
dos turėjo lenkai, negu lie
tuviai. Lenkai tuojau kitais 
metais paprašė lietuvių pa
galbos prieš vokiečius. Ge
diminas pasiuntė savo ge
riausius raitelius. Branden- 
burgijos kunigaikštija tapo 
lenkų lietuvių dikčiai api
plėšta. Sekančiais metais 
Lietuvos kariuomenė pasie
kė net Berlyną, kuris tada 
buvo dar mažas nežymus 
miesčiukas.

1330 m-. Gediminas suda
rė didelę sąjungą prieš kry
žiuočius. Sąjungon, be len
kų, buvo priimti dar veng
rai. Bet pradėjus kovą, len
kai ir vengrai nestojo. Lėn- 
kai net pradėjus vesti dery
bas su kryžiuočiais, ir vėliau 
susitaikė. Gediminas vienas 
negaišo nugalėti priešo. 
Lietuviai tik gynė savo sie
nas.

Gediminui nusibodo šita 
sąjunga, kuri atšalo. Ir Al
donai nejauku buvo Kroku
voje ■ 
tino, bet lenkai vis žiūrėjo į 
ją, kaip į “pagonę.” Ypač,

savo senos tikybos. 
Be to, jos vyras KAzinųerūs 
buvo diiįeĘs palaidūnas. Tuo 
tarpu lietuviai, nors ir įie- 
kpkščionys, buvo pratę gy- jė savo vieton palikti Vytau- 
yęriti labai dorai.

Slinkus gyvenimas Kro
kuvoje susilpnino jos svei- 
katą. Aldona, išbuvusi 14 
metų Krokuvoje iš to 6 me
tus, kaipo karalienė, mirė 
1339 metais, susflatikusi vos 
29 metų amžiaus.

Po Aldonos mirties greit 
mirė ir Gediminas. Didelė 
jau tada Lietuvos valstybe 
tapo padalinta tarp 7 Gedi
mino sūnų. Tiesa, kiek vė
liau iš jų Algirdas su Kęstu
čiu vėl sujungė Lietuvą ir 
plėtė jos sienas. Bet sąjun
ga su lenkais nutrūko.

Taigi pirmas šitas susiar
tinimas su lenkais Lietuvai 
nieko nedavė gero. Jis buvo 
naudingas lenkams, bet ne 
lietuviams. Užtat Algirdas 
ir Kęstutis gynėsi nuo kry
žiuočių savo pajėgomis, su
sidėję su gudais ir ukrainie
čiais. Jiems pavyko net at
remti kryžiuočių, bet ir la
bai išplėsti Lietuvos sienas 
rytuosna. Algirdas valdė ry
tus, o Kęstutis vakarus: Že
maitiją, Suvalkiją ir Vilni
jos dalį.

Tuo tarpu kryžiuočių puo
limai ėjo vis smarkyn. Jiems 
buvo gėda, kad jie, visų Eu
ropos tautų padedami, nega
lėjo įveikti nedidelės paly
ginti lietuvių tautos. Bet 
kol Algirdas ir Kęstutis bu-

tą, vienų metų su Jogaila, 
augusį kartu ir labai su juo 
susidraugavusį, . .

Bet Jogaila pasirodė esąs 
niekšas. Jis pradėjo slaptai 
derėtis su kryžiuočiais, kad 
jie padėti) jam visai pašalin
ti senį Kęstutį. Šis, sužino
jęs apie tokias derybas, pa
matė koks pavojus gręsia 
jam -ir visai Lietuvai, jei 
kryžiuočiai turės galimybės 
kištis į Lietuvos vidaus rei
kalus.

Todėl Kęstutis užėmė Vil
nių, pats pasiskelbė did. ku
nigaikščiu, o Jogailai davė 
nedideles Krėvos ir Vitebs
ko kunigaikštystes. Bet Jo
gaila turėjo Vilniuje savo 
šalininkų. Pasišalinus Kęs- lavo. 
tučiui karan, jis vėl užėmė 
Vilnių ir vylingu būdu, atsi- 
kvietęs neva taikintis grįžu
sį iš karo Kęstutį, liepė Kęs
tutį su Vytautu suimti ir už
daryti rūsy. Kęstutis čia 
tapo pasmaugtas 1382 m. O 
Vytautas tik su dideliu var
gu, dėka savo sumanumui ir 
drąsai, išsigelbėjo nuo tik
ros mirties.

Kilo tarp Vytauto ir Jo 
gailos kova, kurion buvo iš
traukti ir kryžiuočiai. Pa
galiau brolėnai susitaikė, bet 
Vytautas Jogaila netikėjo 
Lietuvos padėtis buvo sunki, 
nes nebuvo vienybės.

Taigi, pažindami Jogailą, 
lenkai ir nutarė panaudoti 
jįr tam, kad prijungti! prie

— Žinot ką, juk tai Grobuonis—atsiliepė kas 
tai iš būrelio susirinkusiųjų pas Puplaiškius; 
matote kaip pakaušį krapštosi ir nuolatos link- 
Čiadamas kloniojasi, ką taip atsiprašinėja ir 
meldžia kad jam dovanotų.

— O! ką nemaldaus, į tai Griežlys atkirto, a- 
kamono toki kieta ranka, kad kaip kirs, tai kaip 
peiliu...

— Matyt tamsta jau išbandei, atsiliepė juo
kaudamas Stumbras, kad akamono ranka taip 
dokumentaliai žinai.

— E! tik vieną kartą, sykį kaip mano Mag
dė, — į tai atsakė Griežlys pečius įtraukdamas 
— dvaro dobilų piautuvu prisipiovė savo kar
vei.

— O kaip tai buvo, parguldė, ar tik taip sau 
sausais kirčiais?

— E! taip tai — atsakė Griežlys nieko ne
manydamas, kad Vingilis jį pašiepia — akamo- 
nas du kart rėžė kumščia į sprandą, o paskui tuo 
stimakoju lyžtelėjo apie penketą kartų.

— Ir tiktai tiek?!
• ****—°Tiek, tai tik tiek, bet mano amžyje to ne

užmiršiu.
— Tai matyt tamstai tikrai gerai pritaikė.
— Hm! — tik burbtelėjo Griežlys, patraukė 

pečiais ir atsiduso, tarsi tai dabar būtų įvykę.
— Tai už ką jus baudė, kad j eibę ne jūs bet 

jūsų Magdė padarė?
— O! o! žmogeli, jis ir Magdei nepraleido, 

o manę už tai išpluippino, kad aš jos šeiminin
kas. Nes matote aš jai sakiau kad. ką nors kar
vėms pasišert pasirūpintų, o kaip pasakė, kad 
nežino kur ieškoti, tai aš jai sakiau, kad eitų į 
dvaro dobilus. Mano paliepimu tik vieną kartą 
taip buvo padalyta, liet mergina kaip priprato, 
tai paskui kasdien niekur kitur nėjo, nelyginant 
kaip ta kiaulė, dobiluose ir dobiluose. Kaip ją 
sugavo, tai tuomet ir jai ir man kliuvo, tarsi aš 
i am būčiau kaltas.

— O! teisybė, teisybė, tarsi gailėdamas, atsi- 
liepė j tai Vingilis, jau tamsta visuomet turi 
laimę būt nekaltai įtarinėjamu. Tamstos mer
gina prisilaužč nuo dvaro kopūstdaržio tvorų,

o tamsta pabaudą sumokėjai, ir bemaž ko taip 
pat negavai į pasturgalį įkaršt.

— Teisybė, ir jei ne panelė tai būčiau poną 
neperprašęs. Na ir kur čia pasaulyje yra tei
singumas?

— Teisybė, Jonai, teisybė, atsiliepė vėl Vin
gilius galvą kraipydamas, nes kad taip ant ma
nęs, tai būtumėte savo kailio nepažinęs, nes ži
note kas iš to išėjo? Ta jūsų Magdė, kaip ne
turėjo dobilų, o akamono bijojo, tai mano lauke 
rovė žirnius; kaip pritrūko dvaro tvorų, tai tvė
rėsi už mano, nes į girią sausų šakų pasirinkt 
eit tingėjo.

— Bene tai teisybė ? užklausė lik užsigėrinęs 
Griežlys, juk man niekas to neįrodįs.

— Nė nesigink, nė išsikalbinėk, nes kad 
tamsta nemėgsti žmonių triūsą pagerbti, tai nėr 
nė kalbos. Pavogt, tiesa gal ir nepavogsi, bet 
lauke paraut ką pašarui, išpiaut svetimą pievą 
ar išganyt, ar taip palei namus ką nuglemžti, 
tai esi vienu iš tų pirmutinių jų.

Griežlys ėmė aiškintis, išsisukinėti; vieni liu
dijo prieš jį, kiti už jį, dar kiti pašiepė, galiau
sia tarė: .

— Mano kaimynėliai, kas teisybė tai teisybė, 
iš dvaro lauko kartais kokią saują žolės, ar žir
nių. ar ko kito tai pasinaudoju, bet nuo kainy
no valstiečio—lai Dievas sergsti, nes tai didelė 
nuodėmė. Dvaras liks dvaru, o gerai kad žmo
gus nuo jo šį-tą nukniauksi ir susišelpsi: ką nuo 
{rūmo nutrauksi — pirkt nereikia.

— Žinoma, žinoma, aplinkui visi vienbalsiai 
pritarė, ką ten biskelis reiškia...

