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Gastonijos

ligi Jap-

RINKIMAI Į SAVIVALDYBES
Kaunas.

SEATTLE, Wash., spal 
15 d 
tūnai orlaiviu

IŠVAIKYTA CHARKOVO KO
MUNISTŲ ORGANIZACIJA
SSSR komunistų centrai! 

nė kontrolės komisija nuta
rė paleisti visą Charkovo or
ganizaciją, -nes visi jos na 
riai priklauso- opozicijai.

—Iškun. F. Juskaičio suži- 
nojorne, kad kun. K. Urbona
vičiaus sveikata' žymiai page
rėjus ir kad jis jau gali pasė
dėti.
' Sako, kad gydytojas nesi

skubina jo išleisti iš ligoninės 
į namus.

NEW YORK, spalių 15 d. 
— Šiomis dienomis prasidėjo 
streikas gazolino išvežiotųjų.

Aliejaus kompanijos ban
do streiką sulaužyti samdy
damos streiklaužius.

Kilo riaušės tarp streikie- 
rių ir streiklaužių.

Pašaukta 1600 policistų 
malšinti riaušininkus.

Trys darbininkai sužeisti.
Tikisi, kad išeis ir gara- 

džių darbininkai. -
Streikui vadovauja Ame

rikos Darbo Federacijos li
nija.

Spaliij. 3 d. Boston City 
Club, prie kurio priklauso 
žymiausi Bostono biznieriai 
ir profesionalai suruošė ban- 
kietą pagerbimui lietuvio 
Jack Sharkio, kaip pamešu- 
siam Amerikos kumštininku

Sovietų. Rusijos 
Sovietų, 

mė,” kurie išlėkė iš Mask 
rugpiūčio 22 d. pasiekė 
tie spalių 13 d. Jie leki 
New York. Iš NewYo: 
žada grįžti per Atlariti 
kad padarius rinfe 
pasaulį.

Jeigu jiems pavyks atl 
ti į New Yorką tai jie 1 
padarę 12,500 mailių kelk

; Berlynas. —- Vokiečių vi
daus reikalų ministerijai į- 
teikiąs pasiūlymas leisti pa
daryti plebiscitą Youngo 
plano priėmimo klausimu.

VOKIETIJOJ BUS PLEBISCI 
TAS YOUNGO PLANUI 

PRIIMTI

ASTUONI ŠERIFAI KALTINA
MI bEL ŠAUDYMO ’

"" a? ■ !
Marįon, N. C. — Teisėjas. 

Jlarding, kuris vedė tyrinėk 
jimą dė^įflerifų.: šaudymo į- 
streikierius, aštuonis šerifus 
rado kalt^į^jųos! atiduo
da aukš^ąnwv^?W-uit:

Šerifai prisipažinę, kad 
jie šaudė, bet sako, kad 
streikieriai pirma pradėję į 
juos šaudyti.

portui visapusišką boikotą.
Šios organizacijos vadai 

sako, kad boikotą skelbia 
u^lto,;Ikad privertus Bri
taniją ir Jungtu Valstybes 
priimti Tautinės Vyriausy
bės reikalavimą grąžinti jai 
teritorijų teises.

•/
FA ANTRADIENIAIS 
PENKTADIENIAIS

PALEIDO IŠ KALĖJIMO
Kaunas. — Rugsėjo 24 d. 

vakare paleistas y iš Kauno r 
sunkių darbų kalėjimo mo
kytojas Marčiulionis M., ku
ris sąryšy Su gegužės mėn. 6 
dienos įvykiu buvo K. L. 
Teismo nuteistas 6 mėnesius 
kalėti.

^LENINGRADE SUSEKTAS
MONARCHISTŲ 

v®- LIZDAS.
- ' -■

Žiniomis iš Maskvos, poli
cija suėmė buvusį caro rftt- 
meisterį Shihler. Kartu su 
jo suėmiiriū policija susekė

PENKTADIENY J. VINCĄ 
NESIKUMŠČIUOS.

Kaip buvo numatyta ir 
skelbiamą kad Vincą kum- 
ščiuosis 18 spalių Boston 
Garden, tai vakar sužinotą 
kad jis minėto j dienoj nesi- 
kumščiuos. Priežastis: ren
gėjai negavo tinkamo opo
nento

PLEČKAIČIO GRANATOS 
TYRINĖJAMOS
Lenkai atsisako

Kaip iš Karaliaučiaus pra
nešama, Plečkaičio ir jo sėb
rų tyrinėjimas dar tebeina 
visu smarkumu. Dėl pasek - 
mingesnių tyrinėjimų apie 
juos į atvirumą dar nieko ne- v Ipranešama.

Granatos paimtos dėl išty
rinėjimo. Riaušininės gra
natos yra prancūzų, o gal ir 
anglų kariuomenės.

Lenkų radio-pęaųeš&y-kad 
dabar lenkų vyriausybė... yra 
išleidusi parėdymą, kuriuo- 
mi atitraukiama teisė Pleč
kaičiui Lenkijoje gyventi. 
(Na ir tų lėtokų išmirjingu- 
mas, bet po laiko. Red.) To
liau lenkų pradėsim e sakor 
ma, kad visai 'hetėišihg'ai bū
tų pasielgta, jei vokiečių teis
mo įstaigos jį grąžintų Len
kijai dėl nubaudimo už ne
leistiną sienos perėjimą.

ĮSPŪDINGA KATALIKŲ 
EISENA LONDONE

Londonas 
aid,’* raš, 
ne vykstančio katalikų kon
greso dalyvių eiseną iš Šv. 
Jurgio -Katedros į West; 
minsterio į^tetįrą,- vadina ją£ 
įspūdingiausia eisena, kuri 
kada teko londoniečiams ma
tyt-. Eisenoj dalyvavo apie 
20,000—30,000 žmonių. Visi 
dalyviai ėjo tylėdami, be jo
kios iškilmės. Net įprastų or
kestrų ir vėliavų nebuvo. Bet 
į eiseną žiūrėjo didžiulės mi
nios žmonių “su tuo pačiu 
gyvu susidomėjimu,” rašo 
laikraštis, “su kuriuo žiūrė
davo į iškilmingai pravažiuo
jantį karalių.” Westmins-. 
terio Katedros šventoriuj ei
senos dalyviai buvo kardino- 
lo Boume’o palaiminti.

CHARLOTTE, N.O. 
lių 15 d.

'kierių byla eina* prie užb 
gos. Kaltinami ahtrolai] 

r nio žmogžudystėje teisioj 
kad jie policijos viršinin 
nenušovę ir kad šaudytpi 
dėję policijįes viršininkas; 
kiti poli c i štai..<

*

Valdžios kaltintojai haa
• 4 ’y *. - • J

įnešti į teismą komtonža 
' mokslą ir įrodyti, kad kmą 
nistai tiki į jėgą nuversti^ 
džią ir panaikinti privati 
nuosavybę.

Teisėjas Barnhill sulai 
ir padarė nuosprendį, kadi 
kių klausimų, kurie nesiri 
su byla negalima kelti* b 
bent iškeltų patys kaltifl 
mieji.

Prasidėjo kaltinamųjų k 
mantinėjimas.

Erwin Beal, komunis 
streikerių vadas- ir nar; 
National Textile Workūf’s 
nijds,: pašauktas pareisi 

" kad j is nieko bendro netui 
su nužudymu policijos Viri 
ninko Aderholt ir trijų pd 

‘ cistų mūšy streikierių su p 
licija birželio 7 d.

Beal ir kiti šeši kaltinai 
žmogžudystėje ir sumoks 
nužudyti. \

Beal liudijo; :kad;pcasid 
jus mūšiui policijos su stre 
kieriais jis ir keli kiti stre 
kierių vadai buvo pąsislė] 
jo ofise, unijos name ir klai 
Sėsi zvimbimo kulkų lauke;

Taip liudijo Beal po pri 
saika Dievui ir pabueiay 
bibliją.

Pradžioje dėl nužudyiį 
policijos viršininko ir kii 
buvo areštuota 16 streikieri 
bet vėliaus .9 buvo išteišin 
ir paleisti.

čampi jono .titulą j.Bostoriąt į. 
Bankiete dalyvavo 1500 as
menų - Toastmasteriu buvo 
Sporto rašytojas B iii Cun- 
ningham. Kaip Sharkey ta
po perstatytas kalbėti, tai 
dalyviai jam iškėlė didžiau-, 
sias ovacijas kurios tęsėsi a- 
pie 5 minutes. Sharkey'la
bai gerai jautėsi ir jam gerai 
tekėsi kalbėti. “Aš šį vaka
rą, iš 1500 ypatų triukšmin
gesne ovacijas girdžiu, negu 
aš girdėjau praeitą ketvirta
dienį iš 45,000 ypatų,” humo
ro formoje pasakė Sharkey. 
Kitoje vietoje vėl išsireiškė 
“kaip aš kartais norėčiau bū
ti airišiu, bet ką aš galiu da
ryti, kad gimiau lietuviu.” 
Mat Sharkey nesenai yra 
rimtai pareiškęs Boston 
Globė atstovui, kad jei jis bū
tų ai rys, tai jis jau senai bū
tų buvęs pasaulio čampijonu, 
nes visas kumštynių sportas 
esąs airių rankose, todėl viso
kie išsisukinėjimai daromi, 
kad tik jam tas vainikas ne
tektų.

Sharkey’ labai gerai pasi
rodė. Jis gavo ir dovanėlių.^ 

Valio čainpionas Sharkey!

Providence, R. I.—Spalių 
16 Juozas Vinča vėl paro
dė sporto mėgėjams lietuviš
kos kumšties galingumą, 
kuomet jis savo oponentą, 
juoduką, Cyclone Harris iš 
Worcester, numušė (knocked 
out) pirmame rounde į 2 mi
nutes ir 22 sekundas. Šis bu
vo antras Juozo viešas pasi
rodymas šioj krašto daly. Šį 
sykį jam buvo duota proga 
kumščiuotis antroje vietoje 
nuo “main bout” taip vadi
namame semi-final. Turėjo 
kumščiuotis 8 roundus. Bet 
Juozui užteka 2 minutų su 
milžinu juoduku apsidirbti. 
Visi amerikonu dienraščiai

r *• 

pažymi, kad Vinča pasirodė 
esąs “terrific hitter,” jei jis, 
galėjo tą juoduką taip greit 
nutrenkti.

Kaip teko pa
tirti iš tikrų šaltinių, Pik 
Aps. Departamento aplink
raštyje apskričių viršinin
kams yra įsakoma pravesti 
seniūnų ir seniūnijų įgalioti
nių rinkimus ligi spalių mėn. 
20 <L viršaičių 
kričio 15 d. ir apskričių vaP 
dybų ligi gruodžio 1 d.

Ryga. — Užsienių reikalų 
ministėris Balodis kalbėda
mas su spaudos atstovais nu
rodė, kad Ženevoj turėjęs ei
lę pasitarimų su kitų kraš
tų delegatais, specialiai do
minančiais Latviją klausi- 
mais. Vokiečių delegacija 
pareiškusi savo gerą valią 
paremti Latvijos norus klau
simais, liečiančiais ūkiškus 
santykius sąryšy su naujais 
vokiečių muitų tarifais. Iš 
pasikalbėjimo su Lietuvos 
delegacijos gaiva Balodis į- 
gavęs įspūdį; kad Lietuvos 
.vyriausybė pasiruošusi pra
dėti derybas prekybos sutar
čiai sudaryti. Balodžio pa
reiškimu, vienintelė bazė 
toms deryboms esąs Latvių 
vyriausybės paruoštas pre
kybos sutarties projektas.

^*^./;Ši organizacija norėjusi 
' ->Sūįg: vienos monarchistinės 

?^ €tfgamžacijos pirmininko 
Dancige, generolo Clafenap 
įsakymu, Bikovo apylinkėje 
sukilimą praverti. Monar- 
chistai veikia už caro įpėdini 
Did. Kunigaikštį Kirilį. Šni
pinėjimo darbais šitą orga
nizaciją rėmę anglų bei lat- 

' viipšnipai. Suimtieji esą 
daug ginklų bei pinigų iš už- 

” sienių įgabenę.

SHANGHAI, Kinija, spa
lių 17 d. — Kiniečių organi- 

za<šO£ivadinus 
Organizacija Pagreitinimui 
ir Panaikinimui -NHygybės 
Sutarčių” nutarė paskelbti 
Britanijos ir Amerikos im-

KATALIKAI P
yiENIKITESI }

---- T— :------- 3--------  
PASMERKĖ" 37 SOVIETŲ 

* ŠNIPUSf KALĖJIMAN
Daily Her-.y Japoįiija, spalių 15.

rydamas apie Lundo-' Charbine, * Mandžiūri joj 
buvo areštuoti 37 Sovietų 
Rusijds šnipaį. Šiomis die- 
noHRš jie visi teismo r pa
smerkti kalęjį^mPęn^i nu
teisti devyniems metams'ka1-' 
Įėjimo, dvidešimts vienas 
7 metams ir septyni 5 me- 

j tams. . Keturios moterys—2 
metams kalėjimo.’ ■ ■*•'

' . chistiškų veikėjų, - viso 9 
/ žmones. Dauguma iš jų yra 
- ---u buvę caro karininkai arba 

puškarininkai. i

LENKŲ KAREIVIŲ SUSIRĖMI
MAI SU UKRAINIEČIAIS

.. Kro&ut^^^Glurtrovzany 
Kurjer Codzienny” praneša 
apie susirėmimą tarp lenkų 
kareivių ir ukrainiečių Ska
los miestely ties Zbroču. Vie
tos pasienio korpuso dalis 
ruošė vakarėlį ir kareivai, su 
lig vietos papročiu, platino į- 
ėjimo bilietus gatvėse. Stai
ga platinusieji buvo apsupti 
grupės ukrainiečių, iš kurios 
lenkų kariuomenės adresu 
pasigirdo įžeidžią žodžiai. 
Kareiviai čia pat norėjo atsi
skaityti su ukrainiečiais, bet 
šie pradėjo bėgti. Iš karei
vių tarpo tuomet pasigirdo 
šūviai, kurie miestely sukėlė 
didelę paniką. Per susišau
dymą trys žmonės lengvai su
žeisti.

kauskas, jie įsilaužė ir apvo
gė 3 namus. ”• ’ * "

Prieš Ketmažinskį yra ir 
daugiau kaltinimų.