Jonas laike visų tų kalbų nieko nesakė, tik 
klausėsi, bet matyt, kad jam tos kalbos nepati
ko, nes sutraukė antakius, ir tankiai kakta 
raukšlėmis dengėsi. Žmoneliai jau iš to žinojo 
Joną pykinantis, todėl pamažu vis5 nutilo, akis 
į jį nukreipė, o jis tarsi su savimi kovojo, su
gniaužė kumštis, ir po valandėlės delhu per vei
dą perbraukęs, skaudžiai giliai atsidusdamas at-> 
siliepdamas prabilo:

— Mieli kaimynėliai, *ar tai jūs krikšičonys

katalikai? Ne! jūs kaip koki pagonys, nes jei 
bijotumėte visagalio Dievo, tai visuomet turėtu
mėte omenyje dešimtį Jo įsakymų, kur yra pa
sakyta: Nevok, ir negeisk tavo artymo ne jau
čio, ne asilo, nė taniaitės, nė jokio daikto kurs 
jo yra; taigi nė avižių nė žirnių, nė malkų, nė 
žolės, ne dobilų. O ar tai užlaikote, ar pildote ? 
ar praeina bent viena diena kad dvarui ar kai
mynui kokios jeibės nepadarytumėte, arba kad 
tarp savęs už kokį vagiliavimą nesusipvktumė- 
te? O ar tai ne svetimos nuosavybės troškimas, 
prisisavinimas, ar tai ne vagystė? ar kuomet už 
tų skriaudų darymą Dievas nenubaus?

Tai girdėdami žmoneliai ^tsiduso, pakraipė 
galvas, Griežlys net sudejavo, kad jam taip sun
ku buvo kvėpuot, o Jonas jk> valandėlės tolyn 
tęsė:

— Kaimynai, sakote; kad jeibę padalyti dva
rui, tai tame nėra nuodėmės, tik kaip padarysi 
valstiečiui skriaudą, tai tuomet yra mirtina nuo
dėmė. Tokia šneka apgaudinėjate savę ir žmo
nes bet Dievp neapgausite ir Jo teisybės neper
mainysite, neperdirbsite. Kaip tik imi tai kas 
yra ne tavo, ar tai bus žolė, grūdai, vaisiai, mal
kos, ir ar tai priklauso valstiečiui, dvarponiui, 
valstybei ar žydui, ar čigonui, vistiek esi vagis 
ir peržengi Dievo įsakymą—nevok! papildai nuo
dėmę. Bet žmonės šiais laikais taip ištvirko, su
gedo, kad tos vagystės net blogu nelaiko: gal 
todėl Dievas mus nusidėjėlius užtat ir baudžia 
visokiomis savo rykštėmis seniau negirdėtomis, 
kaip įvairios ligos, blogmečiai, nederliAi... Gal 
Dievas žmones savo rykštele plaka mylėdamas 
ir trokšdamas jų pasitaisymo, kad jie savo klai
das ir blogus darbus pamesti), vieni kitiems pa
darytas skriaudas atlygintų arba bent už jas at; 
siprašytų ir tolinus vieni kitų neskriausdami 
kaip tikri broliai vieni kitus mylėtų ir laimin
ga šventa ramybe visi džiaugtasi... Bet jau 
vėlus vakaras eisime kožnas į savo lizdelį ir pa
sipoteriavę gulti — juk lytoj nešventa ir darbai 
laukia.labanakt visiems.labanakt... ir išsiskisrtė.

Lenkijos visą Lietuvą. Jie 
pasiūlė Jogailai išrinkti jį 
savo karalium ir duoti jam 
už žmoną karalienę Jadvy
gą, jeigu jis prijungs prie 
Ijenkijos visą Lietuvą. Jo
gaila sutiko ir tokiu būdu 
įvyko pirmoji Lenkijos Lie
tuvos unija 1385 metais, va
dinama Krėvos unija. V-as.

(“M. R.”)

nr
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LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų “ 
<, ^Nepalyginamas t švarpnuui. ir... 

patarndvimaš' visose KtesėBb 
Savaitiniai išplaukimai *

$203—j
Iš New Yorko į Katinu ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksą) 3-čia klesa.



ATAMS

kuo- -

pasinaudoti lietuvių svetingumu, 
Tjl. Glavickui, kad išanksto rezer-

Apie trisdešimts jaunų mergai
čių yra vienuolyne, kurios noriai 
lavinasi muzikoje, o tiktai turėjo
me du pianu. Ši dovana kaip tik 
laiku atsirado. •*

S GIRDĖTI LIETI 
KOLONIJOSE

Vlenintėlis lietuvis laisnluotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome 'ir Į ved a m motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radioa

LAWRENGE, MASS
LDS. N. A. Apskričio išvažiavi

mas paliko j visus gerą ‘spūdi- Da
lyvavo LDS. štabas ir gerb. klebo
nai kun. F. A. Virmauskis, kun. J. 
Švagždys, kun. F. Juras, kun. K. 
Urbonavičius ir vikaras kun. F. 
Norbutas, kun. S. Kneižis ir kler. 
Praspalis.

Gaila tik, kad vis dar nėra vie
nybės tarp katalikų.

Kun. Čikota ragino katalikus, 
Federacijos seimeily, 3o. Bostone 
“stiek to gether.”

Sekanti sekmadieny,- įvyko vie
tos parap. išvažiavimas iv. Pran
ciškaus bažnyčios naudai. Iš vadų 
dalyvavo kleb. kun. F. M. Jurai 
kun. F. Strakauska8, kler. Rusec- 
kas, stud. Venys ir jo brolis.

Rap.

ir gražiai organizuojasi, ypač mer
gaitės. Neseniai pribuvęs į pagal
bų mūsBų klebonui kun. J. Švagž- 
dziui jaunas kunigėlis S. Kneižis į 
trumpų laikų suorganizavo iš 80 
jaunų katalikių, mergelių Sodalici-

• •

jų. Rugpiūčio 13,14 ir 15 dčL bu
vo jų iškilmingos pamaldos.

Taipgi kun. S. Kneižis suorgani
zavo vyrų draugijų Saldžiausios 
Širdies V. Jėzaus. Prisirašė 72 vy
rai. Nežinau ar mes taip gražiai 
pasirodysime visose ceremonijose 
kaip pasirodė sodalietės. Būtų gar
bė pas Jėzų.

Darbai eina gerai kurpių dirb
tuvėse.

Ponas J. J. Stasulanis vardu 
kun. J. V. Skripkaus įteikė Šv. 
Pranciškaus vienuolynui puikiausi 
playcr pianų, už kų Sesutės nuošir
džiai jam dėkoja ir jo vardų įraše 
eilėje savo geradarių, už kuriuos 
kasdiena atmins savo nužemintose V*
maldose. Pilnai pasitikime, kad 
geradario biznis nesumažės, bet 
padidėš šimteriopai. Geri darbai 
neliks be užmokesčio.

suvažiavime, Nonvood, Mass. Jie 
išdavė raportų. Pasirodė, kad la
bai daug gerų užmanymų padary
ta. Federacijos naudai. Mūsų sky
rius visus naujus darbus ir užma
nymus užgyrė ir pasižadėjo pildy- 
,tt Be to, skyrius linki naujai Fe
deracijos centro valdybai laimin
gai darbuotis Tautos ir Bažnyčios 
laimi.

GERBIAMOJI VISUOMENE:—
Vietiniai ir apylinkės kolonijų lietuviai širdingai esate kviečiami 

atsilankyti i šį piknikų. Tai pirmas bus toks įdomus ir žingeidus pikni
kas. z

SUBATOJ prie puikiausios orkestros, kuri grieš naujausius ameri- 
koniškus ir lietuviškus šokius prasidės pusė po septynių (7:3O) vakare 
ir trauksis net iki vėlumos naktį.

NEDRLIOJ piknikas bus su įvairiais žaislais. Prasidės 10 vai. ryte 
ir trauksis visų dienų. Bus įvairių sportiškų pamarginimų. Taip-gi y- 
jra užkviesti puikiausi solistai ir solistės, kurie išpildys dainų progra- 
mų. Be to bus duoti prizai tiems kurie geriausia pašoks “džikų” ir 
daug kitų dovanų yra paskirta, kurios bus duodamos laimėjusiems.

Taipgi dalyvaus su programų p. Dirvelio Vodevilis (Mes Keturi) 
it Worcester’io.

Todėl D. L. K Vytauto Kliubas iškalno visus užtikrina, kad būsit 
kopuikiausiai užganėdinti. O įžanga bus visiems koprieinamiausia.

Kviečia visus-visas D. L. K. Vytauto Kliubas
PASARGA: Norintiems įstoti į D. L. K Vytauto Kliubų yra gera 

'proga, nes pikniko metu įstojimas bus nupigintas per pusę.

Misijos.
Rugsėjo 11 d. prasidės Šv. Ka

zimiero parapijoje misijos, ir jos 
užsibaigs 15 d. Misijas duos kun. 
prof. J.’ Vaitkevičius. Pamaldos ir 
pamokslai bus vakarais ir rytais 
laike mišių. Jau senai kaip čionai 
buvo misijas. Visi laukia. Vieti
niai ir iš apylinkių visi kviečiami 
ateiti ir pasinaudoti misijomis.

Rap.

Šv. Pranciškaus Seserys taria 
širdingiausią ačiū p. J. J. Stasiu- 
lioniui už jo geraširdystę, nes jis 
apdovanojo Seseris didele ir gra
žia dovana —■ puikiausius pianus.

Ponas Stasulanis yra senas Chi- 
cagos gyventojas, jis turi puikiau
sių visokių muzikališkų daiktų 
krautuvę. Ir nėra ko stebėtis, kad 
p. Stasulaniui taip gerai sekasi biz
nis, nes jis tiki į gailestingus dar- 
bus, ir už tai Gailestingas Dievas 
atmoka jam su didėliu kaupu.

Taipgi širdingai ačiū ir p. F. Pė- 
žai už rūpestingų patarnavimų, t. 
y. už prisiuntimą piano.

Kaip yra gražius ir brangus da
lykas, kad atsiranda geraširdžių 
žmonelių, kurie atjaučia neturtin- 
gų vienuolynų. Sesučių ir mokinių 
skaitlius žymiai padidėjo, o jauni
mo šiais laikais negalima išauklėti 
be muzikos.

ELMHURST, PA.
Iškilmės Jėzaus Nukryžiuoto 

Seserų Vienuolyne
Rugpiūčio 18 dienų įvyko ap-. 

vilktuvių ir profesijos iškilmės 
Nukryžiuoto Jėzaus Seserų Vie 
nuolyne. Septynios kąndidatės 
tapo apvilktos šventu abitu ir dvi 
naujukės sudėjo įžadus.

Giedras rytas nušvito, gamta- 
gražiai nusišypsojo viliodama į 
Elmhurstų didžias minias, žmonių. 
Daugel veidų spindėjo nepaprasta 
linksmybe ko tai laukė. Rytui 
prabėgus, antrų valandų po pie
tų varpas suskambėjo kviesdamas 
čmones į iškilmes. Štai jausmin
gi seserų balsai įsipynė į gražias, 
giesmes, džiaugsmas gaudė žino-- 
nių širdis. Tuomet išėjo septy
nios jaunos mergaitės baltais rū-' 
bais apsirengę, ant gražių paleis
tų plaukų uždėtas žalių rūtų vai
nikas.

Pamaldoms prasidėjus Jo Malo
nybė Pralotas P. W. Kealy pasa
kė neilga turiningą pamokslų an
glų kalboj. Kalbėjo, apie bran
gumą vienuoliško pašaukimo, ir 
kad nėra žmogaus pasaulyje, kurs 
būtų vertas taip didelės malonės. 
Taipgi nuoširdžiai sveikino nau
jas sesutes, jų tėvelius ir gimi- 
nes.

Didelį įspūdį padarė žmonėms, 
kada sesutės nusiėmė gėlių vaini
ką ir sudėjo prie Jėzaus Nukry
žiuoto kojų. Paskui gavo erškie- 
čių vainiką ir kryžių ant pečių —. 
ženklą jųjų troškimų sekti savo

Viename pietų miestelyje 
senas juodukas nuvyko pas 
gydytojų gauti kokios nors 
pagalbos strėnų! skaudėjimui. 
Gydytojas išegzaminavęs 
sergantį senukų patarė kų 
daryti, ir senukas pasistvė- 
ręs už kepurės tuoj per du 
ris. Gydytojas jį atgal pa
šaukė, sakydamas:

“Bet Jokūbai, tu man ne
užmokėjai.”

“Už kų man Tamstai rei
kia mokėti ?” — atsakė senu- 
kas.

“Bet aš tau patariau kų 
daryti.”
"Ne, ne” — atsakė senukas, 
“aš tavo tų patarimu neim
siu ir neseksiu, tai kam man 
už juos mokėti?”

Ir taip su daugeliu žmo
nių. Nemėgstame imti pata
rimų ir nenorime už tuos pa
tarimus užmokėt L Maži vai
kai turi juokingų nusistaty
mų šiame reikale — jie tiki 
kad kuomet tėvai priverčia 
juos vykti pas gydytojų arba 
dantistų, tai už jų tų kentė
jimų ir skaudėjimų turi 
jiems atlyginti.

Jeigu viršminėtas gydyto
jas būtų davęs juodukui vais
tų tai tas tuoj būtų išsiėmęs 
mašnelę ir pasiūlęs gydyto
jui užmokestį. Būtų gavęs 
kų nors aiškaus už jo pini
gus. Ir visokių apgavingų 
vaistų pardavinėtojai labai 
gerai supranta šitų žmonių 
psychologiją. Jie su kažin 
kokia medžiaga pripildo bon- 
kutes ir garsina išgydyti vė
žį, širdies ligų, inkstų ir ke
penų ligas, džiovų ir visas ki
tas žinomas ir nežinomas li
gas. Kuomet kas nors paaiš
kina arba sugauna jų apga
vystę, jie nenustoja pardavi
nėti, ne, tik išmislina nauja 
vardų, arba išmislina naujų 
ligų gydyti ir vėl eina savo 
keliu. Jie turi daugiau negu 
patarimų pasiūlyti visuome
nei, ir visuomenė nuolat ga
tava pabandyti kų nors nau
jo ir naudotis bargenais.

Apgavinga išgydymo pro
blema vistiek nėra tokia rim
ta kokia buvo prieš dešimts 
metų. Šiandien žmonės yra 
mokytesni ir išmintingesni. 
Geri laikraščiai ir žurnalai 
šiandien tyrinėja kompani
jas ir žmones, kurie nori tuo
se laikraščiuose garsintis. 
Šiandien matome mažiau 
“stebuklingų” vaistų apgar
sintų laikraščiuose. Gerai at
simename tuos gražiai skam
bančius apgarsinimus su

5. Delegatams ir svečiams privažiuoti prie po
sėdžių ir vakarų salės patartina geriausiai imti 
Taxi Cab ir važiuoti į Highfield Rd. kur randasi 
bažnyčia, Worcesteryje Taxi Cab važiuoti yra la
bai pigu,-tik 35 centai ligi bažnyčios. Gatvekariais 
kainuoja 10 centų, bet reikia eitrnuo stoties į kai
ria ligi trečios gatvės, nuo ten važiuoti arba Upsala 
arba Millbtiry St. karais it pirmosios ’gatvėš karais 
išlipti prie West Upsala, o antrosios prie Fifth 
Avė. ir Vėl eiti ligi bažnyčios. Važiuojantieji pas 
p. Juozų Glaviekų gatvekariais-Millbury St. turi iš
lipti prie kampo Seymour St., ten ant pat kampo 
randasi jo valgomųjų daiktij krautuvė.

' ‘ Svečiu Priėmimo Komisija,

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

tais viršeliais ___________________________  .50
/

Rusijos caras Nikalojus 
II karo metu buvo užsakęs 
vienoj didelėj vagonų dirb
tuvėj Kanadoj specialų sau 
traukinį. Traukinys dirbta 
ilgai ir padirbta sutartu lai
ku. Padirbus nebuvo kam 
juo naudotis. Rusijoj tuo 
metu įsisiūbavusi revoliuci
ja antrų kartų griovė valsty
bės tvarkų. Nors traukinys 
buvo labai gražus ir ištaigin
gas, bet nebuvo kam juo rū. 
pintis. Dirbtuvė laukusi tų 
Rusijos tvarkos pakitėjimo 
ir nesulaukusi jos per 10 
metų ėmė ir pardavė trauki
nį dalimis iš varžytinių į- 
vairiems piliečiams, už de
šimtų dalį jo vertės.. Kad ir 
gražus traukinys, bet kana
diečiai jo niekaip negalėjo 
sau sunaudoti. Mat jis buvo 
daug platesnis už Kanados 
traukinius. “Tr.”

Vistu užsakymus siuskite sekančiu adresu:
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA

366 West Broadvay South Boston^Mass.

MONTELLO, MASS.
Rugpiūčio 28 d. įvyko Federaci

jos 9 skyriaus susirinkimas. Daly
vavo visų draugijų ir kuopų po 3 
atstovus. Buvo atstovai, kurie da
lyvavo Naujos Anglijos apskričio

geriau. Bet, gerbkime ir mylėkime 
ir savo kalbą!..

Šiandien, daugelis mūsų jauni
mo nebemoka ir nesupranta tėvų 
kalbos. Tai yra didelė klaida! Vi
sas tas jaunimas yra mūsų tautos 
ateitis F Jei mes inteligentiškai žiū-* . . * rėsime į tą klausimą, tai mūsų tau
tai čionais gręsia didis pavojus ir 
tamsi ateitis...

Vienas iš svarbiausių akstinų lie
tuvybę palaikyti yra — mokykla. 
Mokykla ir auklėjimas turi didelės 
įtakos į mūsų gyvenimą. Tik per 
lietuvišką mokyklą mes palaikysi
me mūsų tautos branduolį sveiką!./ 
Tėvai, susirūpinkime tuo svarbiu 
klausimu!... Rochesterieeial įsteig-' 
kime nuolatinę mokyklą! Visi leis
kime savo vaikus į tokią mokyklą, 
kurioj visame t viešpataus tikra 
lietuviška kalba ir dvasia. Gana: 
mums snausti, bet...

“...Į darbą! Į darbą, kaip Dievas 
prisakė,

Su tekančia saul^ vilties!
O Tėvas Aukščiausias, kurs 

amžiais mus plakė,
Paguodžiančią ranką išties.
Su Dievo pagalba ir mokslo 

galybe,
Sustosim į darbą su dvasios 

stiprybe :
Išnyks šalininkai nakties.