Tauza turėjęs pažintį ir si( 
kriminalistu Chapmanu i r iš 
jo ėmęs lekcijas. 1 •

Wilkes Barre, Pa. — Šio
mis dienomis areštuota trvs 
lietuviai žmogžudžiai Frank 
Tauza, vadinamas “Tiger 
bandit, Mykolas Skesevičius- 
Skiečius ir Petras Neske 
(Kamažinskas ar Kernes- 
kis).

Jie kaltinami nušovime po
licijos viršininko padėjėjo 
Tarno Krakausko, kumet tas 

Į 

atbėgęs jų areštuoti besilau- 
žiant į namus nakties laiku, 
rugsėjo 24 d.

Skiečius policijos nuova
doje, nakties metu, pasikorė.

Spalių 10 d. Tauza ir Ker-> 
mažinskas • buvo pristatyti i 
teismą ir jiems perskaitytas 
kaltinamasis aktas

Jiedu kaltinami: nužudy
me T. Krakausko, Luzeme 
policijos viršininko padėjėjo, 
rugsėjo 24 d. 1929.

Nužudyme A. J. Kaufer, 
Plains, Pa., lapkr. 1, 1928.

Mirtinam sužeidime James 
McManaman, Ashley, Pa., 
sausio 16 d. 1929.

) • 1

Apiplėšime John Sliuasa- 
liūno prie Plains, gruodžio 
12,192&*

ApiįflėŠime Andriaus Mili- 
šausko saliūno, Wilkes Bar- 
Ve, Pa., gruodžio 13 d., 1928. 
; Trijose vagystėse Luzer- 
nėj, kumet nušautas Kra-

1
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Vertė Kun. P. Sauru

šio-

rūmai atsiuntė kelis linin- 
kystės specialistus, kurie 
duoda patarimų ūkininkams 
apie linų mirkimą, klojimų 
ir išdirbimą. Šio krašto ū- 
kininkai ne mažai sėja linų, 
bet jie nėra pratę -taip gerai 
apdirbti juos, kaip tai atlie
ka Šiaurinės -Lietuvos linų 
rajono ūkininkai. Tad linin- 
kystės žinovu nurodymais ū- 
kininkai bus patenkinti.

, verta jĮjjekviėnam pasi
žiūrėti, kaip gražiai nlažy- 
čiai reiškia savo iniciatyvų, 
mokėjimų parodyti savo pa
ryta iki 18 d. rugsėjo.

NUBAUDĖ LENKŲ 
ŠNIPUS

Kariuomenės teismas 
mis dienomis nuteisė Jonų ir 
Augustina Klimauskus po 8 
met. sunk. darb. kalėjimo, o 
-B. Grigaitį 4 met. už šnipi- 
liėjimų lenkų naudai.

GRĮŽO PLEČKAITININKAS

Kaunas. — Rugsėjo 25 d. grįžo iš Okupuotos Lietuvos plečk. Baublys Juozas, au

ti. Nustatyta, kad organiAUDROS IR PERKŪNO 
NUOSTOLIAI

Salakas, Zarasų ap. Rug- 
. sėjo 2—3 dienos nakties au
dra su žaibais ir perkūnu 
siautęs šioje apylinkėje, pa
liko didelių nuostolių. Smar
kus lietus išplovė pasėlius, 
išvagojo dirvas. Slėnesnes 
vietas užnešė smėliu, sumušė 
į žemę ir sudraikė vasarojų. 
Žaibų ugnyje žuvo daug tro
bų su javais ir gyvuliais. Y- 
ra ir žmonių aukų. Ir se
niausi žmonės neatmena, 
kad sąmyšy s būtų kada nors 
tokių nuostolių pridaręs.

VILNIAUS MALDA 
MOKYKLOMS

Vilniui vaduoti sąjunga 
greitu laiku žada išleisti 
trumputę Vilniaus maldų, 
kurią siuntinės visoms mo
kykloms, prašydama įvesti 
jos kalbėjimų mokyklose.

nailnė policij 
stely laike turgaus pastebėjo 
asmenis platinančius mone
tas, todėl stropiai ėmė ieškor 
ti. pačių kaltininku. Bety
rinėdama policija nustatė, 
kad iš Panevėžio yra atvykę 
keletas moteriškių, kurios 
gudriai platino šias monetas. 
Policija sulaikė dvi moteris, 
pus kurias surado dar po ke
letą neišplatintų. monetų. 
Nustatyta, kad tos moterys 
buvo tik dalyvės pinigų pla
tinimo aferoje. Dar betyri
nėjant kriminaline policija 
sulaikė trečią moterį, pas 
kurią rado netikrų monetų 
po 5 litus, viso 270 štuku. 
Turėdama policija pinigų 
padirbinėtojų platintojas ė 
mesi priemonių surasti pa
čius fabrikantus bei mecha
nikus. Kvotos daviniais pa-

nukėntėję. paguldyta Joną 
yos ligoninėn. u u r

LENKAI PULDINĖJA

Rūgs. 25 d. Trakų ap. pa
sienio pol. 4 rajono ribose 
patruliuojant eil. pol. Žu
kauskui J. ties Juzefnos k. z • * * <2 Vievio vai., iš lenkų puses 
išbėgo 2 lenku kareivai ir 
norėjo nuginkluoti mūsij 
sargybinį. Žukauskui trau
kiantis, jie paleido į jį 6 šū
vius tačiau pradėjus sarg. 
Žukauskui atsišaudyti lenkų 
kareivai pasislėpė perbėgę 
savo pusėn.

VAIKELIO JĖZAUS DRAUGI
JOS NAŠLAIČIŲ PRIEGLAU

DOS DIRBINIŲ PARODA 

Kaunas. — Atidaryta Vai 
kelio Jėzaus draugijos na 
šlaičių prieglaudos paroda 
Žemaičių gatvėje, mergaičių 
prieglaudos namuose. Į pa
rodą atsilankė p. Preziden
tienė, švietimo ministeris, 
Šv. Tėvo pasiuntinys ir daug 
kitų žymių žmonių. Po 
trumpos pral. Januškevi
čiaus, tos draugijos pirmi
ninko, prakalbos, pral. Dam
brauskas pašventino naujus' 
medinius prieglaudos namus 
Paskiau p. Prezidentienė 
perkirpdama tautinių spal
vų juostą atidarė parodą. 
Svečius, apžiūrėjus parodą, 
draugijos valdyba pavaišino 
kava ir pačių gamintais py
ragaičiais. Aukštuosius sve
čius priėmė ir palydėjo gra
žiai grieždamas prieglaudos 
vyrų orkestras.

Paroda gana didelė, užima 
apie 10 kambarių. Išstatyta 
daugiausia vairių prieglau
dos mokinių darbelių: šalt
kalvių, puodžių, dailidžių. 
Mergaitės priaudė įvairių

onavos vaL, Kauno ap., su 
dukterimi Eugenija 5 m. 
aipž., lydėjo savo uošvę lliar- 
fą Panonovienę, važiavusią 
į Šiaulius. ;

Įlipę traukinio atsisvei
kinti Panonovienėš, palydo
vai pastebėjo, kad traukinys 
jau eina, todėl paskubomis 
lipo iš traukinio, bet papuo
lė tarp platformos ir vagono 

ūkio (ratų. -m.
Nors traukinys sustabdyta 

greit (už 12 metrų), tačiau

Nuga-Tone yra labai puikus to
kiai padėčiai, nes turi savy vais
tus, kurie budavoja sveikatą, spė
ką ir jėgas. P-as S.- P. Anderson, 
Geneva. Pa., sako: “Aš radau 
Nuga-Tone labai naudingą. Jis at- 
budavojo mano sistemą ir padi
dino mano spėką. Dėl nervą jis 
neturi sau Ivgąus.” Milionai žmo
nių ėmė Nuga-Tone su tokiomis 

j pat pastebėtinomis pasekmėmis ir 
j jeigu jūs turit bi kurią iš viršmi-

Į rėtumėt tuoj pradėti imti Ntfga- 
Tone. Jus galite pirkti kur tik 

buvo ■va.ista.i yra pardavinėjami, arba 
‘ jūsų vertelga gaus dėl jus iš ur- 
mo vaistynės.

Vieni dir
bo pinigus, kiti platino pla
čioje apylinkėje mažame kie
kyje monetų.

Nustatyta, kad pinigų dir
bėjai anksčiau buvo pasitu
rį, turėjo savo dirbtuves, bet 
vėliau prasiskolino ir turėjo 
daug skolų, tad kad pataisy
tų savo fihahsiniū^ stovius, 
sudarė pinigų padirbinėjimo 
organizaciją. Ši organiza
cija, kaip matyti j norėjo sa-Į grindai. Parašė Uosis 
vo darbą varyti ir toliau, bet 
kriminalinė policija laiku 
likvidavo ją. Kratos metu 
pas juos rasta viso 699 litų 
sumai netikrų monetų. Visi 
dalyviai patraukti teismo at
sakomybėn.

fineglatid^^dafei^ 
gintą morkoj pamidorą^ko- 

pūstų, įvairių gėlių. Mažie-llius 49 m., iš Rimkų kaimo, 
ji ir pasirodė -savo popie- J< 

jriaus, molio ir kįtaįs dirbinė- 
Įliūi

„ ...... . .
472,995 tonomis

giau, negu praėjusiais me
tais, ir 378,655 tonomis dau
giau už 1927 m. Ypač gerai 
yra užderėję miežiai, rugių 
derlius praneša pernykštį 
73%. Toliau eina avižos 
kurių užderėjo 62% dau
giau. Žieminių kviečių dels 
liūs didesnis už pernykštį 
42%, o vasarinių kviečių — 
padidėjo 31%. Taip pat 
didesnis mišinio, žirnių ir 
vikių derlius.

Džiugu pažymėti, kad per
nai nukentėjusios sritys šie
met taip pat derliaus atžvil
giu žymiai atsigavo.

MhmMt ‘Laukuvoj vaL 
5 ŪL vienas ūkinin- 

E^Objimę arkline mašįina 
įirbo kūlius/ Pypkoriai dar- 

perspėti, kad 
nerūkyti). Rū- 

■SįLtiM juokėsi, sakydami, 
bįhakąs šiaudų negalįs 

Ntt^jus darbininkams 
^ąsdienių^klojime staiga ki- 
»' gąįgras. Užgesinti nebe- 
ęalė jo.Gąisre žuvo j a vii pri- 
jĮjįKgffkįojHnas, 4 arkliai kū- 
StĮ. dirbamoj mašinoj įkin- 

visi ten buvę cįaiktai.

PER AUDRĄ

Neseniai siautusi 
indra apylinkėje sugriovė 
^/trobesių: Labiausiai nu- 
įentėjo Bajorų ir Gniaužtų 
Sodžiai. Audra išlaužė dau- 
gybę medžių. Visiškai ledų 
Įumuštas nepiautas vasaro
jus. Žmonių aukų, laimei. 
Sųje.vietoje negirdėti, 
if-r-d > -— ------ -— *

GERAS ŠIŲ METŲ 
Rį . - DERLIUS 

įįlei pereiti metai Lietuvą 
derliaus atžvilgio skaudžiai 
nuskriaudė, tai šiemet ji 
gausiai atlyginta. Iš-jau pa-

------------ ' ’ ' . — 
darytų statistikos biuro ap
skaičiavimų matyti, kad šių 
metų derlius Lietuvos rekW 
dinis. Bendras rugių, mie
žių, kviečių, avižų, mišinio, 
žirnių ir vikių derlius ap I 
skaičiuojamas 1,720,715 tonų*

Iš Italijos ątyyko į Kau- 
ną Anierifeos lietuvis'daįni- 
ninkas ' Kažys Kriaučiūnas; 
ėjęs ‘Italijoje ‘ * dainavimo 
niokslį P. Kriaučiūnas dai

nuos-mūsų .operoj.
. \. ''v.*.; -i.-". . ‘.i/v r:.'1 _■

juostų, audinių. Parodos me- JOBAI#®, JPN^VOŲ
tu buvo rodoma,
džiama gražūs audiniai, mez- Rugsėjo 29 d. 12 vai. Jo- žyta nugarkaiilis.’-Nuteikus 

nąvos stoty, išeinant trauki- pirmąją medirihoH pagalbą, 
nitu 21 iif. iš stoties Šiaulių '«**&»*»*»• 

link, piL Sūųovičius Vosy

SUSTIPRINA SILPNUS 
NERVUS IR MUSKULUS 

Nusilpnėję nervai ir muskulai 
susilpnina ir gaivingąsias jėgas.

i Tas leidžia susirinkti nereikalin
goms nuodingoms medžiagoms, 
kas pagimdo konstipaciją, nevirš
kinimą, prastą apetitą, gasus ar 
vidurių ar pilvo išpūtimą, prastą 
miegą, nevirškinimą, galvos skau
dėjimą, kvaitulius, netekimą sva- 

i rūmo ar spėkų ir panašias ligas, 
sisekė nustatyti, kad pinigų kurios pagimdo abelną sveikatą, 
dirbėjai yra žmonės specia
listai, elektrotechnikai, me
chanikai ir šaltkalviai, dau
gelis Panevėžio miesto gy
ventojų. Taip nustačius su 
laikė 5 asmenis, pas kuriuos 
rado ir pačius įrankius mo
netoms dirbti. Monetos bu
vo liejamos iš cinko ir babi-j ^_l£gų_ar negįayimų,; jųs^tu 
to, savo išvaizda mažai skv 
rėsi nuo tikrųjų, nes 
pasidabruotos ir gero darbo,

ri Suvirs 22 Metu
L JUOZAS P. ŠARKIUNAS

£ DARBUOJAS SU

£ VOSE & SONS PIANO 
fe/*- KOMPANIJA

* * * s.

tikras mane matyt pirm pirk-' 
atimt Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.
»<■* %

i . Pasaulio garsus VOSE grand, 
blayer ir upright pianai. Nauji Ir 
raitoti. Orthophonic VICTROLA ir 
paikus MAJESTIC radio.
ĘS'* ■

Reikalauk Katalogo
& Sons Piano Co.

Mb BOTDSTON ST. BOSTON 

£ni®gvos išlygos
Km - y ■■ -------------- --------------------------------

L .m , Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- 
' -kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- 

lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
[>xį jainos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
! Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- 
' ■jčia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

kly- Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- 
k.Llantag, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 

jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan- 
’ tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
[ r.Atatehgk, kad aš juos lankyčiau.
L/L... Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li- 
F.‘ tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
į/i Įrašę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
^lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- 
į,i',t|ja) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- 
AjĮftieio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
jf 'F AŠ tik teisybę rašau.
HM. w <

frir. Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- 

| tis “RYTAS/’ Mane redaguoja prof. dr. Leo- 
s nas Bistras. v \

. i f ' ’

Panevėžio apylinkėje ir ki- todėl jų platinimas sėkmin- 
tur buvo pastebėta platina-’ gai vykdavo. Kokiai sumai 
mų netiknj po 5, 2 ir 1 litojis viso buvo monetų išpla- 

■ monetų/Kad užkirstų kelią 'tinta dar tiriama. .Visi or- 
netikrų monetų platinimui,’gaiiizacijos dalyviai areštuo 
kriminalinė policija ėmėsi e 
nergingai sekti platintojus lz'acija veikė labai organizuo 
ir dirbėjus. Platinimas iie- tai ir planingai 
tikrų monetų nesiliovė, ypač 
Panevėžio apylinkėse kai
miečių tarpe. Rugpiūčio 

ėžię ’kyimi-! 
gufos miė-1

- ■ . j j r •

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais________ x___ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais____________ $1.25
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais virbeliais .. ; ... ;___ 4175
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais_____ _'.$1.00
MAŽAS NAUJAS AUK80 ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais __________ ;___________________ .50
At
raše kun. V. Žajančauskaa_j50«

“DARBININKAS"

dopi apysaka.*------ - ------------- 75c.
Patarmės Mdtėrims^-pamo/ 

kinimas moterims jų asmenį- , 
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė . 
Kun. V. Kulikauskas ___15c.

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila ________ $L50
—Aųlrnipio Obuolio Historija 
(Graikų Mytbologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ ^....50c'.

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

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

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis__________65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun.‘ P. L. ____15c.

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

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas.
saitis______________________ 25c.

’ Kelionė Aplink Pasaulį per 
. 80 dienų—Apie visas derybas 

be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 

t Parašė Julius Verne. Vertimas,
J. Balčikonio----------------------$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa-
t ______75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas._25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

Žaidimų Vaihikaš—Savybės 
, vakarėliams ir gegužinėms su 
1 gaidomis. Sutaisė Matas Gri

gonis ______________________ 50c.
Laimė — (poema). Parašė 

Vaitkus------------ :————-----50c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini

mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c.

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _________ 1______________ 40c.

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

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

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

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

sys ____________ ____________ 25c.
Dangaus Karalienė. — Su- * 

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų- 75 centai, su ap
darais _____________________$1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____________ 50c.

žmogus Ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. BuČys _________ 30c.

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

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ___ ;______________10c.

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

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbAn h 
išguldė P. B. —J____ i___

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa

Apie Apdraudę. Parašė J***'
S. Vasiliauskas ------------------ 5c.

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vhi-^' * 
kas------- --------------------- ----- i_i0c.

iMoterystė ir Šeimyna, t Ver- /. i 
tė J. Gerutis ---------------~_L.40<ft

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A Vileišis ’ KŪ*

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

Mūsų Laikų Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius —;—.—__— _____ 85c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A Miliukas L________ 60c.

Gyvenimas Sv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. _____ 20c.

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

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

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais -------------------------- 30c.

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

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 4 S.
A. Rucevičius__________ :___ 40ė.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P.i_25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas__ _____ ;------------------------ 40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida  _____________—_50c.

Anderseįio. Pasakos—su pa- 
veiksIĘliaisZpĄ./... ------j;_J20e.

TruinpaLietuvių Kalbos Gra- j •' 
i matika. Paarše J. Damijonai

tis _________ —----- 1________40c.
Europos Istorija. Vertė J. 

Andziulaitis_____________ i—J50c.
Iš Kelionės po Europą ir 

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
♦ •*

TEATRAI
Nepaisytoja—keturių veiks

mų drama. Parašė kun. Pr. M.
• Juras. Kaina..... . ......... ...........—35c.

• ■

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. Verte Akelaitis------------40c
Esumas—3-čia dalis dramos 

•‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
■ rašė Kum L. Vaicekauskas__10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir-

• vintas_________ ---------------- 30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz

delis; parašė F. V. ------------10c
Patricija, arba nežinomoji 

kankinė — 4 aktų - drama. 
. Vertė Jonas Tarvydas--------- 10c.

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

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

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

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

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

MALDAKNYGĖS 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rit**juodos (prastais kietais 
vi&fcais)_____________;50c. Į

Mažas Naujas Aukso Alto
riui — baltos (celuloidos vir
šeliais) _____ _____________ $1.00
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Rąžančius mus moko didžio 
Ų, tikėjimo

Kas nori turėti didį tikėji-

T -

; i

II

E
siriši juos kaipo ženklą saū 
ant ^rankos ir pasikabins* 
juos tarp savo akių; pasiraP

tyą, pirmiausia turi to mels- §ySį juos ant staklių ir ant 
Klausykit, ką savo namų' durų.’* (Atkari.

s&kp apaštalas Jokūbas savo g g_ 9 \ Žydai tai supraį 
to žodiškai, būtent, jog rei
kia surašyti šventus žodžius 4

laiške pirmiesiems krikščio-! 
nims: “0 jei kam trūksta iš
minties, tegul prašo Dievą, į medžiagą ir ją apvy- 
kurs duoda visiems apsčiai inįoti ant rankos ir prisiriš^ 
ir neprikaišoja, ir jos bus prie kaktos.. Bet Viešpaty 

Dievas čia reikalauja vienio i 
dalyko — nuolat galvoti a«-

1
sų tikėjimo tiesas ir vis dau7 
giau įgysi viršgamtiDgs iš- 
minties ir supratimo. Tokio 
Ražančiaus kalbėjirho /gra
žiausias pavyzdys I yra šv. 
Klemensas Hofbaueris.

Tasai šventasis turėjo tiek 
švento supratimo ir mokslo, 

galėjo sakyti: “Aš turiu 
katalikišką uoslę. ” Kai jam 
paskaitydavo kokį rastą ar 
užduodavo sunkų klausimą, 
jis tuoj atsakydavę trumpai 
ir aiškiai kas ten katalikiš
ka, kas ne.

E kur tam vyrui tiek šven- tu galfjf laimėti. lUikiį la- 

to, iš aukštai suteikto moks- įaį mažai — nuolat ir mal- 
lo ? Kas jo protą padarė to- dingai kalbėk šventą Ražan- 
k| aiškų? Žymia dalimi šv. ’ Kaip lęngva! tu jį gali 
Rąžančius. Ne bęreikalo jis turėti šalia savęs ir darbe, ir 
jį vadindavo wsavo “knygy- svečiuose ir net pasivaikščio- 
____ 99 _____ ____

-r-T-- r ar -p-
----- MtŽ paviršutiniš- 

kai Ražaneių kalbėdavo? N#.- - 
Jis melsdavosi ’ ant Raž&i- 
čiaus ir bažnyčioje,’ir namie 
ir (pagaliau kelionėje. Kaip 
gerą ir įdomią* knygą žmo
gus nešiojasi su savim, taip 
elgėsi šventasis su Marijos 
Ražančium. Jo poterėlius 
jis leisdavo per pirštus su 
didžiausiu . persičmimu ir ' 
karščihusiti užsidegimu.

, Tas kilnus vyrąs Ražan
čiaus malda išprašė iš Dievo 
sau nepaprastą tikėjimą, ir

*'V
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jam dudta.” (Jok. 1, 5).

Bė meldimo, reikia dar ap-
mąstymO;' ki tai p sakant, pa- pie Jį ir Jo mokslą, nuolat 
galvoti apie Dievo žodžius, atjausti Jo meilę ir aukas Jf w
net gera.O.r ne knrta nncal žmonių giminei Net nė ke* —— — jus man^, jog sv- jime.

nuolat ir mal-
' - r

■JJ

voti, mat, didis tikėjimas rei
kalauja didelio darbo ir pa
stangų. Taip pats iJievas 
moko. Ana, jau Sename Į- 
statyme Jis pasakė: “Šitie 
gi žodžiai, kuriuos tau šian
dien apskelbiu, bus tavo šir
dyje ; juos pasakosi savo sū
nums ir apmąstysi juos, sė
dėdamas savo ' namuose ir 
būdamas kelionėje, atsigul
damas ir atsikeldamas. Pri-

v •

VĖLIAVOS IR ORGANU A

tai musu specialybė ir ilgų metų prak 
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Box 91, Lawrence, Mass.

%

. v

lionė ar, kita kokia nepalan
ki aplinkybė negali nuo to 
atleisti. ■*'

Šv. Rąžančius kaip tik ši
tam reikalui tinka: jis duor 
da progos ir padeda atvdžiaį 
melstis ir mąstyti. Jis kai 
kada vadinams psalmių rin
kiniu; mat, kaip kunigas,, 
brevijoriaus psalmes kalbe- 
dams, kartu apmąsto, taip 
pasaulietis, jei galima, kas
dien turi kalbėdamas Rąžan
čių apmąstyti jo gilias pa
slaptis. Vadinasi, Rąžančius 
būtų lyg jo brevijorius. Tie
sa. Ražančiaus žodžiai nė* 
gausingi, bet jų kiekvienas 
tiek turi gilių minčių, jog 
apmąstymui visai pakanką* 
net per daug, nes vienas vie
nintelis Dieyo žodis slepist 
savy neapsakomai daug iš??, 
minties ir šviesos.' Dievo žo-

* * Jtr

džiai yra lyg besiverčiantieji ją ranką turėdavo nusikirsti, 
iš gelmių šaltiniai: kiek kar
tu prie jų maldingai artini 
sies, tiek kartų pasisemsi vis 
naujos išminties ir jėgoje 
Tad Ražančiaus kalbėjimu 
būtina pasėka yra ši: vis gį? 
liau ir gilau įsigilinsi į mŪfr 
------------------4

Klemensas Hofbaueris tik r’ Kun. J. M
i. i------------------------- ------------------------------------------------------------------ !----- ■.

KINIEČIŲ MOTERYS
'J ■ »—■ i ■■■■■ --:. ’ f . i ■■

Jei vyriškis paliesdavo mergaitės’ pradeda pagal naujas madas 
ranką—ji paliestąją ranką ture 
davo nusikirsti. Minis sužadėti
niui,mergina palieka našlauti ir 
turi verkti prieš mylimojo at
vaizdą. Jaunikis per vestuves 
turi graudinti jaunąją ir jos te-

. vus. Ištekėjusi mergina, tampa 
uošvės vergė. Mirus vyrui, uošvė 
atiduoda ją kitam.

s f

X

Per 3000 metų, gyvenda
ma nepaprastai užsidarius, 
kynietė įgijo savotiškus, pa
pročius. Tas ypač ryškiai 
pastebima pasakose ir pada
vimuose.

■ Kinijos mergaitė iki ves
tuvių vengia pasirodyti vie
šumoje. Jei vyriškis palie
čia jos. ranką, — ji paliestą-

v •

• • ’ r ’ (kirptis plaukus, lankyti teat
rą.

Tas moterų judėjimas la- 
baį nepatinka kinų tautinin
kams. Jų vadas Čankaiše- 
kas paskelbė joms aršią ko
vą, kurioj'e žuvo daug mote-

1 1 • •

rų.
Mat ne . taip lengva per

šokti 3,000 metų.

PADĖKA FEDERACIJAI
Ponas K. J. Krušinskas,’ 
Amerikos Lietuvių R. K. 
Federacijos Sekretorius.
Didžiai.Gęrb. Sekretoriau!.

f

I
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vilnis unKama
Nuo SAUSIO 1-mos, suvirs riulijonas7vienas šimtas ir 

' trisdešimt penki tūkstančiai šešių-cylindęrių Chevro- 
letų yra padirbta. Tai viršija pramonės veikimą. Chev- 
roletiį systemos progresas yra pripažintas visuomenės: pa- 

k budavoti automobilį kurio išvaizda sykiu risas ir su pro- 
(fres t/vios inžinierystės ... kurio gražumas yra visiems ma
tomas, puikus ir patenkinantis.. .•kurio pasitikėjimas yra 
užtikrintas ir kurio kaina yra nebrangi ir pasiekiama di
džiumai žmonių. Mes norime kad suprastumėt kokia reikš-

karas visiems tinkamas. Mes norime kad žinotumei kokią 
naudą duoda šis švėlnus, šešių-cylinderių karas. Ateik 
šiandien! - •,

• ' -ą

s!
• > •• v. W

> • -
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■
■f.’įys
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»1 Check s|Price for Price
4 *Value for Value

/

ROADSTER. JS2S SPORT COUPE$645 

phaeton.,.$S25 sedan.   $675 
Thc tena TAflMPERIAL.^rt-
COACH...........ąi>VO SEDAN.......
Thc * Al1 priccs f- o. b.
COUPE........... ąvtfu lactory, Flint, Mieli.

Consider the delivered price as well as the lįst 
(f. o. b.) price when compariug automobile 
valuos.. Our dęalers delivered prices Include 
onl.v authorlzed charges for freight and deli- 
very, and tlie chargę for.ąny additional acee- 

wirlesbr financing desired.