(Maironis-Mačiulis)
J. C. M.

Apskritai visa programa buvo 
išpildyta kuogeriausiai ir gražiau
siai. Tenka paminėti aukštos pa 
garbos žodžių mokytojams už tokį 
rimtą kultūrinį darbą ir progra
mos pasisekimą.

Šiais metais parapijos vasarinę 
mokyklą lankė su viršum šimtą 
vaikų. Iš tikrųjų, tai yra didelis 
ir gražus būrys vaikų, kuYie, ne
žiūrint į vasaros gražiųjų ir saulė
tųjų dienelių linksmai ir noriai' 
lankė mokyklą. Didis yra nuopel
nas ir garbė tėvams, kurie supras
dami tą didelę mokslo naudą, leido 
savo vaikus į vasarinę mokyklą 
molMtis ir geriau susipažinti su lie
tuvių kalba ir josios dvasia.

Ypatingai, šiais laikais mums 
lietuviams stovi prieš akis didelis 
ir svarbus klausimas apie mūsų 
tautos likimą Amerikoj. Ar mes į- 
stengsime atsilaikyti prieš tą dide
lę ameTrkunizgK* bangą, kuri.pra- 
jijojau ne vieną žmogų, — kuris 
atsižadėjo savo tėvynės kalbos, tė
velių ir, tos šalelės, kuri maitino ir 
išaugino jį?... Ar mes galime išsi
žadėti mūsų gražiosios kalbos, ku
ri yra viena iš seniausių kalbų pa
sauly? Štai, ką rašo didis šių lai- 
^kų-rusų literatas- ir dainius p. K. 
Balmontas apie lietuvius ir mūsų 
kalbą:
“_ Artimiausieji Lietuvos kaimy

nai privalo gerbti tą kalbą įr jos 
mokytis. Visi europiečiai, jau tai 
vokiečiai ar lenkai, prancūzai ar 
italai, privalo gerbti tautą, įsten
gusią per tūkstančius metų išsau
goti vertingą tokios kalbos turtą ir 
domiai atsižvelgti į jausmus ir va
lią ^tos gražios atgimusios šalies, 
giliai darbingos ir įvairiais priva
lumais apdovanotos.”

Tą parašė ne lietuvis, bet sve
timtautis. Nors ir jis yra mums 
svetimas, bet jis myli ir gerbia 
mūsų šalį ir kalbą. Žinoma, mes 
neprivalome paniekinti ir kitų kal
bų. Juo daugiau kalbų žinai, juo•

minėmė. *
Gerb. kun. J. Kasakaitis iš Htts- ii 

ton, Pa. pasakė labai gražų ir 
įspūdingą pamokslą lietuvių kai- 
boj. .

Baigiant buvo palaiminimas su 
Švč. Sakramentu. Pąfs Viešpats 

ku
lšį Jo meįlės. H-rios pasiaukavo 

tikrųjų, viso dangaus gyventojai 
džiaugėsi iš tokios brangios au
kos. .

Sekančios Sesutės, sudėjo įža
dus: Sesuo Krsitina—Dovįdonin- 
tė, nuo Kūdikėlio ^Jėzaus, šv. 
Pranciškaus par., Lavrenoe, Masd.

Sesuo Pranciška — Baironiutė, 
nuo Sopulingos Motinos, Nekalto 
Prasidėjimo par., Cąąabridge, Mass

Sekančios Sesutės gavo abitus: 
Aleksandra Kasiąskaitė priėmė 
vardą Sesuo Elena nuo Sopulingos 
Motinos, Šv. Petro par,, So. Bos
ton, Mass.

Oną Vaitulevičiutė — Sesuo Ma-- 
ria Celina, nuo Saldžiausios Šir-. 
dies, Šv. Juozapo par., Šcranton, 
Pa.

Genovaite Noriūtė — Sesuo E- 
merencia nuo Nekalto Prasidėjimo, 
Šv. Pranciškaus par., Miners Mills, 
Pa.

Susanna Čepukevičiutė — Sesuo 
Maria Konsolota nuo Sopulingos 
Motinos, Šv. Juozapo par., Seran- 
ton, Pa.

Aleksandra Pranciška Penkū- 
niutė — Sesuo Maria Magdalena 
nuo Kryžiaus, Šv. Kazimiero par., 
St. Clair, Pa.

Ona Povilaičiutė — Sesuo Ber
narda nuo Kančios, Šv. Andriejaus 
par., Philadelphia, Pa.

Izabelė Baltrųšaičiutė — Sesuo 
Imelda nuo Saldžiausios Jėzaus ir. 
Marijos Širdies, Šv. Juozapo par., 
Šcranton, Pa.

Sekantieji kunigai dalyvavo iš
kilmėse : Pralotas P. W. Kealey, 
Vice-Chancellorai, V. J. Gavenda,' 
W. F. Farrell; Tėvai; Alfonsas 
Maria C. P., Osivald, C. P.;.kuni
gai : J. Miliauskas, Duryea, Pa., J. 
Kūndreskas, Luzėfiiė, Pa., V. J. 
Nanorta, Minėrs Mills, Pa., A. E- 
žerskis, Forest City, Pa., A. Sinke
vičius, Plymouth, Pa., klierikas J. 
Stungis, Forest City, Pa.

Žmonių buvo daug. Aušros Var
tų Vilią niekad neinate tokios 
skaitlingos minios. Iškilmėms pa-, 
sibaigus, buvo padorių pasilinks
minimų, Aušros Vartų Parke prie 
ežerp. Atsilankiusiems į iškilmes 
sesutės reiškia nuoširdų padėkos 
žodį.- . , ■ - . . , •

Rugpiūčio 19 dieną prasidėjo 
mergąieių trijų dienų rekolekcijos. 
Rekolekcijas davė gerb. Tėvas Al-, 
fonsas Maria C. P. Nuoširdžiai ir 
tvarkingai jas vedė. Mergaičių su
sirinko apie penkiasdešimts. Ištik
tųjų, širdis džiaugėsi pamačius 
jaunas mergaites, kupos apleido 
pasaulio trukšmą. Jos atėjo į šiuos 
Dievo namus sustiprinti savo sielas 
idant galėtų kariauti prieš pašau 
lio nedorybes.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

žmonių paveikslais 
met tyrinėtam ėjo užklau-' 
sinėti jų apie • vartojamu^ 
vaistus, rado, kad d augybe, iii. 
ju jau senai gulėjo kapuose.

Per. pereitus dešimts mė- _ į 
tų American Medical Asso» * 
ciation, ^tidengė tūkstančius . 
apgavingų “gydymų.” Tau- / 
tiška Džiovos Draugija savo 
vyriausiame ofise turi 600 
taip vadinamų ‘ ‘ džiovų gy- J 
dančių” vaistų. Žmonės iš vi
sur pasiuntė tuos vaistus ty
rinėjimui. /j

Šiandien kuomet nauji .2 
vaistai kokiai ligai išrasti tai „ 
visi galime tikėti kad prie / 
to prisidėjo visiems gerai ži
nomi gydytojai ir mokslinių- 
kai.

Š. m. rugsėjo mėn, 1 d. įvyko, 
Jiochester’io šv. Jurgio pąrapijos 
y&sarinės mokyklos mokslo užbai- 
gimo šventėj parapijos svetainėje. 
•Dalyvavo daug žmonių. Šiąis me
tais mokytojavo stud. Izabelė Ro. 
▼aitė,kuri lanko Nazareth College, 
Roehester’yj. Taip pat mokytojų 
personale buvo gerb. kleb. Juozas 
Kasakaitis ir vargonininkas Kazi
mieras Bazys.

‘ Programos dalys susidėjo iš ei
lių, poėmų, baleto, dainų ir vaidi, 
romo. "Gražiai buvo vaidintas vei
kalas-“ Misi jonieriai.” Choras, ku- 
riame yra apie trisdešimts vaikų, 
vadovaujant p. varg. K Baziui, 
labai gražiai sudainavo penkias 
daineles. Programa buvo užbaigta 
poema “Lietuva,” kurią parašė 
stud. Izabelė Rovaite.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
KURĮ RUOŠIA D. LIET. KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO KLIUBAS.

ŠIO SEZONO PARKO UŽDARYMAS ĮVYKS

|>LDS. SEIMO D$lį 
p praneši!

Šiais metais LDS. Seimas įvyks Rugsėjo 25 ir 
26 dienose, Aušros Vartų parapijos salėje, Worces- 

.. Jęy, Mass. LD^ .Į08 kp. pryšak jje su savo klebo- 
c nu kun. K.'A. Vašiu darbuojasi dš-visippajėgų, kad tik tinkamiausiai surengti šios mūsų išeivijai svar

bios organizacijos,Seimų. Yri^susidariiydos įvai
rios komisijos, kurios rūpinasi Sfeimo reikalus tin
kamai sutvarkyti. Šiuo kartu komisijos LDS. Sei
mo delegatams štai kų turi pranešti:

II. Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis 
Rugsėjo 25 dieną, 9:00 valandų ryte, Aušros Vartų 
Bažnyčioje.

2. LDS. Seimo delegatų pagerbimui ir abelnai 
LDS. organizacijos garbei bei jos reikalų agitaci
jai yra rengiama Rugsėjo 25 dienų, 8:00 valandų 
vakare, didelis koncertas su prakalbomis. ,Gi Rug
sėjo 26 dienų, 8:00 valandų vakare, įvyks nepapras- I laš pokylTsT Viskas tas įvyks toje pat Aušors Var
tų parapijos salėje.