X J

■ /

r

v

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą n&ują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
' tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.
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BALTIC AMERIKOS LINIJOS
ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI

Į KLAIPĖDA IR ATGAL

>

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą

----- ARBA------

NEW YORK, N. Y.
/•

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

I

s. s. “ESTONIA” . 
S. S. “POLONIA” . 
S. S. “ESTONIA“ . 
S. S. “LITUANIA”

KLAIPĖDA
KĖLIAU Ii Į LIETUVA PER

Laivais
t

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS 
IŠ NEW YORK’O

........Spalių-October 26 
Lapkričio-November 16 
Lapkričio-November 30 
.. Grnodžio-December 7

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

. BALTIC AMERICA LINE
8 BR1DGE STREET,

Dabar nors papročiai sušvel
nėjo, tašiau ir iki šiolei kinų 
moters šeimyniniame gyve
nime kuo nevergauja.

Tėvai dukteris sužada dar 
labai jaunutes. Sužadėtinė 
iki vestuvių gyvena pas jau
nikio tėvus. Jaunikiui mi
rus, mergaitė negali būti su 
kitu sužadėta. Pasilieka gy- 
.venti pas sužadėtinio tėvus 
' atskirame kambaryj. - Prieš 
■akis pasikabina sužadėtinio 
j atvaizdą ir taip geda visą 
amželį.
• Jaunieji sužadami abiejų 
pusių tėvų noru. Tam pasi
priešinti nevalia.

Vestuvių dieną jaunikis 
muzikos garsais graudena 
sužadėtinės širdį po jos tėvų 
flangais. Griežia tol, kol at
siveria langas, ir tėvai ar 
giminės atiduoda jaunąją. 
Jaunoji dabar turi iškelti 
puotą, kurioje abi pusės ap
sikeičia dovanomis. Po to 
jaunasis pąrveda žmoną į 
savo namus. Čia ji turi už 
vyro gimines atlikti tam tik
ras tikvbiškas apeigas.

j Nuo to laiko mergaitė vi
siškai patenka uošvės glo
bom Neturi nejokiok apsi
sprendimo teisės net savo as
mens dalykuose. Dažnai pa
sitaiko, kad dėl uošvės užsi
spyrimo, nekviečia gydytojo, 
ir dėl jos raganiavimo, iš
miršta visi vaikai.

Jeigu vyras miršta, uošvė 
ir giminės žmoną parduoda 
kitam.

Paskutiniu laiku Kinijos 
moterys ėmė stengtis iš tos 
vergijos išsinerti. Mergaitės

* ' ’ • * '• 'r ' * ' 1 * '

Gavęs Tamstų siųstą čekį Nr. 29, 
sumai 292 dolerių, gavęs ir pakei
tęs gavau-2578 zlotus ir 26 gn Už 
aukas ir Jūsų rūpesčius Vilniaus 
Lietuvių Labdarybės Draugijos 
Centro Komitetas nuoširdžiai dė
koja, o taipogi ir už tai taria ačiū,' 
kad užjaučiate mūsų reikalams ir 
pasižadate, kiek bus jjalimybčs<to- 
lesniai Vilniečių, našlaičių 
miršti.

Su tikra pagarba,

(Pasirašo.)
Pirmininkas Kun. P. Bieliauskas
Skelbdami Vilniečių padėką už 

gautąsis aukas, džiaugiamės turė
ję progos Vilniaus našlaičius nors 
menka auka juos sušelpti, tai ga
lėjome padaryti dėka mūsų ger
biamųjų skyrių pasidarbavimu ir 
tikimės, kad gerbiami skyrių dar
buotojai ypač jų gerbiamos valdy
bos ir ateity Vilniečių našlaičių rei
kalus turės arti prie širdies ir jų 
neužmirš savo gausiomis aukomis 
paremti. Ačiū.

Federacijos Sekretorijatas

nepa-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Ta-

šnipštui, Westfield, Mass.—Jei
gu Tamistos plunksna pristigsVa- 
šalo, tai praneškite, o mes galėsime 
iš Bostono pristatyti visą galioną. 
Lauksime raštelių.

J. C. M., Rochester, N. Y. — 
Tamista turite neblogą plunksną. 
Rašynėkite dažniau.

Kaimynui, Detroit, Mich.
mįstos paaiškinimo dėl Įlipusios ži
nutės “Darbininko’’ No. 77 netal
pinsime.

Komiteto Sekretoriui, Elizabeth, 
N. J.—Tamista turite gerą plunks
ną. Prašome dažniau parašyti ži
nučių iš lietuvių gyvenimo.

' Stella Maris, Nonvood, Mass — 
Tamistos rašteliai tiktų ne tik Į ko
respondencijų skyrių, bet ir į ki
tus. Rašynėkite dažniau, r

Ant plauko kabo gyvenimą*, ties 
gyveniniu kabo mirtis, ties mirtim 
kabo amžinybė.

J L

Companyl
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

EAST MILTON: Alfred East - || 
WEST; ROKBRRY: ML Hopė MėBgįH 

Sales, 1782 Centre Stz. '
ROXBURY: Srove Hali Chevrolet tyg! 

458 Blue HH1 Avė. ■
READI^P: Bal-Don Chevrolet 

North Shore Chevrolėt.|J)^3 
a48fl^t'Shore Rd. .

ROSLINDALE: Mt Hope Motor Saty'J 
415 Hyde Park Avė.

1VAK2EFIELD: Main St, Chevrolet 00^2 
VVALPOLE: Walpole Auto Stn, 

19 Stone St
1VALTHAM: Robert G. Pease, In«d!

703 Main St 
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Cfe j

647 Mt AUburh-St “
(WEST tJEWTON: W. J. FurtatyZ 
50 Davis Avė.) 
WINTHR0P: Gordon G. FuUerton, 
57 Putnam St ; - .

WOBURN: Lynch Motor Sales, Ipeų 
40 Winn St

THE FOUR

: i ‘

-Z ■ j j :

BOSTON: Commonwealth Chev. Co,
949 and 983 Commonwealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Aute Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151
Hancock St. • ; • ’

CHELSEA;.. McRrj^e Chevrolet Co_, 
Chelsea Sq..

CH.A.RLESTO WN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp, 334 Main St.

EAST BOSTON: Warnock-Lynch
tors, Ine, 944 Saratoga St

SOUTH BOSTON: Dailey Chev.
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Ine., Med-
ford, Sųuare '

MELROSE:' Field' Motor: Sales 'Co.
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine 
WELLESLEY HILLS: . Stack & Mc

Adam Ine

A SIX IN THE PRICE RANGE OF

Mo-

Ca,

Co.,

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS
NEWTON: Stuart Chev. Co., 431 Wash- 

ington St. ' ■ • z
NONANTUM: SUver Lake Chev. Co, 

444 VVatertovn St
NE1VTON HIGHLANDS: Woodworth 

Motor Co.
HYDE ‘PARK r J. J. Delaney, 1243 

H.vrtetPark Avė.
MALDEN: Frame Motore, Ine, 144 

Eschange St
QUINCY: V’ashington St Garage, Ine.. 

216 VVashington St.
DORCHESTER: Columbla Chevrolet 

Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(Uphams Corner)

N0R1VOOD: Fenron’s Garage _ 
DEDHAM: Dedhana Square Chevrolet 

Compnny, IVashiDgtoh St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine,

67 Chelsea St
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blne 

Hill Avė.
V.

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI i

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth Št, So. Boston, Mass. 

Vice-Plrmininkas—Juozas Jackevičius
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera.
948'E. Broadway, So. Boston. Masv 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičiua
27 Tampa St, Mattapan. Mass. 

Iždininkas — "Vincas Kallšius,
67 G Street South Boston. Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, So. Boston. Mnss 

Draugijos susirinkimai būna kas pir 
ma nedGldienj kiekvieno mėnesio S 
vaL po pietę, parapijos salėj. 49! 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-J05 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd 

VALDYBA
f

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

Vice-Pirmininkė—Oria Zulonienė
11 Monks St., S. Boston, Mass 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, ,
443 E. 7th St., S. Boston, Mas. 
Telephone South Boston 3422-B 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnieni
29 Gonld St., W. Rovbury, Maso

^..Borton, Masu 
Ina MizgirdienS,

susirinkimus įeik*

Iždininkė —Ona Staniuliutė,'
105 W. 6th St.,, S. “ 

Tvarkdarė — Ona
1512 Col raibis- 

Draugija tavo t__
kas antrą utarninką kiekvieni 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, pc 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipk) 
tta pas protokolų raštininbf 

, laiiku ar telefonu.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD 
V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas, 

427 E. Seventh St, So. Boston, Mas. 
ViCe-Pirmininkas — A Naudžlnnaa, 

885 Broadvay, So. Boston, Massr- 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliuna* 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, 

44 Glendale St, Dorchester, Masx 
Kasierius — P. Kleponis,

266 Bolton St, So. Boston, ifasa. 
Tvarkdaris — J. Leščinskas,

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

rą panedglj kiekvieno mėnesio 7:3< 
vaL vakare, pobažnytinėj svetainė 
Fifth St, So. Boston. Mass.

si*
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ŠV. KAZIMIERO R. K. D^OS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grublnskaa,
24 Prescott St., Readville, Ma» 

Vlce-Pirmininkas — J. Markelionle
140 Bowen St, So, Boaton, Mass: 

Prot. Raštininkas — P. Milius,
447 E. Seventh St, So. Boston, Mass 

Fin. Raštingas ’■ 
' 256 E. Nnth St. So. Boston, Mass. 

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

Maršalka — J. Zalkia,
7,>Wlnfleld St, So. Boston, Mas* 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienf kiekvieno mėnesio, p< 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj. 7th St., Sonth Boston. Mnss

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYB0 SANTRAŠAI

PlrthHifnkas — Mot Verslaraaa,
694 E. Fifth St, So. Boston, Maat 

Utrė-Plrmlnlnkn8 — Povilas Roką.
125 Ro\ven St,‘South Boston. Man 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunaa 
.450 E. 7lh St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkts
100 Rowen St., South Boston. MaM 

DMInlnkas — Andrius Zalleckna, ,,
150 H Street, South Boston. MaM 

Tverkdarls — Kaays Mlkallonta, J
906 E. Broadvray. So. Boston, Masa 

Draugija laiko savo anMrlnhlmns ka» 
anfrg nedėtdlen) kiekvieno mfnesk 
Lietuviu Salėj, kertė E Ir Sllver gt» 
So. Boston'e, 1:30 i " 
Ateidami suslrtnklman 
■įvesti naujų narių priralytt 
mukų draugijos.

~ '• _ A 'A.. - ‘• !*'•_. ' p -V.'

M. teikis,

ŠV. JQNO EV. BL. PAiALP 
DR-JOS VALDYBA

- P!■ ■ ■■■ >*''

Pirmininkas — Motiejus žioba, 
539 E. 7th St, So. Boston, Mase. 
Telephone Sonth Boston 3552-R.

Vice-Pirmfninkas — J. L. Petrauskai ; 
24 Thomas Pk., So. Boston/: MtaL ’

Prot Raštininkas — Jonas GlineckUl-Į 
5 Thomas Park, So. Boston, Mo*

Fin. Raštininkas — Matas šelkls, . j 
25G E. Nnth St, So. Boston, Maak£

Iždininkas — Andriejus Nandilunaš, * 
885 E. Broadvvay, So. Boston,'Mase'Į

Maršalka — Jonas Zaikls,
7 lVinfield St, So. Boston, Mass. ’

-
Draugija laiko susirinkimus kas2 

trečią nedčldienį kiekvienoms-^ 
nėšio, 2-rą valandą po pietys 
parapijos salėj, 492 E. Sevent>2 
St., So. Boston, Mass. /

—:
Jei dar iki šiol neišsirašei LietU»^j 

vos Katalikų Veikimo Centro leti-^ 
džiamą savaitraštiMūšy įimšTis1’

Laikas yra pinigai, prarasto Mf- 
besu grąžinsi, o “Mūsų Laikražtis” 
yra geras ir pigus.

Jį reikia užsisakyti SM 
koje ir visiems gimin&ou ir 
tamiems Lietuvoje.

“Mūsų laikražtis“ metams kO-į 
tuoja keturi litai, pusei mėty «] 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Voki 
kaina tai pati, o visur kitur 
nyj, (taigi ir Amerikoj)—tii 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, 
vte Alžja 31 Nr. “Mūsų

v»L po pietų
m hfnšome at
. ' “JI Prte

j? J

■ ><.s
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Kastutė, tai
Kastutės brolis parėjo susijaudinęs, iš vietos j 

vaikščiojo ir nieko nekalbėjo
[fmstebėjusi, priėjo ir paklausė:

— Kastute . . . tarė uždususiu balsu.
GrzĮc... grįžįc... Sėdėk tpobelė^...
šliaužė pirmyn. Kastutė, baimės nustoj
pačiu grioviu.grįžo atgal. Grįžo ne į trobelę, ji 

' M

s, tuo Žinai nžmei

Telephone South Boston 0620

Liaudininkai ir Voldemaras

žvirbliai

Metūgis
»*

SAULE

tą nuo nepageidaujamų elemen
tų ir išves1 iš tų partinių rietenų, 
j kurias jis buvo pakliuvęs prieš 
gruodžio 1926 m.

♦

“Šiaip ar taip kalbėsime, o tu
rim pripažinti, kad Voldemaras 
yra pažangus žmogus ir savo 
griežta politika baiga naikinti 
klerikalizmo įtaką Lietuvoj. ’ ’

P. Toliušio pareiškimams 
karstai pritarė ir Brooklyno 
“Vienybė” ir pacitavus p. 
Toliušio žodžius smarkiai iš
barė savo kolegas už nerėmi- 
mą p. Voldemaro ir jo poli
tikos.

Taigi dabar p. Voldemarui

Rietuvių Katalikų Organizuo
tos Jėgos Lietuvoje

f a
T

fep'
&

KUN. J. VALAITIS,
Telšių vyskupijos įgaliotinis, kuris jau antri* metai kaip darbuojasi 
amerikiečių tarpe ir renka aukas tos vyskupijos seminarijai. Jis yra 
geras pamokslininkas. Chicagoj ir apylinkėj davė misijas. Bostone 
ir apylinkėje davė rekolekcijas.