3. Atvykstantiems delegatams daug yra pa
rengta nakvynių pas privačius asmenis, kur kiek
vienas delegatas bus širdingai priimtas ir ras sau 
tinkamų poilsio vietų. Kas iš delegatų norės apsi
stoti pas privačias šeimynas privalo kreiptis prie 
Juozo Glavicko 237 Millbury St., Worcester, Mass. 
Jis nurodys apsistojimo vietas ir patarnaus visuose 
delegatams reikaluose. Labai yra prašomi delega
tai, kurie noTė^ 
laiškeliu praneš 
vuotų kiekvienam delegatui, vieta.

14. Delegatai, kurie norės apsistoti viešbučiuo
se, patariame Worcester Hotel, tiesiog prie gele-

. žinkelio stotį, švarus vidutinės kainos viešbutis, ir 
pirmos rūšies viešbutis Bancroft Hotel, visai arti 
prie City Hali.
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I)eni}er^ Colo., rūgs. 7^ — ' Šv. Patricko vienuolyne Uolų kalnuose titrą žiema. Vienoje Anglijos ! Saloje, Temperatūra nupuolė iki 24 Hayling Island, kilo gaisras, laipsnių ir kalnai apdengti‘Greitu laiku gaisras persi- sniegu. Vietomis prisnigo inetė ant prieglaudos, kuri tiek, kad turi kasti sniegą, lyra įsteigta prie vienuolynokad automobiliai be trukdymo galėti} važinėti.
‘: >^L.___ ;__________—Wyoming Klonies Lietuvių 16-ji diena Darbo' šventėje pavyko. Dalyvavo iš visos apylinkes tūkstančiai lietuvių. Padaryta gražaus pelno.

INDIJOJ DABAR STREIKUOJA
200,000 AUDĖJŲ

Londonas.—Spaudos pranešimų, Kalkutos audėjų streikas vis tebesiplečia, ap- iindams daug audimo fabrikų. Streikuojančių darbininkų skaičius siekia 200,000 nnorrių. Nuolat pasikarto- jantieji nerainun^ii ir kruvinos riaušes privertė išleisti Įstatymą, kuriuo draudžiami bei^^rie susirinkimai ir v- patingais atvejais administracijai suteikainos teisės ištremti keliančius neramu- 
ius piliečius. Įstatymas mo-. gyvuojamas žmonių gyvybės’ it nuosavybės apsauga.

neturtingiems Londono vai- _ kams. Per gaisrą ypatingą didvyriškumą parodė vienuolė sesuo Celestina, kuri drauge su šešiomis vienuolėmis išgelbėjo iš degančios prieglaudos 58 vaikus. Pa- galiaus norėdama išgelbėti iš Ugnies Šv. Sakramentą sesuo Celestina užduso ir netekusi sąmonės žuvo ugny.
ADMINISTRACIJOS

VALDININKAILietuvoje iš viso dabar yra apskričių viršininkų ir policijos 66 raštvedžiai, 44 kan- ceriiarninkąi, 1 kvalifikuota mašininke, 20 mašininkių, 21 registratorius, 3 archyvarai, 26 sargai ( 97 nuovadų viršininkai, 238 jų1 padėjėjai, 6 nuovadų raštvedžiai, 21 nuovados raštvedys II eilės, 110 aiuov. raštininkų, 199 vyresnieji policininkai, 849 i eiliniai pbTiėihinkhi ir 1560 sienai saugot sargybinių.
^enai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, hirime kelias ovipmizaeijas, kurios rūpinasi tuo klausiniu tik ligi^iol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau Sulaukėme“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizaeijfts.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustraeijų pa- Todo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems SlUoksUiatns artimas laitaraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė. .“MŪSŲ VILNIŲ\skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, Diznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia Lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pSČįfU Vil^įąį kraštą, ir jo reikalus.
“MŪSŲ VILNIU^?|įšema kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo

tas.
Įj _____ ’ ’ •"n “MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį, turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už viėriĄ, floleĄ 'gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisves Al. 61 Lithuania.
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Rugsėjo 9 d., 11:15 VŠL ryte mirė Adomas Še- 
. jefka, 52 meti} amžiaus. Jis sirgo tik penkia^-die- 

nas. Kiek laiko atgal jis litiVo šiiŽėištaš dirtiitiyeję.1 
Buvo sužeista akis. Sirgo tris savaites. Gydytojai 
sako, kad mirtis pakirto jo gyvybę iŠ prieŽastięą su
žeidimo. ‘ , ,Laidotuvės įvyks šeštadieny, rugsėjo 14 d., 9 vai. ryte iš Šv. Petro lietuviu bažnyčios.Velionies kūnas pašarvotas namuose po iium. 364 W. Broadmy ant trečių lubų.A. a. šejefka paliko dideliame nuliūdime žmoną Karoliną, sii kuria per 27 metus gražiai ir pavyzdingai sugyveno ir dukrelę Stanislavą ir kitus gimines.Velionis buvo geras katalikas. Priklausė, prie . Šv. Petro lietuvių parapijos ir draugijų. Buvo stambus LDS. rėmėjas.Amžiną atilsį.
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ASIPAVIčIŪTe vėl laimėjo plaukimo
LENKHNĖSE ■

» . , . ,
: ... : ' •• •Šeštadieny, nigs. 7 d. p-lė jardų plaukimo lenktynėse^ Albina Asipavičiutė iš Wor- Brookline< Mass,}! )®oston’o cester, Mass. vėl laimėjo 220 priemiesty. Sveikiname. •

■ -a." L . . ..ji., ■ .d.-. : ’
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SOVIETy KARO LAIVAI ATSISVEIKINO SU KLAIPĖDA
— _____ 1 •« • > • ! B • .! '■natoriaus įkontradmiroĮuĮ A^akarovųi gėlių. Do to, visi -syečiai nulipo nuo “Kalininoi’.j locmano laivų “Šlikmanų/-’ kuris palydėjo isplaukiau.čius So- vietų karo laivus. Sovietų jūrininkai atsisveikino su lydėjusiais juos svečiais garsiu lietuvišku “valio.” Į tai svečiai sušuko rusiškai ‘4ura.” Po to, laivai greitesniu tempu pradėjo plaukti ir greitai išnyko iš akių. Palydėjęs svečius gen. Tamašauskas sugrįžo į Palangą, kur jis dabar atostogauja. Pulk. Įeit. Kirklys grįžo Kaunan. P. Blaveščiūnas į Kaunu atskris lėktuvu.

i

» • ...' KLAIP^Dkr —feugpiū- čio 21 d. 6 vai. po piet iš Klaipėdos uosto išplaukė rusų karo laivai “Voikųv” ir “Kalinin.” Svečių palydėtų 5:30 vai. susirinko: atstovavęs krašto gubernatorių p. Merkį juriskonsultas Lisauskas, krašto apsaugos ministerijos atstovas gen. Įeit. Tamašauskas, užsienių reikalų ministerijos atstovas p. Blaveščiūnas, Klaipėdos kr. komendantas pulk. Įeit* Lior- monas, vyriausio štabo atstovas pulk. Įeit. Kirlys, Klaipėdos direktorijos pirmininkas p. Kadgynas, miesto atstovai ir daug žmonių. Mažasis Klaipėdos krašto guber-
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. LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGOS

XIV-TAS SEIMAS
i vyks 

TREČIADIENY IR KETVIRTADIENY

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

WORCE8TER, mass.
- ■ -r ■ ‘; - * -Šis Seimas turės išspręsti keletu svatbių organi-

’ J__. v _ _ - .11 _ <4___ 1— _______žarijai klausimų.'. Tad Jkvie^iamejLfe^- ‘(Jčius ir kuopas išrinkti atstotus. Pageidaujama,kad šių metų seime būtų Atstovaujama kiekvienas apskritys ir kiekviena kubpa Sttlig kotistitU- cijoj nustatytos tvarkos.Lietuvių Darbininkų Sąjungos Ųęittfo .
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: Visų remtinas darbas 
sBĮKtond Lietuvių Dtaugijų Są

ryšis rengia pirmą savo metinį iš- 
važįavimą Rugsėjo ^September-15 
<1, 1929 in. visems gerai žinomoj 
vĮetoj, Munchbaek faunoj, Rosiin- 
dale. Tad visi kas gyvas, ir kurio 
gyslose teka lietuviškas kraujas 
turėtų knekvienfts atvažiuoti ir pa< 
remti BLDS.

1 ; (5al nėklysiu pasakęs, kad tai 
Dils.visų Bostono lietuvių piknikas, 
nes aš manau, nei su žiburių ne
būtų galima surasti tokį žmogų 
Bostone, kurs "nepriklausytų, prie 

. Ėdrios nors draugijos. Tai reiškia 
į .tatostą priklausai prie draugijos, o 
Į !draugija priklauso prie BLDS. 
į Kaip remiame parapijos ir kitų 

draugijų darbus ir išvažiavimus, 
,tąi man rodos, nemažiau turėtume 
li’eiiiti ir šį viršminėtą išvažiavimą, 
j Nes kiekviena suorganizuota para- 
!ar draugija turi savo užsi- 
briežtą tikslą, taip pat ir BLDS. 
tūri, manau, ne menkesnį tikslą.