Lapkričio 15 d., užbaigęs pasiuntinybę, grįžta į Lietuvą.

Lietuvos — neokupuotosios 
srities pąvįršius turi iš viso x. 
5,565,000 ha. tame skaičiuje 
dirbamos žemės yra afjie į-1 
800,000 ha., pievų ir ganyk- > 
lų apie 1,400,000 ha., miškų 
apie §75,000 La., vandenų, 
pelkių, kelių ir kitokių plo
tų yra apie 450,0OQ ha.

Visi tie plotai išskyrus 
pelkes^yra mūsų krašto gy
ventojų išnaudojami. Dau- 

Igiausia pelno mūsų kraštui 
duoda ariamoji žemė. Dėl 

’ to dirbamosios žemės plotas, 
bendrai imant, didėja, nors 
sėjamos žemės plotai metai 
iš meti} svyruoja. Iš dirba
mosios žemės apie % užima 
kasmet laukų pasėliai, o li- 
kusis — pūdymai ir ne
dirbamoji žemė.7' /

Sulig apsėjamuoju žemės 
plotu rugiai Lietuvoj užima 
pirmą vietą, paskui iš eilės 
eina avižos, miežiai, bulvės, 
kviečiai, žirniai ir linai, yi- 
sos kitos kultūros, išskyrus 
pašarines žoles, didelės reik
šmės žemės ūkiui neturi.

Derliaus įvairių grūdų 
kultūrų vidutiniškai buvo:

Ssi' su savo 20,0000 narių irgi daug 
&__ką žada. L. K. Blaivybės Drau- 

>•' * 

L- 
K:.- 

g.;'- su 8,000 moksleivių ir studentij 
rengiasi viską atnaujinti Kristu
je. Lieti Darbo Federacija pa
traukė jau 30,000 darbininkų Į 
didingą naujo gyvenimo epochą. 
Šv. Vincento a Paulo Draugijos 
6,5000 žmonių rūpinasi vargšais. 
Šv. Kazimiero Draugijos šviesia
me rate randasi 4000 narių. L. 
Gimnastikos ir Sporto Federaci
ja su 2,500 narių rūpinasi racio
nalia kūno kultūra Lietuvoje. 
Šv. Cecilijos Dr-ja su 2,300 na
rių ugdo muzikos ir dainos me
no kultūrą. Šv. Zitos Dr-ja tu
ri 1,000 narių, kupinų pasiauko
jimo. Šv. Juozapo Dr-ja irgi 
nuo zitininkių neatsilieka. L. K. 
Mokytojų Sąjunga su 500 narių 

sg-s rūpinasi krašto švietimu.
®Tv* > •
K/ “K. V. C. apima ne vien jau 
g esamas katalikų organizacijas—
■į? • ji turi ir savo atskirus skyrius, 
K? kurių Kaišiadorių vyskupija tu- 
? , • ri 36, Kauno — 92, Panevėžio— 
fe;, 90, Telšių — 63. ir Vilkaviškio 
y - — §6. K. ZV. C. turi dar savo
E u ętteharistininkų, meno, labdary- 
P bės, teisininkų, ekonomistų sek- 

cijas, Katalikų Spaudos Biurą, 
L. K- švietimo tarybą ir Jauni- 

L mo' sekretoriatą. K. V. C. lei
džia didelį savaitraštį “Mūsų 
Laikratšis.” Jis yra išleidęs 9 
spaudo^ leidinius, kurių tiražas 
kartais yra siekęs iki 80,000. K. 
V. C. visą laiką yra energiškai 
kovojęs dėl katalikų teisių Lie
tuvoje ir skatinęs katalikiškąją 
visuomenę prie susipratimo, 
prie sąmoningumo ir prie religi-K 
nio veiklumo.

*
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nistų pasekėjams, kad jų 
“lyderiai” eilinius darbinin
kus sukursto ir išveda į ko
vą, bet kovoje jie patys ne
dalyvauja.

. Štai komunistų “lyderis” 
Erwin Beal, vienas iš kalti
namųjų, prisiekęs Dievui sa
kyti teisme “teisybę, nieko 
daugiau kaip tik teisybę” ir 
pabučiavęs bibliją viešai už
ginčijo, kad National Teort- 
ile Workers unija yra komu
nistų organizacija..

Teisėjas M. V. Barnhill 
pareiškė, kad valdžios proku
roras negali kelti šioje byloje 
komunistų ‘ ‘ tikė j im o ir 
mokslo,” nebent jie patysotą 
norėtų padaryti Taip pat 
nekelti tikėjimo į Dievą klau
simo, nes riši liūdininkai pri
siekė Dievui ir pabučiavo bi- 
bliją be jokio protesto. Tuo 
davė suprasti, kad ir komu
nistai tiki į Dievą, nebent jie 
kitaip pasisakytų.

Beal, komunistų vadas 
taipgi užginčijo, kad Natio
nal Te.vtile Workers unija 
būtų įrankis komunistų par
tijos ir kad tikėtų į jėgą ir 
prievartą.

Be to, jis pareiškė, kad ki 
lūs riaušėms, kumet prasidė
jo mūšis tarp streikierių ir 
policijos, pis ir keletą kiti 
streikierių vadai buvo pasi
slėpę jo (Beal) ofise, unijos 
name, kad išsisaugojus nuo 
kulkų kurios zvimbė lauke 
ant gatvės.

Taip tai komunistai gina 
darbininkų reikalus, darbi
ninkų teises kovoje už būvį.

Vadinasi komunistų vadai, 
sukurstę darbininkus prie
šintis ginkluotai policijai, 
patys, remiantis Beal liūdy- 
mu, pasislėpę ofise klausėsi 
kaip zvimbia kulkos.

Komunistų drąsa yra lygi 
žvirblių drąsai pamačius va
nagą.

buvo daug* totų irvisoįrių 
pasidariusi: bųyo užtrauktos 
3 vidaus paskolos auksinais 
— sumoje apie 30 mil. auk-
S .3. .’ '' •
sinų, tos beveik likviduota, 
Amerikoje — iždui ękola su- 
moj* 6 mil. <JoL tėra Ukvį- 
duojajna, Amerikos lietu 
viams sumoje apie 20 mil. li
tų bus apmokėta 1935 m. 
Prancūzijai už gęlež. me
džiagą ir amuniciją sumoje ( 
apie 6 mil. frankų likviduo
ta. Iš Vokietijos paskolin
ta apie 115 mil. markių. Pa- ,

f • e ‘ a š1 i' j 1
skola jau likviduota susitari
mo keliu. Anglijai nedidelė 
150,000 sv. st. skola likviduo
jama. yiso Lietuvos valsty 
bė 1928 metąįs turėjo apie 
89 mil. litų skolų, kurių a- 
pie 88 buvo užsieniui ir 1 
mil. viduj. -Pereitais me-

: • : r

tais buvo keliama karo repa
racijų klausimas, kurios da
lis atitenka iš 'Vokietijos 
skolų Klaipėdos kraštui ir to 
krašto prancūzų okupacijos 
1921—1923 metais išlaidos. 
Bet dėl šitos skolos tebeina 
derybos.

B Pereitame numery rašėme 
^apie įvykusią Katalikų Vei--
>?kimo Centro konferenciją 

Kaune.
kI Konferencijai prasidėjus 
į dienrastis ‘ ‘ Rytas’ ’ paduoda 
■^kaip stiprus ir galingas yra 
> K. V. C. ir kiek narių ir orga- 
įgliizacijų prie jo priklauso. 
įJ&aso:

/‘Katalikių veikimo srity, tic- 
\ ša, jau daug veikta ir sulaukta 

.šaunių vaisių. Štai kokio džiaug- 
gr'-. smo teikia vien katalikų orga- 

nizacijų, esančių K. V. C. na- 
&•. riais, narni skaičius. “Pavasa- 

rio” Sąjunga visus žavi savo 
, 50,000 šaunių jaunuolių, kurie 
jmūsų tautai žada šviesų pava
karį. Labdaringa Kristaus Mei
lės’ Draugija džiaugiasi savo 
45,000 narių. L. K. Moterų 
Draugija, imponuojanti dide
liais nuopelnais, turi 22.000 mo
terų, kurios kuria jaukesnį ir 
tauresnį gyvenimą Lietuvoje. L. 
ūkininkų Kooperacijos Sąjunga

L' SUBSCRIPTIUN KATES:
Oomestic yearly................................. |€50
Forelgn yearly...................... • • • • • • • |5J5O
ponestlc once per week yearly. .$2.50 
rorel^n once per week yearly....$3.00
E “DARBININKAS”

866 West Broadway South Boston, Mass.

■T -' 1 ■
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Published every TUE§DA^ap4 FBID AY-------- bT------ — ’ >
UMT JOSEPH’S UTHUANIAN R. O. AS800IATI0N OF LABOB

t jM ■econd-class matter Sept 12,1915 at the poat ožtfce at Boston, Mąaa> 
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Act of October 8, 1917, anthoriaed on July 12, 1918”
■ ■ * . « » • }

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama  ...................$4.50
Užsieny metama...................................$5.50
Viena kart savaitėje metama....$2450 
Užsieny viena kart savaitėje met. $3.00
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gija ir Angelo Sargo Vaikų Są
junga su savo 13,500 n. gelbsti 
musų kraštą iš šiurpulingojo 
girtuokliavimo ir ištvirkimo glė
bio. Lietuvos Mažažemių ir 
Naujakurių Sąjunga turi 15.000 
narių. Ateitininkii Federacija

“Taigi jau didelių žygių at
lieta. Tas džiugina ir gaivina 
šviesią viltį. Bet dar didesnių 
žygių laukia ateitis. Lauruose 
ir rožėse nevalia užmigti. Rei
kia iškelti visus esamus dides
nius trūkumus ir su jais raciona
liu būdu kovoti. Kas nebemato 
savo ydų ir kas su jomis nebe- 
kovoja, kas nepasimoko iš savo 
klaidų ir kas sustingsta vietoje, 
tas miręs.”

Kada mūsų Federacija tu
rės tiek narių ir organizacijų 
savo globoje? Gal niekados, 
nes mes vietoj koncentruoti 
savo jėgas jas skaldome.

Didžiausia mūsų organiza
cija Susivienymas pirmas 
pradėjo skaldymo darbą — 
išsibraukė iš Federacijos. ’

Kolonijose irgi prasideda 
lokalizavimo darbas.

Tas parodo, kad mes esa
me toli atsilikę nuo savo bro
lių tėvynėje.

----- t--------

Komunistai ir

Gastonijos streikierių by
la, kuri yra nagrinėjama 
Charlotte, N. C. dėl nužudy
mo policijos viršininko Ader- 
holto sukėlė daug kalbų. Vie
ni kaltina policiją, o kiti 
streikierius. Mes nesihhsime 
kaltinti ar teisinti, o tik pa
žymėsime, kad riaušėse galė
jo būti ir vienų ir kitų kaltė, f

Valdžia stengiasi įrodyt, 
kad sfreikieriai buvo iškalno 
susitarę nužudyti viršininką 
Aderholt."

Streikierių liūdininkai įro
dinėja, kad dėl Aderholto nu
žudymo jis pats ir kiti poli- 
cistai yra kalti.* >

Sekant tardymo eigą, išro
do, kad teismas išduos beša
lišką nusprendį.

Dėl šios bylos daugiausia 
skandalo kelia komunistai. 
Jiems nesvarbu kas kaltas ar 
nekaltas bile tik daugiau pi
nigu prisižvejojus iš nesusi
pratusių darbininkų kaltina
mųjų darbininkų vardu. Jie 
skelbiasi didvyriais ir darbi
ninkų reikalų ginėjais. Bet 
apart kaulijamo iš darbinin
kų dolerių ir ardymo darbi
ninkų solidarumo jie dau
giau nieko nėra padarę dar
bininkų luomui.

Hi byla turėtų atidatjgti 
1 s, kad ir aklinusiems kr

Spaudos žiniomis, Kaune 
eina smarki kova prieš ir už 
p. Voldemarą. Išrodo, kad 
kairieji valst. liaudininkai ir 
socialdemokratai linksta p. 
Voldemaro pusėn.

“L. Ž.,” liaudininkų orga
no atstovas jau antrą kartą 
turėjo pasijsalbėjimą su p. 
Voldemaru jo kabinetui su
birėjus.

Kam tas toks puldinėji
mas ? Aišku, kad noras pa
rodyti užuojautą p. Voldema
rui. Taip sakome dar ir dėl
to, kad valst. liaudininkų va
das p. Toliušis pasikalbėjime 
su plečkaitininku Ancevičiu 
Okupuotoje Lietuvoje apie p. 
Voldemarą yra šiaip pasa-

Nemanyk, kad be tavęs kęs:
niekas tiesos neišmano A- “Turime stiprią valdžią, kuri 
rabai. be jokių dvejonių apvalys kraš-

Puikiais, karklais pasidabinęs, tarp kabių su
siraitęs, teka nedidelis upelis. Kuo rytmetinių 
saulės spindulių blizga, kaip diemantas, jo mažos 
Vilnelės. Krūmuose lakštutė linksmai: ‘ ‘ kinkyk, 
kinkyk!” čerška. Ant gražaus krantelio vyšnių 
sodelis, nuo žiedų baltas, dabina mažą, bet jaukią 
trobelę. Priešais trobelę — rūtų darželis. Jame 
skaisti, kaip josios gėlės, Lietuvos mergelė laistė 
savo žolynus, dainuodama rytmečio dainelę. Ją 
aplankė jos draugė — Elenytė, kuri ėjo į upelį 
vandenėlio.

— Labas rytas, Kastute!
— Ačiū, Elenyte! — atsakė Kastutė ir pra

dėjo tarp savęs įspūdžiais dalintis.
I ' *

— Žiūrėk, Elenyte, ką tai reiškia? Štai šita 
mano mėgiamiaųsioji gėlelė nuvyto. Kas jai pa
kenkė, rodos, taip atidžiai žiūriu.. Imsiu ir išrau
siu ją. Niekam netikusi, kad ji taip daro!