BLDS. tikslas yrą palaikyti lie
tuvybę Amerikoj, prigelbėti mūsų 
užjūrio broliams kovoti prieš len
ktis, ir atimti Lietuvos sostinę Vil-> 
nhj, rengti apvąikščiojimus ir 
protesto mitingus, k. t. apvajkščio- 
jžrtius 16 Vasario ir protesto mitin
gus spalių 9 d. Nors mes negalime 
pagelbėti jėga, bet galim.e duot 
moralę ir materialu paramą.

Tąi perskaitęs šią žindtę, pasi
žymėk dieną, kad nepamirštum, o 
be to, pranešk apie tai Petrui,- Jo
nui ir Adomui, o aš ir tą patį pa
darysiu. Užtikrinu. pik^įkaązpa- 
v$kh, heą rengėjai,^edą visas.pa
stanga^, visus pą-vaišinti. skaniais 
v&lgiais, gėrimais.ir “Birutės” sal
dainiais. Iki pasimatymo! . . :

Putpelė

DRAUGAVAI 
ADRESAI

Rugsėjo 6 d. buvo teismas. Tei
sėjas Carr kaltinathuoslus išteisi
no ir policiją subarė už varžymą 
žodžio laisvės.

Toks teisėjo nusistatymas, bc- 
(abejo, nepatinka komunistams, 
nes nėra kankinių, kurių vardu 
galėtų pasipinigauti.

PADAVĖ VAIKUI SKRYBĖLĘ, 
; ĮPUOLĖ Į UPĘ

..Šeštadieny, Juozas Budryk, 42 
m. amžiaus iš Cambridge, atėjęs 
prie Charles upės, padavė vaikui 
savo skrybėlę ir 92 centu ir po to 
nulipo žemyn laiptais ir įpuolė į 
vandenį. Arčiau stovėjusieji jauni 
vaikinai nelaimingąjį ištraukė ir 
atidavė į ligoninę.

PARSIDUODA
' g. BOSTONE^-? kambarių na^ 
mas po num. 377 Silver St.^ netoli 
G St. Gera ir tyki vieta. Kaina 
$3,300. Kreipkitės 70 G St. (R.10)

PARSIDUODA
Namas ir 4" lotai želtiČs riba 18 lo
tų. Y ra gražus sddas: su' vaisiniais 
medžiais. Kreipkitės Mrs. Mary Ši
lelių, 93 C.ass St., W. Rorxbury, 
Mass (R.-13)

NUOŠIRDŪS AČIŪ
Komisija dar taria ačiū parapi

jos piknikų priefeliams. Šie ypa
tingai daug prisidėjo prie piknikų: 
pasekmingumo. Žinoma, apart tų 
prietelių, kurių vardai jau buvo 
ar bus garsinami: Vincas Tamolai- 
tis, A. Trakelienė, Lietuvos Duktė? 
rų Dr-ja, Ona Kybartienė, M. Kll- 
moniutė, Ona Četkauskienė, Ona 
Siaurienė, Kavolienė, Lingevičie- 
nė, Jeskevieienė, Barolienė, Kaspa
ravičienė, Motiejūnienė, Marksie- 
nė, Skųdurienė, Valeckiene, P. 
Šimkaitė, Rakulevičius (duonke
pys), Steponavičėnė,- Grigienė, 
Burbulienė, Rakulevičius (duonke
pys, Juozapas Kibartas, Ona Še- 
jefkienė, Ieva Brazauskienė. Švel- 
nys (duonkepys), Aukštikalnienė, 
Ona Staniuliutė, James Medzis, 
jonas Šidlauskas, krįaučius, J. S, 
Palionis, '. 
Kazys Vaznys.

lauskas, knaueius, j. b. 
Aktik^vielys, 'gridririfis, 

ys, “Darbininkas?’

A £

NAUJAS GYDYTOJAS»

Dr. Jonas Repšys atidarė ofisą 
po numeriu 881 Massachusetts 
Avė., Cambridge, Mass.

Lietuviai bolševikai uoliai ren 
ka aukas “apsiginimui.” Kas ne
turite kur dėti pinigų galite duo
ti. Jie už jūsų pinigus pasistatys 
sau namus ir nusipirks autoroobi. 
liūs. Bus kaip tikri komisarai.

komunistams Menkas
• 4,GB6EFTAflw"

Bosttnid ko
munistu Afeitefrorna LeMs ftr’Wale*, 
kurie be leki imti icalbčĮ# hi^estb so
de minint Sačbo’ ir VanzCtti me- 
tinęs sukaktuves.

-: wu
l namas ir 3-jų karų 
it&lią plotas žemės. 

t’rieiąąf‘is< pardavimo — iavažiuo- 
jif te—.T.

' ' (R.-13)

I
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ŠVENTO PETRO IR POVILO)
■ UullL- ' ritu • ufr

dr-jos Valdyba ■;

/

7į
' t EMILIJA ŠTROKJEMĖ

ąnlrė rugsėjo 2 d. 9 vai; ry
te. Tapo palaidota ketver- 

• ’ :ge, "rugsėjo 5 d. šv. Mykolo 
kabinčšb su bažnytinėm a- 
peigom. Buvo atlaikyta 
trejos šv. mišios už jos šie- 
ią-

Iš Lietuvos paėjo iš I- 
Jakių, Kauno rėdybos. Iš
gyveno Amerikoj apie 24 
metus. Paliko nuliūdime 
vyrą, dvi dukteris ir du 
sūnų.

Visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse giminėms ir 
draugams kaip tai Cam. 
bridge’io, Brighton’o ir So. 
Boston’o, tariame padėkos 
žodį ir taipogi graboriui 

. Zaletskiui už jo gražij pa
tarnavimą.

Stroką šeima

Prierašas: Kviečiame vi
sus gimines ir draugus bei 
pažįstamus dalyvauti šv. 
mišiose kurios bus atlaiky
tos rugsėjo 10 d. 8 vai. ry- 
te'šv^Fetfb bažnyčioj už 
vefionū6 r

ibi

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Maši 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
92 Sawjrer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot RaStlnlnkas — Albinas Nevlerąį
948 E. Broadway, So. Boston, Ma*. 

Fin. RaStininkas — JUotas Guzevlčloit ,
27 Tampa St, Mattapan, Mass. 

Iždininkas — Vincas KaliSittš, 
67 G Street South Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambroza- 
492 Ę. Seventh St, So. Boston, Mi 

Draugijos susirinkimai būna kk4 _
mą nedSldienJ kiekvieno mėnesio > ■ 
vaL po pietų, parapijos salėj, 
E. SevenŲi St, So. Boston, Maža.

—w - . - . • -
L. R. K. SALDŽIAUSIOS filRD 

V. J. PAĖALPINĖS DRŪTOS 
VALDYBA

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

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

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

Fin. Raštininkas — j. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Mėsa 

Kaslerius — P. Kleponls,
266 Bolton St., So. Boston, Masi, 

Tvarkdarls — J. Leščinskas,
141 Bowen St, S6. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant 
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 7 ■
vaL vakare, pobažnytinėj svetaine* 
Fifth St, So. Boston, MasS.

_____________________ _______ —*
D. L. k. KEISTUČIO DR-JOS

VALDYBO SANTRAdAI
Pirmininkas — Mot Verslacaaa,

694 E. Fifth Št, So. Boston, Maat.,' 
Vice-Pirmininkas — Povilai Ruka,

125 Bowen St, South Boston, Masatr 
Prot. Raštininkas — Ant Macejunaą

450 E. 71 h S t, So. Boston, Masa' 
Fin. Raštininkas — Pranas Tulėlkia

109 Bowen St, South Boston, Mass, 
Iždinihkas — Andrius Žalieckais,

150 H Street, South Boston, Md*.

Draugija laiko Savo suslrlaklmūš kai 
antrą nedėldlenj kiekvieno mėnesio 
Lietuvią Salėj, kertė E ir Silver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietą. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naują narią prirašyti prie 
musą draugijos.

»

DANIEL J. HTZGERALD
* ” f * ‘J •

PLUMBING IR SKATINO

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOMA

'Kalbame ir LiCtu^ifkai

382 Broadway, South Boston

I Tel. South Boaton 2870

7 
■>

MES REKOMENDUOJAME DĖL 
INVESTMENTO 

t NU Oš. PREFERBD fiftRVS 
flėi

Holliston Trap Rock Co., Ine. 
Dėl platesniu informacijų krelpkl- 

— • ■ tės pa* —___
PANELĖ M. A. P0WER 

Care of-Genferal Managemetot Oort>.. 

185 Devonshire Si, Boston'e
Tel. T.lberty 9763

i Gyreųlmo Tęl. A A 1T00M.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grabinėta*, 
24 Prescott Su, Readville, MaA

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

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikls, 
364 W. BYoadvay, So. Boston, Maa»-

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

Maršalka — J. Zaikis, 
j 7 Winfield St, So. Boston, Mass 
'Draugija laiko susirinkimus kas ant

rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

' ŠV. JONO EV. BL. PASAIS 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Motiejus žiobs, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mass. 
Teiephone South Boston 3552-R.