*

— Iš tikrųjų, Kastute, nuostabu. Gal ką blo
ga pranašauja? O gal ir gera! Cha! cha! cha! 
Linksmai nusikvatojo abi mergelės.

Kastutė, išmetusi nuvytusią gėlelę, tvarkė 
darželį. Elenytė nuėjo vandens. A

’mą didėti. Prieš karą vidu- 
nesant valdžioje ir išėjus o-- iLž? ------- -t- hl-
pozicijon Brooklyno “V-bė” 
ir kiti buvę pozicijoje atsira
do keblioje padėty.

Spėjame, kad nuo dabar 
ir laisvamanių vienvbiečių 
spauda priešinsis diktatūrai.

— Broliuk! Kas tau yra? Gal kas nepa
prasto įvyko ?

— Kieko, nieko, sesut. Aš taip sau... Ech 
tie kraugeriai! Taip taręs išbėgo į kamarą. Kas
tutė suprato, kad kas blogo yra, ir išbėgo paskui 
broliuką. Brolis kamaroje ėmė šautuvą ir šovi
nius. N astutė reikaląvo:

— Broliuk! Sakyk kas yra ?
— Lenkai lenda... Taręs tuos žodžius išbė

go į kiemą.
Netrukus pasigirdo keletas šūvių. Kastutė 

suprato’, kad lenkai nori užgrobti Lietuvos žeme
lę. Troboje ji negalėjo nusėdėti. Jos širdyje de
gė Tėvynės meilė ir pasišventimas mirti už Tėvy
nę, o nežiūrėti kaip ją-priešas nori pavergti.

— T L.____ _________ _

— Ir aš sėdėsiu ? Niekados! Mano pareiga 
padėti! — tarė Nastūtė ir, apsigaubus skarele, iš
bėgo į kiemą. Tuo pačiu akimirksniu vėl grįžo 
atgal ir įbėgo į kamarą. Išėjo kažką nešdamosi 
prįejuosty. Lauke šaudymas didėjo. Nastutė. 
kiek galėdama susilehktisi, ėjo' nedideliu grove-

- • • • * •

liu. Netoli pastebėjo gulintį šaulį. Jis šaudė į 
priešo pusę. Pribėgusi prie jo, papylė iš prie- 
juoseio ką buvo iš kainaros išsinešusi. Pasirodo, 
ton buvo šoviniai. Brolis žvilgterėjęs pažino, kad 
Čia jo sesutė.

jautė, kad čia mažos jėgos ir priešas gali įsiverž
ti giliau. Nežiūrėdama kulipkų zvimbimo, įbėgo 
į kluoną. O iš ten miškeliu pasiekė kaimelį, kur 
pranešė apie priešo vietą ir kad duotų pagalbą 
tiems, kuriuos priešas gali apsupti. Kastutė, vi
sa tai atlikusi, grįžta atgal. Tuo tarpu priešas 
prisiartino arčiau. Nastutė turėjo pereiti vieną 
miško plikalę. Priešo akis pastebėjo ją.

— Stok! — pasigirdo svetimas balsas. -
- Nastutė, žvilgterėjusi į šalį, pažino, kad tai 

priešas.
— N iejcados! — sumurmėjo Nastutė. f
— Priešui pasiduoti tas pats ką ir parsiduo

ti ! Ir pasirengė bėgti. Pykšt! Pasigirdo šūvis. 
Girelė susiūbavo, kaip skausmą kokį jausdama. 
Visa gamta pasikeitė, kaip prieš didžiausią au
drą. Daržely gėlelės mirgėjo, tartum norėdamos 
ką pasakyti Netoli darželio, paskutinį žodį tar
dama: “Tau, Tėvyne... ” krito, amžinai užmer
kusi akią, drąsi Lietuvos dukrelė.

Kastutė gulėjo paplūdusi kraujuose. Bema
tant priešas ją buvo apstojęs. Vienas praėjusių 
rūstu balsu tarė: “Šaulė!” Lietuvių smarkus 
puolimas juos išblaškė. Kraštas Vėl paliko ra
mus.

Ant gražaus kalnelio, kur siūbuoja liepa, jos 
ramiam pavęsy, iįsisi šaulė — didvyrė. Kas ry
telis ten raiboji gegutė užkukuoja, laukdama, gal 
pritars jai linksmutė mergelė. (Tpetis liilčlnal 

am*

Lietuvoje, palyginus jį prieš 
karą ir dabar, rodo palinki-

• * •. •' • ■ i •

Bulvės (tūkst.) 800 tonų 1,500 tonų
Rugiai 500 ” 525 ”
Avižos ’ ’ 265 ” 350 2
Miežiai 160 ” 210 ”
Kviečiai ” 85 ” r115 ”
žirniai ” 50 ėb' ”
Sėmenys ” 25 ” 35 ”
Pluoštas ” 24 ” 35 ”

, Atskirų kultūrų derlius karo 1920—1928 metų

tinįs derlius 1909—1913 me
tų laikotarpy rugiams buvo 
18 centnerių nuo 1 ha., kvie
čiams 20, miežiams 17, žir
niams 17, avižoms 16, linų 
sėmenims 9, linų pluoštui 
9}^ cnt., bulvėms 140 cnt. Po 

laiko
tarpy tų pat kultūrų derlius 
buvo: rugitj 20 cnt. (2 cnt. 
aukštesnis), kviečių21 (viso

»

1 centneris aukštesnis), mie
žių 19 (2 cent. aukštesnis), 
žirnių 17 (tas pat), avižų (3 
cent. aukštesnis), linų sėme
nų 12 (3 cnt. aukštesnis) ir 
bulvių 200 cnt. (60 cnt. aukš
tesnis).

(Bus daugiau)

jf
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RUDUO

Roda-Roda

(l’avedn ęrailestinfroms Lietuvos sesutėms)

New Engiand Telephon'ę 
and Telegraph Company

lis reikalingas sveikatai, kad 
jis yrą vaistai. * Alkoholis y- 
ra nuodai. Jis yra visu ne
laimių, nuodėmių, beproty
bės, gąlvažudybės ir kitų ne
dorybių pradžia. ’ ’

vais- 
rsieji 
e vie- 

|y|nesako, 
S yra sveikatai 
’avyzdžiui:

Drauge su dangum verkia gailiai 
jautri širdis.
mirtis aplinkui.. . Dreba bailiai 
drėgna akis...

Noriu aprašyti savo var
gus ir gyvenimų Argentino
je. • ’

Prisipažįstu, broleliai, kad 
mokytojas K. teisybę sakė 
išvažiuojant, kad ten nerasi- 
jme dėdžių nei tetų, tavęs 
nieks nepagailės. Dabar ma
tau, kad taip, vra.- O tada 
mislįjau, kad tas ponaitis 
Ivg pavydėdamas man lai
mės taip šnekėjo.

kiau.Lad iš 10 ligonių 7 yra 
alkoholio aukos. Tai reiškia, 
iš 100' ligonių 70-čiai žmonių 
ligas įvarė svaigieji gėrimai, 
kuriuos jie gėrė.”

Gyd. Mąvdslay: “Yra ne
protinga sakyti, kad alkoho-

tu c 
nukenčia neblai-

Tai mums sa-

Mokyti žmonės, pasirausę 
ligoninių knygose, kur užra
šinėjamos ligos ir mirties i- 
vvkiai, ir metrikų knygose, 
kur užrašinėjami gimę, — 
išskaičavo, kad žmonės, ku
rie negeria svaigiųjų gėrimų, 
paprastai gyvena 6—9 metus 
ilgiau, ne kaip geriantieji.

Girtuokliai patys suardo 
savo organizmą, stivo kūną 
ir rengia sau ankstyvą mir
ti. Bet ir savo vaikams- jie 
l>erduoda įvairias ligas. Tai 
baisus daiktas. Jei tėvas 
serga ir be laiko miršta nuo 
svaigiųjų gėrimų, tai jau čia 
jo dalykas: bet kad jis pri
verčia kentėti ir visai nekal
tus savo vaikus, tai yra tokia 
nuodėmė, kuriai nė vardo 
nėra.

Yra žmonių, kurie vis dėl
to sako, kad alkoholis esąs 
sveikatai reikalingas, ir gy
dytojai todėl esą jį pripažįs
ta vaistu. Teisybė, yra var
tojami vaistams ir nuodai — 
morfijus, aršenikas ir kito
kie. Bet tai nereiškia, kad 

gerk 'juos 
Tik-

Jaunuolių svajonės vėjais nuėjo.
Ramtrns ftn po „elgeta — karys — 

reporteriu. o pirmasis jaunuolis inir 
dieną pereitų metų, tarnavęs perkurt 
rojo gelžkelio.

' ■ : i • j

sirodo, kad daugumoje 
atsitikimų 
vūs žmonės.
ko nelaimingųjų atsitikimų 
statistika (šuskaičiavimas) 
iš apdraudimo draugijų, li
goninių ir t. t Ir pasirodo, 
kad labai dažnai nelaimingų 
atsitikimų priežastis — esti 
žmonių neblaivumas. Žmo
gus, įgėręs alkoholio, tampa 
neatsargus. Pavyzdžiui, 
prieš pasaulįnį karą Rusijo
je nuo alkoholio staiga iš
mirdavo po penkis tūkstan
čius (5000) žmonių kas me
tai.

UI bulvių Žinomas ir “Darbininko” sk; 
įsi. Ulonai b'fojas—Arčias (Leonas) Vitkau 

• i , * kas, Lietuvoje, noriu išleistiknyj 
‘ les iš savo rastu, surinkti} is įvi

<l\ o periu . , rilt ir prašau man p
ię. bliudą. dėti, n es neturiu pinigu. Turiu, pi 
1 kareivis; m Sausiai paruošęs spausdinti rini 
+. • <•>. mano eilėraščiu, apysakaičių
I < l I Su \ U * ‘

< kito ko, spausdintų Lietuvos vali 
ysi <u iu , j;) j į-ra^čiuosc. Vaikams knygel
Brazilijoj trūksta,"mokslo metuose nuo T 

ir kitką. o <lens noriu jiems jų išleisti Tolia 
lengvumas ,ur‘u paruošęs spausdinti rimtų.

, . juokingu apvsakaieių. kuria, bu'nėra kada ' .. • ? .: . , „ .spausdinta ir Darbininke; . J 
Uostyti, tik skirose knygelėse noriu išleisti. š 
Ilgams sto- Prašau padėti man knygeles! 
lino kai ei- b'isti, ir kas nori padėti—praši 

, . pranešti man sąlygas, trumpu a 
a resu; Rašytojui Arėjui (Leonu 

nešiąs buvo Vitkauskui, Kaunas, Jatiraania.
■ kaip Bra- (S.-’3O)

’ .* *
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Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50e. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir < 
t isa papasakos. -ė

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- J 
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Motetų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky- 
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Ra- » 
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros aky---- 
rius ir kiti. x

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais J 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad. T>° metų galima pasidaryti daili .1 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojdįj 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon; . i

UžsaKvmns siųskite šiuo adresu: 
“JZDTERŲ DIRVA” 

2322 Įf. 24 Street, Chicago, IU. u

.. ..........................................■—f

Lauke švilpia smarkus rudens vėjas, blašky
damas į stogą šlapiais, geltonais mirštančio sodno 
lapais. Kaukdamas lyg pririštas geležinėj nar- 
voj žvėris laksto jis ir dūksta, sukdamas po lan
gais drėgnus lapus ir blaškydamas juos ant smė
liuoto tako.

1927 m. gegužės 20 d« at
plaukiau i Buenos Aires.Ten 
V '• j; M"’:. '<'■ Si.A/į. . i .
žmones būriais vaikščioja ir 
/-J)-..,:; . \ . . i: ) >*?..

vis apie darbą kalbasi. Vie- 
tiniai Lš mūs tyčiojasi. Bra- 

• * f • • • > 4 • f lt Jsėdėjęs tris savaites keleivių 
barake suradau ruską žydą
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agentą, tai tas už 7 pezus 
(beveik 30 litų) man prii*o- 
dijo darbą, ale išsiuntė už

• • ■ i z.»*1 i i * • i!. * 1 •

700 kilometrų. Nuvažiavęs 
kalbos nesupranti, o darbo 
pristovas ant tavęs Šaukia
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rųmoje alkoholis nėra 
tai, ir tai pripažįsta ga 
pasaulio 
nas ti|qrąį’ 
kad rdkoit 

naudingas.

Gyd. V. Horsley: “Alko
holis yra ne vaistai, nuo li
gų, bet visų ligų, neturto, 
vargo ir i nuties pradžia.”

Gyd. V^ GriiU*^: “Alkoho
lis naik&fa sveikatą ir silpni
na žmogaus protą. Iš paty
rimo žinau/ kad alkoholis v- 
ra blėdingas daiktas, nuo jo 
daugiausia ’ žmonių išmirš
ta.”

Gyd. Clarke (Klarke): 
“Dirbdamas ligoninėje suse-

....... 1 ligoniu 7 vra

Pasaulį liūdnumu prigirdė 
niduo. ruduo’. .

> 

f
■ Kai degtinė atsirado, jau 

daug anižių praėjo. Ją iš-, 
rado gydytojai kaip nuodin- 
vr» f : - : # w

gus .vaistus, kuriuos jie ir 
praminė (lotyniškai) “aqua 
vitae,” t. y. “gyvybės van- 
duo.” Prancūzai ir dabar 
degtinę taip vadina (eau de 

, vie). Anų laikų gydytojai 
manė, būk tie vaistai (degti
nė) pailgina žmogui gyveni
mą, išlaiką jaunumą, būk 
kasdien ją vartojant po ar
batinį šaukštuką galima ap
sisaugoti nuo įvairių ligų.—

Tačiau, tai yra gryna ne
tiesa. Greičiau degtinė ga
lima praminti “mirties,” bet 
ne “gyvybės vandeniu.” Mes 
jau esame kalbėję apie tas 
ligas, kurios žmogų ištinka 
dėl svaigiųjų gėrimų varto
jimo : tos ligos — tai kepenų 
ir inkstų nutukimas, kepenų 
ir inkstų nusilpnėjimas, pil
vo slogos (kataras), pilvo^ 
liaukų ligos, pilvo vandenli
gė, kraujo pasrujimas, gyslų 
užsikimšimas, beprotybė, 
baltoji karštinė, nuomaras ir 
t. t.

Alkoholis tiek nusilpnina 
visą organizmą, kad žmonės, 
kurie vartoja svaigiuosius 
gėrimus, yra įabjau neatspa
rūs limpamoms ligoms, ne 
kaip blaivininkai. Taip, kai 
pasirodo cholera, tai pir
miausia suserga girtuokliai. 
Pasitaiko, kad, cholerai pa
sirodžius, blaivūs žmonės 
pradeda gerti, klaidingai ma
nydami, būk degtinė apsau
ganti nuo choleros.

Daug žmonių žūna iš ne
laimingi} nuotikių: tai pa
tekdami po traukiniu ar 
tramvajum, tai krisdami nuo imk tuos nuodus 
laiptų, iš langų ir t. t. Pa- vienus ir būsi sveikas.

Išvertė \l. JI.

Trys jaunuoliai plačiai atvertomis akimis 
žiūrėjo Į besislepiančią už horizonto saulę.

Pirmasis sjikė: — Aš pažįstu vieną merge
lę.. . ir tiktai josios aš prašau pas Dievą. Aš ži
nau namą su terasa apžėlusią laukinėmis vynuo
gėmis. Tenai aš norėčiau gyventi. Tegul besi- 
leidžiančioji saulė blikstelėtų ant mano namų.. . 
mano žmonos.. . mano laimės...

Antrasis sakė: —Aš noriu būti karaliumi. 
Purpurine mantija turėtų driektis nuo mano pe
čiu. Ambros kvapas tesiskleidžia mano buveinė
je. O mano vergai pastatys man neregėto gražu
mo paviljoną, — apskritą', iš rausvo marmuro, su 
krišpoliniu kupolu. Ten trykš krištoliniai fon
tanai ir nardys auksaplaukės deivės. Koki lai
mė!. .

Kaip beprotis pašoko tretysis: — Jūs esate 
bailiai — bobos, — gėda jums ir panieka! Mirti 
kovos lauke, tarpe srovių garuojančio kraujo, su 
garbingos pergalės šūkiais — štai kur tikroji lai
mė!. .

Kareivis gi klejoja, kalba iš karščio arba šoksta 
iš lovos. Ivg norėdamas atsiginti nuo nematomo 
priešo. Jam matosi piktų priešų veidai su })ilno- 
mis kraujo akimis ir su durtuvais rankose. Tr li
gonis tiesia rankas, murmėdamas: “Nepasiduo
siu !. . Draugai!.. Pinmm!.. ”

Ir jauna, tokia pat ligonė, kaip ir gulintieji 
lovose, sesutė, paima suklotą skepetaitę ir. sumir
kius ją į stiklinę su šaltu vandeniu, atsargiai už
deda ant karštos klejojančio kaktos.

Ligonis neramiai sukruta, dar labiau kažką 
sumurma ir ima retai, gailiai vaitoti: “Ai! ai!”

Ir jo vaitojimo atgarsis susimaišo su lauke 
švilpiančiu rudens vėju ir skaudžiai smenga se
sutės širdin, kurios skruostuose pasirodo spindin
tis lašas. J i pergyvena sunkią dvasios kovą.. .

O tamsi ilga rudens naktis begalo tęsiasi, 
kankindama savo skaudžiu vėjo kaukimu ir seni
no medžių girgždėjimu jausmingą jaunos sesutės 
sielą?

O išdžiūvusios figūros tik vartosi lovose, kle
joja murina, skaudžiai dejuoja, plėšydamas šven
tą nakties tylą. •

O tau, tikra Lietuvos gailestingoji sesute vi
sus tuos vaitojimus ir dejavimus reikia išklausvt 
ir tu dar ne vieną ilgą ilgą naktelę jų klausysies...

Tėvynė tau už tai užmokės... Nuo tavęs pri
guli daugelio tėvynės gynėjų gj'vybių. Taigi stip
rinkis dvasioje ir kantriai kentėk, uoliai dar
buokis!.,

,4 t, > k? * *
(“KnrlSklij Knl^nitorlus nęo mefnnw")

Visas platus sodnas stovi tamsus ir ūžiantis. 
Jo viršūnėj aukštai plaukia, rutuliuojasi drumsti 
debesys, tai paslėpdami, tai parodydami skaistų 
mėnulio veidą.

I Platūs, aukšti didelio narnoj langai iš vidaus 
apšviesti balta elektros šviesa. Plačiame išbal
tintame kambaryje stovi dvi ilgos lovų eilės. Ant 
jų, galvą užsikloję, arba visai antklodes nusimetę, 
guli tamposi išdžiūvę, išbalę, elektros šviesoj fan
tastiškai atvaizdintais veidais, jauni kareivėliai 
— mūsų tėvynės karžygiai.

Girdisi kambaryj gailus senėjimas. Laik
rodis ant mažo stalelio pastatvtas skaudžiai, vie-

■ 1' « į t i ■ <.! • • į . J :».; ; «
uodai taksi, spengdamas ausis. ‘ Kaž koks liūd
numo, skaudžio ilgesio ūpas viešpatauja tame
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plačiame išbaltintame kambary je.

Prie lango, ant baltos kėdės, pasirėmusi ma- 
žh rankoje, sėdi jauna, baltai apsivilkusi sesųįė ir 
atydžiai žiūri į išblyškusį jauno kareivio veidą.

Tijūnaitis
irG • vi 'A

Alkoholis, Ligo^ ir Mirtis

Naudokis šiomis va 
karinėmis kainomis ir su 
taupysi pinigo.

• i » > - - ' (iMiSKas'is rsraziinos)• y ... - ■ <■ f ■
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rėkia, raudonas akis išver
tęs. , JCeturias cįįenas padir
bau ir išėjau, fejau 900 ki
lometrų pėsčias, visą mėnesį. 
Apžėliau, utėlėmis aptekau. 
Ant laukų, po geležinkelio 
tiltais nakvojau; vaikščiojau 
po pūstynes be duonos ir be 
vandens. Paskui vėl gavau 
prie geležinkelio akordną 
darbą. Tai 15 Ayrii per 4 
dienas turi padaryti 25 die
nų darbą. Kiek aš čionai 
vargo matau vaikščiodamas 
šimtus kilometrų, prašinėjų 
duonos kur gaunu. Ir mis- 
liju sau po tiltu susirietęs ir 
pilvą įtraukęs ar aš čionai 
kenčiu už tėvelių pirmgimį 
grieka, ar už savo . Ir širdi 
graužia, kaip čia reik par- 
grįžti į Lietuvą. z

Daug kartų gavau vis po 
kelias dienas'padirbėt i iY vis 
tai šimtą, tai daugiau kilo
metrų veik ar pėsčiam arba 
geležinkeliu važiuoti, jei dar 
kiek pinigų užsigniaužęs su- 
sičėdijęs laikaisi. O tai, ma
no mieli broliai, per tokias 
keliones visoko reik pamaty
ti: ir išalkti, ir ištrokšti. ir 
peršilti ir naktimis peršalti. 
Daug sykių ant cementinių 
grindų reikėjo gulėti. Tai. 
mano mieli, ar aš vienas taip 
vargstu. Tūkstančiams žmo
nių taip einasi. Čionai dar
bo prižiūrėtojai žmogų laiko 
pikčiau už šunį. Žmogus ge
ro žodžio negirdi, tik vien
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Korespondentas

BRANGŪS TAUTIEČIAI

FIELD, MASS.

Vasaros laiku jisai suruošė du 
fapijos pikniku, kurių pelnas žy- fc

K" Jt

KUX. s. VEMBRĖ,
Westfield’o šv. Kazimiero parapijos naujas klebonas, energingai 
darbuojasi parapijos ir draugijų tarpe. Spalių 19, 22, 24, 26 d. d. 
rengia parapijos bazarą.

'' f:"a.

HARTFORD, CONN.
Spalių 13 d. Mokyklos didžiulė

je salėje Šv. Trejybės parapija su 
savo geriausiais darbuotojais su-

S GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE "

plfOrs West.field’o, Mass.. lietuvių 
jonija, sulyginus su kitomis, nė- 
|jau taip didžiųjų, tačiau savo 
irbstumu ir veiklumu neapsilei- 
M kitoms. Čia jau žmonės tokio 
iio, kad 'daug dirba, daug veikia. 
|labai mažai apie savę skelbiasi 
ačiąjam pasauliui, ieškant sau 
Ščios garbės.
Keletą mėnesių atgal, šioje kolo- 
įpje įvyko daug permainų. Gra- 
fcjštsisveikinę su savo klebonu.- 
įtykusiu AA’orcesteriii, kuru K. A. 
lįsiu,' kurs čia uoliai darbavosi 
ftĖGL2“ metų; meiliai sulaukėme 
įmo, energingo ir darbštaus ku
to, dabartinio mūsų mylimojo 
jebono, asmenyje kun. S. J. A’em- 
įgą. Atvykęs čionai, jisai gražiai 
^energingai pradėjo darbuotis vi- 
p. parapijos ir vietinių draugijų

Worcester, Massachnsetts 
Phone Park 5065

X

mų svetainėse. Draugijos juda: 
vienos planuoja vaidinimus, kitos 
gi šokius; Marijos Vaikelių drau
gija uoliai mokinasi komediją — 
operetę, kuri, sakoma, bus graži ir 
juokinga. Choras rengiasi prie 
koncerto ir dar mokinasi kokią tai 
dramą, apie kurią kitą sykį gal 
plačiau pabriešiu.

Mūsų gerbiamojo klebono kun. 
S. J. Vembrės didžiausiu rūpesniu 
vr«i atmahavoti nelabai malonios 
dabarty išvaizdos atrodančią kle
boniją, išdekoruoti bažnyčią, už
dėti joje nauji varinį stogą, sudėti 
naujus cementinius šalygatvius — 
sidevvalks. Darbas jau plačiu maš
tabu vra pradėtas ir atrodo, kad 
bus puošiančiai ir sumaniai pada- 

:rytas.

Remontą vinį o reikalams šiemet 
sumanyta padaryti .parapijoje šio- 
kį-tokį “šurum-burum.” Tuo tiks
lu yra rengiami parapijos bazaras 
—f erai, kurie Įvyks spalių (Oct.) 
19, 22, 24, 26 dieno.se, šv. Kazimie- 

rirSijo praeitu heleriu metu !r0 io svetainėje,
cų jeigas. Žmones labai ji, , . , .
i-*■- v - ....... <vra suinteresuotas kiekvienas isįėjo uz jo gražius baznveioje (•

parapijonų, kurių vienas-kitą “by- 
tindamas” dovanoja fėrams gra
žių gražiausių dalykėlių netik iš 
paties AVestfieldo, bet taipgi ir'iš 
Northamptono, Easthamptono, 
Granby, Holyoke. So. Deerfield’o, 
AVorcesterio ir kitur. Fėruose kiek
vieną vakarą apsiėmė dirbti visi 
parapijonv.s, ypatingai fėrų komi
tetas: gerb. klebonas kun. S. J. 
Vembrė. A. Atkoeaitis, A. Dvarec
kas, A. Masaitis, St.Jaškūnas ir 
pagelbininkai: J. Lingaitis, J. Ki- 
šiunas. Ig. Volskus, P. Samulevi- 
čius, A. Kavaliauskas, A. Atkočai- 
tis, A. Jonaitis, Pr. Mockus, V. 
Miukelis, Pr. Cvirka, P. Bernadi- 
šius. A. Bemadišins, B. Grigaliū
nas, V. Jutkevičius, K. Jutkevičius, 
P. BaĮiukonis. J. Baliukonis, - A. 
Sabonis, J. Ulinskas, J. Sfanslovas, 
J. Gecevičius, S. Danila, A. Gec.evi- 
čius, K. Adomaitis, A. Cagelbvi- 
čius. J. SamUlevičius. J. Babulevi- 
čius, O. Sabonienė, M. Dvareckie- 
nė. O. Kavaliauskienė, M. Adomai

ti ienė, O. Naudžienė, A. Palažiejūtė. 
A. Klebauskaitė. A. Kundrotaitė, 
A. Danielaitė, A. Atkočaitytė, A. 
ir M. Klebauskaitės, A”. Petkutė,

šnipšt’l

EUZABETH, N. J i

■

l;.:i

Komiteto Sekretorius

Šiemet, daugeliui pritariant, Eli- 
zabeth’e susidarė Vilniaus užgrobi
mo sukaktuvėms parengti rengimo

Adresas —
BOSTON SALES COMPANY

678 No. Main St., Montello, Mass.*

D. Baliukonytė, A. Ulinskaitė, J. 
Baliukonytė, M. Kašėtaitė. J. Beik- 
šaitė, AL Vaivadaitė.

| STOCK ROOM _ |

Į. 10 Ellesworth St., Worcester E
I Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336 # 
a_________ 4

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektrišinas. Turiu S metus prity
rimo. Taisome ir į veda m motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

• Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildan gydytojo receptus ir už-~ 

laikau visų eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass. I_JUOZAS J. DIRSAH

LIETUVIS GRABORIUS i
Teikiu patarnavimą laidotuvėms iro 
iSrendavęjam automobilius. vestu-!! 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-į j 
mams. i >
Gj/rentmo Vieta.’ 194 Millbury St.į| 

(ant3-čioaukšto) Tel. Cedar4953h

Ofisą*: 212 Millbury SL. Worces-G 
ter, Mass. Tel. Park 2795.

♦

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

telefonas Park 3050

ADVOKATAS

GNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING 

Worcester, Mass.
z

amai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

R. J. C. LANDŽIUS
w-SEYMOUR

l PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEL. PARK 5873

> 1

- KĄ TIK. IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Tt,

, Parašė KUN. PROF. PR. BJJČIS, M. Y. C. 
r'.A—.