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

Prot Raštininkas — Jonag GlinedtlSį 
5 Thomas Park, So. Boston, Mas* 

Fin. Raštininkas — Matas Seikiu, - 
364 Broadway, So. Boston, MmA

Iždininkas — Andriejus NaudŽiunsatj 
885 E. Broadvvny," 36. Boston, 1Sk*| 

Maršalka — "Jonas’ Zaiii< j
7 Klnfield St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus -;Mt* 
trečią nedėldienį kiekvieno ihA 
nėšio, 2-rą valandą po piety 

. parapijos salėj, 492 E. Seveoir 
St, So. Boston, Msm. *

i—.7----- =——4.
LIETUV. DUKTERŲ DR-JOt

PO GLOBA MOTINOS SVO 
VALDYBA

Pirmininkė —.Jieya MatksienC 
625 E. 8th St, B. Boston, MM 

Viee-PirmininkS—Ona Zutoniett^ 
11 Monks St, S. Boston, MiA 

Prot. Rašt — Ona Siaurienė, 
443 E. 7th St., S. Boston, Ma» 
Teiephone South Boston 3422-R.

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^ 
29 Gould St, W. Roibury, Ml*

Iždininkė -* On8 StaninlfatS, 
105 W. 6th St., S. Boston, MlM '

Tvarkdart — Ona MiagirdienS, 
1512 Columbia Rd.,

Draugija savo tmmrinkimua laito! 
kas antrą utaminką kiekvttftto 
mėnesio, 1:30 vai. vakare, į* 
bažnytini] svetainėj.

Visais draugijos reikalais 
tte pas protokolų 
laižku ar telefofitL ■»>

% »
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ĮSTATYTAS ORLAIVIS, KU- (Valdant tokiu prietaisu or- 
• »|ilAM VAEDY^ NEREIKIA < laivį, reikia paspaust! vieną 
-.'/V T W A ... ....
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ŽMOGAUS

• par nesenai, mes, pamatę | 
lekiantį orlaivį, tuoj susi
rinkdavom ir pūrėdavom jį 
ligi jis virsdavo: mažu tam
siu tašku ij*. visai išnykdavo; 
inūms ^buvo^gt^jbętina, kaip 
Žmogus arba net-«keli su ko
kiu-tai prietaisu, pasikelia 
nuo žemės, ilgai laksto pade- 
bėsimis, o paskum vėl iš to- 

‘kių aukštybių nusileidžia že- 
mėn nesusidaužant. Kada 
jų pradėjom daugiau maty- 
tiy-jatikinom,. kad orlaivis 
Mera jau kas tai nepaprasta, vairiausiomis mintimis bei 

mes tik žinom orlaivį, 
kuris gali pakilti nuo žemės, 
įvairiai lakstyti ir vėl nusi
leisti tiktai žmogaus — vai- 
rįninko valdomas, o dabar 
~ jau visai ką kitą tenka 
sužinoti. Dabar jau yra iš
rasta tam tikri prietaisai, 
orlaiviui valdyti jame nesė
dant. Tokį* orlaivį vairuoja 
radio prietaisai, kurie atsto
ja žmogaus raumenis ir vai
ro svirtis valdo dešimt kartų 
tiksliau, kaip žmogaus ran
kos. Visi valdymo veiksmai 
įvyksta akimirkos greitumu.

ar kitą atatinkamą mygtu- 
vą ir orlaivis be jokio var
go pasisuka, pasikelia, nusi- 
leidžią, Tokį bandymą darė 
Prancūzijoj Istro orlaivių 
stovykloje, kur buvo paleis
tas orlaivis bombasvydis 
13,000 arklių jėgos. Davi
niai gauti geri ir ruošiama
si tokius orlaivius tobulinti 
karo reikalms. “Ūk-kas"

* ■'. x •• r-L
PASTATĖ ADOMUI

PAMINKLĄ
Šių dienų žmones užimti į-

• ■ -< ' ' • •, *

tydamas, pasidarė labai pik- ŽMONĖS, KURIE GYVATES
________UŽUODŽIA ; u?

miai žiūrėti, fiįjtas varinėjo; įvairių žmonių yra pasauk 
liūtę nuo tigronfiryąjgjBo k&-ųv. Štai' Indijoje yrą 
lių savaičių, paįydulingasjnių, kurie savo ger^: uoslė 
liūtac nustojo kantrybės iiyuuodžia iš tolo gyvačių liz- 
mirštamiai sukandžiojo savo ------ ------- —a— rn„
neištikimą “žmoną.” Nežiū-

• J • * ■" i i- • ' J ’

,k<r<hw4ienų pa_; 
is Keletą dienų at-

tas. NegaledajgHri^ai ra-

rint.vįs^ryetęrįhorių pastan
gą liūty)g,
stipo^Liufa 
sisakfriėGM’ti maistą,
gailiai niurnėdavo ir liūdnai 
žiūrėdavo į sargus. Po kiek 
laiko dėl liūdesio liūtas pa
stipo, o kiek vėliau po jo pa
stipo ir nelaimės kaltininkas 
— Himalajų tigras.

SENA PANELĖ APGAVO 
JAUNĄ KAVALIERIŲ

; 'Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis^ turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 

’UStlgdfld lailąpiščių tinkamiausias 
yra išeiviams it lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”
* ‘ŪKININKAS ’ ’ vedamas ka
riškoj, tautiško j 'dvasioj ir sto

vit demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje. 
//‘ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rupimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.
į“ŪKININKO” kaina 1929 me

tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
nąęrikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad- 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININ
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta- 
iniems Lietuvoje.

< _ 
’ *

XI METAI

išradimais. Dėl to John Bye- 
di iš Baltimorės stebėjosi, 
kad dar niekas nepagalvojo 
žmonijos Tėvui, Adomui, pa
minklą pastatyti, nes jis to 
labiau vertas, kaip kai kurie 
nežymūs karžygiai. Ir p. 
Bredi nuskriaustam Adomuy 
nors dabar savo dvaro sode 
pastatė didelį saulės laikro
di, kaip Adomo atminimą. 
Ant šio paminklo padėtas 
liūdnas užrašas: “Sic tran- 
sit gloria mundi.’, .Visi lai
kraščiai rašė apie tą atsiti
kimą. Dėl 'to dvarininkas 
flobert Kvillen supyko, kad 
Adomą atsiminė, o Ievos ne- 
paminėta. Jis užsakė pas 
artimą skulptorių Ievos pa
minklą, kad ir žmonijos mo
tina turėtų nors kokį atmi
nimo ženklą. ‘‘B-tas”

Paryžiuj 62-metų panelė 
turėjo gauti iš Apdraudimo 
d-jos $400.00, bet su sąlyga, 
kad ji pirmiau apsivestų.To- 
kia sąlyga jai lygi, kaip jau
čiui pralįsti pro adatos sky
lutę. Visi žinote, kad nuvy
tęs žiedas jokio vabzdžio ne
vilioja. Bet jai pasitaikė su
tikti gatvėj bedarbį 28 meti} 
vyruką. Iš karto ji užkalbi
nusi pradėjo šnekėti apie 
pavasarį, orą, žvaigždes, o 
paskui pasisakė reikalą. Vy- 
rukas pamanė: “Jei taip 
lengvai galima įsigyti $400. 
tai kodėl nevesti,” ir nusi
vedė į bažnyčią o iš ten pi
nigų atsiimti. Bet jis, tur 
būt, ir dabar jos už durų 
tebelaukia. Ji 8U pinigais 
išėjo pro kitas ir jau 
giau nebegrįžo.

• -C

KERŠTINGAS LIŪTAS
- Anglų laikraščiai aprašo 
tokį įvykį: viename Britų 
Indijos zoologijos sode buvo 
pora bengališkų liūtų. Liūte 
uostydama savo naują kai
myną, laižydavo jam letenas, 
nuolat stovėdavo šalia tigro. 
Liūtas-vyras, tą “flirtą” ma-

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo m} 

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį ne' 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymčlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tevvaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

Adresas: Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

XI METAI

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

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARU SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

i

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena- 

” m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius ^Kup
rinės pabiros/'
, ftiemet ‘ ‘ KARY S ’ ’ žymiai papigintas. J o kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

riviAt /Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
T Mokslo Valdyba.

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

dus ir pačias gyvates. To
kie žmonės ten sudaro savo 
kastą ir verčiasi gyvačių 
gaudymu. Su krepšiais, mai
šais ir stipriomis; virvėmis 
apsiginklavę, tie žmonės 
vaikščioja polaukus, kur yra 
gyvačių, atsidėję uostinėda- 
mi ir tirdami oro kvapą. Iš 
kvapo, einančio nuo gyvatės 
guolio, jie sužino, ar gyvatė 
savo guoly, ar iškeliavusi. 
Jei gyvatė savo guoly — ur
ve yra, tai jie tuoj iškasa 
laukan ir surišę įmeta į mai
šą ar krepšį. Daugiausia jie^ 
dirba iš ryto, kada gyvatės 
nuo šalčio sustyrusios ir ne
gali gintis. Savo nosies ga
bumais jie nemaža uždirba. 
Tačiau darbas labai pavo
jingas, jie turi būti drąsūs, 
vikrūs ir stiprūs, nes me
džioja pavojingas, labai nuo
dingas gyvates — milžinus.

dau-

LDS. Kuopų Susirinkimai
h/.<LAWRENE, MASS.

•

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
rugsėjo 15 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny- 
gttČių tai gausite susirinkime.

Valdyba
■r » !• ’ y "* * "* — * • ■

PROVIDENOE, R. L
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis- 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 15 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

- . .y.«
SAINT CLAIR, PA

LDS. 107 kp. mėnesinis susirin-t 
kimas įvyks spalių 6-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pą^ 
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba
! 1' - '■ '' i

Jeigu nenori, kad Tamstos vai 
pamirštų gimtąją lietuvių. k& 

tai išrašydink jiems 
z GRAŽIAUSI VAIKŲ

. / LAIKRAŠTĮ

» EASTON, PA.’ <
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks spalių 6 d., tuoj pb sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai'atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėtu 
ir mėnesines mokestis užsimokėti?

M. Songaila

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, rugsėjo 27 d., 
lazimiero Stasiūno namuose, po 
num.12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi- 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų' kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama^ kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos. _

Valdyba

M0NTELL0, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

spalių 1 dieną, šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir. užsimokėti, senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

WOROESTER, MASS.
LDS. 108 kuopoB susirinkimas 

įvyks spaliu 2 d., Aušros Variu 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos., Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba
NEW HAVEN, CONN.

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

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

mas įvyks trečiadienį, spalių 3 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti Valdyba

Jos,

LAIKRAŠTI

- “SAULUTĖ”
• ' C : T-r-r.—

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, v į eilėraščiai, juo 
Piesos vaikų teatrui. žinujft 
Įimtojo krašto ir plataus pai 
to. Įvairumėliai. , Užda-rinia: 

pramogėlės. Patarlės, priežod 
mįslės. Darbeliai iš popieri 
molio ir. kitoki. Laikraščio 
na: metams 2 dol., pusei mel 
į J©k$*JSina Beartus per mėi 
Paveįkslus piešia K. ŠIMONI 
riti dailininkai. Leidžia “PA 
KOS” B-vė. Redaktorius A. C 
raiti*.

Vienas Nr. susipažinti siui 
mas veltui

Adresas: “Saulutės” Adm 
tradja Jurbarke.

i
5)

r- . , .j.' rrrr.rag
Tel. So. Boston 0823 11

_ NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTĄ 

DR. M. V. CASPE 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Bosi 
O/aio valandas:

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo i :80 U 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Of! 
uždarytas subatos vakarais ir 
dfildienlais, taip-gl seredomis 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Seniau buvo manoma, kad 
nykštukų visai nėra. Tačiau 
Stenlėjus ir -vėliau kiti mok
slininkai darė tyrinėjimus 
ir pasirodė, kad jii dar esa
ma keletas šimtų tūkstančių. 
Bet jų skaičius vis eina ma
žyn.

t

Nykštukai gyvena dide
liuose Afrikos miškuose at
skiromis giminėmis, kurias 
sudaro keletas šeimų. Gimi
nės galva yra seniausias 
žmogus.

Paprastai jie išauga ligi 1 
metro 20 ar 30 centimetrų.

Nykštukai beveik išimti
nai verčiasi medžiokle. Nors 
ir maži būdami, tačiau jie 
yra drąsūs ir tvirti. Apsi
ginklavę ilgais peiliais, jie 
nebijo pulti net dramblio. 
Be medžioklės kitokio dar
bo jie nemėgsta. Baltųjų 
žmonių nykštukai neapken
čia ir kiek galėdami vengia 
susitikti. “M. L/’

ŽIURKĖS VOS NEPAPIOVĖ
Varšuvoj šiomis dienomis 

žiurkės vos mirtinai neuž- 
graužė vieną darbininką — 
kanalizacijos urvų valytoją. 
Mat, jis urve kiek atsiliko 
nuo kitų ir jo žiburys suvi
liojo daugybę žiurkių,
matyt, bųyo smarkiai išal- 
kusios, nes žmogų taip apni
ko graužti, kad jis nebega
lėjo ne tik pabėgti, bet nei 
žiburį užgesinti.. Gerai, kad 
kiti darbįnįnkąi išgirdę jo 
šauksmą atbėgo ir nelaimin
gąjį ištraukė- Jo ilgi gumi
niai batai buvo beveik visai 
sugraužti, drabužiai visi sky
lėti, o iš veido, rankų sun
kėsi kraujas. Nukentėjusi 
nuvežė ligoninėn, kur pasi
rodė, kad jo temperatūra ge
rokai pakilusi.

Į urvd-tuojau buvo įleista 
būrys fokstejerų, kurie iš
plovė daugiau, kaip tūkstan
tį žiurkių.

WATERBURY, CONN
Rugsėjo 22 d., 1 vai. po pietų į- 

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

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

kimas įvyks rugsėjo 27 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

O. BROOKLYN, N. Y. _
Rugsėjo 22 d., tuoj po sumos 

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

DR. A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

33 Copeland St., Quincy, M
z Tel. Granite 0283.

Nesenai sugrįžo iš Vienna Ir B< 
no, kur specialiai studijavo. C 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

AUKSO ŠMOTAS
Nomos mieste Aliaskos pu- 

siausalyj išstatytas aukso 
šmotas kaštavęs prieš karą 
120,000 auksinų. Svarbu ne 
kaina, bet tai, kad tokiais di-„ 
deliais šmotais auksas rasti 
žemėj yra labai retas daly-- 
kas. L. V-skas

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, rugsėjo 15 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
lės.

Ką tik iščjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA”
' su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę. 

----- Kaina tik 25&-
Už persiuntimą, prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

MOKYTI ŠUNES
Kitose šalyse, kaip Vokie

tijoj, yra išmokytų šunų, ku
rie tarnauja kTiip žmonės, 
šluoją aslą ir net vaidiną 
scenoje! Jeigu gali to išmok
ti šuo, tai ko tik negali žmo
gus išmokti ? L. V-skas

KĄ DARYTI DĖL SILPNŲ 
INKSTŲ IR PŪSLĖS

žmonės, knrie kenčia nuo silpnų in
kstų ar pūslės, džiaugsis Nuga-Tone 
pagelba. šie pastebėtini vaistai sustab
do kėlimus! naktimis, pašalina tą kur
tų skaudėjimą nugaroje Ir sustabdo 
nuolatini silpnumą nervinės sistemos, 
kas yra taip kenksminga sveikatai.

P-as G. M. Hunter, Galveston, Teras, 
turėjo silpnus inkstus ir sako: “Nuo 

nes nebevargina. Aft miegu gerai, ir 
dabar man nebereikia keltis naktimis. 
Nuga-Tone yra pastebėtini vaistai dėl 
silpnų Inkstų ar pairusios pūslės.” 
Nuga-Tone perdavinėja visi vaistų per- 
davflki, ir jeigu atsitiktų, kad Jūsų 
vertelga neturi jų štate, paprašykit j|.

“ pnnifjlmn tmtt NttinrTonė, inkstai tna-

MUZIKŲ ŽINIAI
Jau! išėjo iŠ spaudos’gerb. V. X. 

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

Galima gauti pas-autorių: 12239 
So. Emerald Avė., Chicago, III.

Ex. V. D.

Rezidencijos TeL: 0779-R. K-
OfisoJTelefonas: S. B.*0779-W.

S? BARUSEVIČIUS
' Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A.v. 
Dorchester, Mass.

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABL
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STR1
SO. BOSTON, MASS.

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

susiraukimas įvyks sekmadieny, 
rugsėjo 15, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei-s 
kalo. Valdyba

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

mas įvyks spalių 6 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 6 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 ap
sivesti prirašyti. Valdyba

-rasą

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

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Regldence: 313 W. Third 3L

Telefonas: South Boston 0304-W.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. G ALVARII
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 
ryto, nuo 1:30 iki 5:80 po pi 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą d 

pagal susitarimą

E. V. WARABOW
r (Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS 'IR
BAL8AMUOTOJAS

1043 Washington Street 
Norwood, Mass, 
TeL Norwood 1508

MONTBLLO OFFICH 
104 Ames Street 

Telepbone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
* IR NAKTĮ

D. A. ŽALUSIAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 Oambrfdge Bfatet 

Oambrldga, Man.
Teiephona Urfvendty 8881-W

Lietuvis Gr&borius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadvay, 80. Boston

Telephone 8a Boston 4488 '
• * X

Miras Šeimynos nartai, likttietaa 
nallaičtami arba gtmlMma pini- 
sn»I reikalingi. Taupykite Juoa. M 
laNotavaa aprūpina gerai ir ne
brangiai.

VIZITĄ J NAM
Ant Vietos ir Apylinki

Atsilankyk, parašyk 
telefonuok. Idant tą 
dieną padaryti vlzlt 
kia ofise pranešti p 
vai. ryta Tel. Oaplto

^ Apylinkėj reikia susi 
arba 5 dienom lškal 

Or.Grady, 327 BTX 
Valandos: Antradieniais, kei 
dieniais ir šeštadieniais 10—' 
te, 2—5, 7—8 vakare; sekt 
niais 10—12 tiktai.

Tel. So. Boston 0506/J5Č.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIl 
251 Broadway, South Be 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 ik 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:8 
vakare. Seredomis nuo 9 
vai. dieną. Subatomis n 
iki 6 vak. Nedėliomis n 
iki 12 (pagal sutartį).

Telefonai: So. Boston 1062-
' IT

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos,! 

glčių, Laivakorčių ir Pi 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS 
MALKAS" 

Ofisas 8 ryto

Norintieji telatagiauaio pati 
mo Ir geriausių pirkinių, kre 

pu sius.
882 W. BROADTVAT 

SOUTH BOSTON, MAS