Labai įdomi knvga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. J. C. kelionės j Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs- 

'idte sekančiu adresu: /

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
F 866 West Broadway, South Boston, Masa.

LDS. 97 kuopos susirinkimas į- 
vyko spalių 13 d., 1929. Buvo iš
duotas raportas iš buvusio LDS. 
seimo. Raportą ęiš&fcvž VI. Pau
lauskas. Nutarta reagt prakalbas 
ir koncertą. Tam darbui išrinkta 
komisija: VI. Paulauskas, A. Pe- 
čiukonis ir Tarnas Verseckas. Šia
me susirinkime rezignavo iždinin
kas Ad. Dzedulionis. Jo vieton iš
rinktas naujas iždininkas Dominin- 
cas Misevičius, i • .•

Narys

Taigi ir kviečiami yra širdingai 
atsilankyti visi lietuviai iš JVest- 
fieldo, So. JVorcesterio, Worces- 
terio, N'orthamptono, Easthampto- 
no, Pittsfieldo, Granby, Florence, 
So. Deerfieldo, Holyoke, No. Ar-{rengė vakarienę ir draugišką susi
mes! ir kitų vietų j minėtus Jėrus, 
kame kiekvienas turėsite progos už 
mažą kiekį pinigų, gauti daug 
brangių dovanų ir pasilinksmini
mo, o tuo pačiu pąremsite mūsų 
Gerb. Klebono sumanytą, visų pa- 
rapijonų remiamąjį darbą — kle
bonijos ir Dievo namų—bažnyčios 
remonto žvilgsniu. Tik neužmirš
kite dienos ir vietos.'..

Daug dar dalykėlių, nuotikių 
aprašysiu plačiau kitą sykį, jei tik 
plunksna nepristigs rašalo ir noro, 
rašyti. Tai faipL.

Šv. Cecilijos draugija-choras

Š. m., spalių mėn. 11 d.,’buvo s 
Šv. Jurgio parapijos, Šv. Cecilijos 1 
draugijos-choro visuotinas susirin
kimas, dalyvaujant beveik visiems 
-nariams. ------ ------------------—---------

I Susirinkime buvo aptarta visa 
eilė svarbių klausimų. Valdybas 
iniciatyva ir narių pritarimu nu
tarta surengti apie Šv. Kalėdas ne
paprastą ir iškilmingą koncertą.

Šv. Cecilijos draugija-choraę vi- 
sumet pasižymėdavo savo gražiais 
surengtais koncertais ir dainų 
šventėmis. Ši kartą manoma su
rengti? grandiozinį koncertą, kuria
me bus nepaprasta. įvairi progra
ma. Darbas jau pradėtas. Visi 
Rochester'iečiai ir kiti nekantriai1 
laukia’ ruošiamo koncerto! Neuž
mirškime koncerto!..

Į Šv. Cecilijos draugijos-choro 
valdybą Įeina ši<?: pirmininkas — 
Jonas Čelkys Morkūnas, raštininkė
— Izabelė Rovaitė, fnansų rašti
ninkė — Ona Šukytė, ir iždininkas
— Robertas šerelis. Dvasios Va 

f

dovas yra gerb. kleb. Juozas Kasa- 
kaitis. Šv. Jurgio parapijos var
gonininkas p. Kazimeras Bazys, y- 
ra Šv. Cecilijos draugijos-choro ve
dėjas.

Į programo komitetą išrinkta 
šie: p. p. Ona Šukytė, M. Gudely
tė, V. Baltrušaitis, Jonas Pranskū- 
nas ir V. Danielius.

Į choro komitetą išrinkta šie as
menys r p. pz A. Remeika ir-R Jur- 

įgelionis.
|i Taip pat,, lapkričio mėn. 22 d., 
lyra Šv; Cecilijos draugijos-choro 
(Metinė Šventė. Nutarta tą šventę 
(iškilmingai apvaikščioti, su pamal- 
Įdomis ir baliumi.
| Išrinkta šie asmenys rūpintis 
Metipe Švente: p. p. P. Pahiikienė, 

|M. Pikūnaitė ir N. Gudelytė.
| Prie Šv. Cecilijos draugijos-cho- 
Jro priklauso gražiausis ir gabiau- 
Isis Rochester’io lietuviškas jauni- \ 
mas ir senesni žmonės. Visi yra 
pilni entuziazmo ir noro veikti. Y- 
ra ir nepąprastai gabių muzikali- 
nių pajėgų.

Rochester’iečiai, neužmirškime 
to nepaprastaus ruošiamo koncer
to! Eikiiųe visi, it vienas !..

J. C. M.
 < 

komitetas, kuris, nors‘ir vėlokai,' 
š. m. spalių 20 d. rengia tam liūd
nam Įvykiui paminėti tam tikrą 
programą.

Ryto 9 vai. Lietuvių šv. P. ir P. 
parapijos bažnyčioje bus atlaiky
tos iškilmingos šv. Mišios užžuvu-' 

. z • 1

sius kovose. Paskui vakare 7 vai. 
tos pačios parapijos svetainėje Į- 
vvks atatinkamomis temomis pra
kalbos. Kalbės vielinis gerb. kle
bonas -J. Simonaitis ir svečiai kal
bėtojai. Visa Elizabeth’o lietuvių 
visuomenėj virčiam a gausiai daly
vauti. kad aiškiai susipažint su 
tikra Vilniaus padėtim.

Pažymėtina, kad nemaža L. D. S. 
vietinės kuopos narių išanksto pri
sidėjo gausiomis aukomis, nes'likę 
pinigai bus pasiųsti Vilniaus naš
laičiam.
e

ėjimą. Atsilankė apie 500 žmonių. 
Visi čia rado didžiausį draugišku
mą ir priėmimą. Vakaro vedėju 
buvo kleb. kun. J. Ambotas. Pirm 
vakarienės visi sugiedojo Tautos 
Himną, paskui atkalbėję maldelę 
gardžiai pavalgė. Po vakarienei 
buvo koncertinė dalis, kurią visi 
gerai išpildė, ypač pasižymėjo p. 
Žemaitytė - Šimanskienė, Kripas, 
-varg. Burdulis ir kt. Į šį susirin
kimą atsilankė nuo demokratų par
tijom pp Rankini m kitas asnrio, 
kuria reprezentavo Gaffey. Ran- 
kin ir Gaffey kandidatuoja Į mieš-1 
to majorus nuo demokratų pusės; 
abu jie gražiai pakalbėjo apie lie
tuvius ir prašė iš balsuotojų pusės 
daramos. Toliau buvo pakviestas 
<un. JT^Bakšys, • kuris Įžanginėj 
kalboj padarė gražaus jumoro a- 
pie įspūdžius ką tik sugrįžusio iš 
Lietuvos, iš Dzūkijos J. Petronio. 
Toliau prisiminė apie Vilnių, apie 
Lietuvos 9 metų gedulą, apięjietu- 
-vių rūpesnius ir darbus dėlei atga- 
'vimo mūs1.) senos ir šventos 'Sosti
nės Vilniaus. A’ienp protarpiu visi 
klausytojai sustojo ir tyloje bei į 
nuliūdime pažymėjo 9 metų šventę Į 
— gedulą-atminimą. Toliau dar | 
pakalbėjo J. Sekys pakartodamas I 
iš pirmąjį) amerikonų demokrati) I 
prakalbų, kad lietuviai balsuotojai 
atiduotų balsus demokratų tikie- Į 
t ui, nes šiems administraciją pa-Į 
ėmus lietuviai galės prieiti prie I 
miesto darbų, užėmimo kai kuriui 
galimi).vietų : sn demokratais gali-1 
ma susikalbėti ir daugiau iš jų tie-1 
sos gauti. Sekys kalbėjo trumpai, 
nes ši pramoga, vakariene sureng-1 
ta draugiškumo tikslais, parapijos 
reikalams, bet kad toks didelis lie-1 
tuvių susirinkimas, tai buvo pro-1 
gos prisiminti ir apie politikos da-1 
lykus. nes jau daugiau tokios pro
gos nebus.

Tarpe prakalbų dar buvo padai-1 
nuota “Mes be Vilniaus nenurim-l 
sim,” paskui padėkota darbinin- 
kams-kėms už surengimą šios dide
lės vakarienės, ūkininkams už au
kas, krautuvninkams už produktus 
ir tt.

Šv. Trejybės parapija jau kelin
tas metas rengia tokį vieną Į me
tus vakarą ir kiekvieną metą vis 
gražiai ir naudingai išeina.

Garbė mūs dvasios vadams ir 
arbė sykiu visiems lietuviams, ku-1 

rie remia kilnius lietuvių darbus.
Laimingai visi lauksime jau kiti) 

metų (1930 m.) tokios pat pramo
gos. • , i- ; . '

J. 8-y3.

100 Knygų Rinkinys 
“Birutės’.’ Kalendorius 1930 metų 
“Margutis” per visą metą 
Viskas už $7.50.

Didžiausias lietuvių knygynas “Lietu 
va” teikia gigantinę progą visiems Su
vienytų Valstijų, Kanados, Centralinės 
ir Pietų Amerikos lietuviams įsigyti 100( 
Knygų Rinkini—kiekviena knyga skir
tinga. didelių ir mažų, naujų ir senes
nių. jvairausio turinio: apysakų, roma
nų, dainų, juoką, daktariškų, mokslinių, 
filosofinių, istorinių ir dar kitokių ir 
sykiu su šitoms knygoms gausite prie
dus dykai: “Birutės” Kalendorių 1930 
metų, mėnesinį žurnalą “Margutį,” ku
rį leidžia ir redaguoja žymus humoris
tas ir kompozitorius Vanagaitis. “Mar
gutis" užpildytas juokais, dainomis, pa
veikslais. Tą viską dabar gaunate už 
87.50, gyvenantiems ne Suvienytose Val
stijose — užsienyje, kainuoja tiktai 
$8.50. Visų kolonijų lietuviai kviečia
mi naudotis šita proga skubiai. Apšvie- 
tos mylėtojai nepraleiskite šios progos 
— arti $40.00 vertės knygų už $7.50 ir 
“Margutis” per visą metą, taipgi gra
žu" “Brutės” Kalendorius. Sykiu su 
knygomis arba atskira! prisiusime Ir 
savo naujų knygų katalogų. Pinigus 
siųskite šiuo adresu:

KNYGYNAS “LIETUVA,” 
3210 So. Balsted St, Chicago, Ulinols

Skausmai 
aplink širdį 

Pašalinami 
su pirmąją doza

Pepsinu Sdtzcr
VAlSTIHtSE 2H JOf.tlV 

SAMPHIS DYKAI

A

LAIVAKORTĖS
Keliaujantiems Lietuvon 

ar iš Lietuvos 
Parūpinama visi reikalingi doku

mentai : pasai, vizos, sugrįžimui 
leidimui, afldBtyttBl _ 

Daroma legnliSki dokumentai: pa
vedimai, įgaliojimai, ir tt 

Telkiama teisingos Informacijos vi
suose imigracijos bei pilietybes 
klausimuose.

JUZE RAUKTYTĖ
50 Sterling St., Worcester, Masa

Tel. Cedar 9030-W.

Spalių 7 d., 7 vai. ryte mirė Pet
ras Barauskas. Jis sirgo du mėne
siu vėžio liga.' j Prieš mirtį attiko 
išpažintį ir priėmf švėnčiausį.

Spalių 11 d. Įvyko jo laidotuvės. 
Šv. Motino\ Sopulingos bažnyčioj 
už a, a. P. Barauską atlaikyta iš- 
k^mingos šv. mišios.

Šv. mišias laikė kun. L. Brig- 
mąnas, Jam asistavo du svečiu 
kunigu. . - s

Po mišių kun. L. Brigmanas pa
sakė pamokslu. Iš bažnyčios ve
lionies kūnas buvo nuvežtas Į Šv. 
Kryžiaus kapines, North Arling- 
ton. Laidotuvėše dalyvavo daug 
žtnonių.

. A. a. Barauskas priklausė prie 
Šv^Jurgio dr-jos, Newark, "N. J. ir 
Šv. Petro draugijos, Ėlizabeth, N. 
J. Buvo 53 metų amžiaus. Ame
rikoje išgyveno 30 metų. Mirė sa
vo namuose po nr. 193 Maple St.

‘ Paliko dideliame nuliūdime mo- 
tėrĮ, dvi dukteri Veroniką ir Ele- 

. įią ir sūnų Adomą. Dukterys pri
klauso prie L. A7yčių.
•. \relionis paėjo iš Saulėnų parapi- 
jos? Daukšų kaimo. Ilsėkis ramy
bėje!
i - 
t___t' <• 
i i* t i r
v Kas Bfdytą Jumyse Brollal-Užjurie- 
fiai meilę , ir prisirišimą prie gimto 
ęlos šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata- 
likiikbjo idealizmo ugnj?..
i — Tai dar prieš Didijj Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
f‘š a 1 t i n i s.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei, 
i “šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, Jr kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.
t Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu;” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su Juo 
niekuomet nesiskirsL
? Su pagarba,

' > “SaUinio” Administracija

askolos Bonų ^priiina t už pinigus. Rašomas ai plunksnas margo granitą - < parduodam po $5. Pinigus Į Lietuvų arba Lenki jų nu- siunčiam telegramų į paskutinę paštų. Parduodam laivakortes į Lietuvų ir iš Lietuvos. Dabar galima į Eurd* pa nuvažiuoti per 6 dienas. Pinigus į Lenkiją siunčiam tik doleriais.. United Statės Linija geraf patarnauja pa- sažieriam ir visi keliauninkai užganėdinti. Lietuviai labai pamylėjo laivų RE- PUBLIC. Visur yra gerai bet namie už vis geriau*. No- ri pamatyti svieto važiuok į. Lietuvų. Jeigut nori gražiai ir linksmai gyventi, tai atvažiuok į Brocktonų. Nori turėti sveikas kojas, pirk čevery- ius mūsų krautuvė j.Tvirtink dokumentus pas mus, nes visuomet čia rasi notarų. Reikia paskolos ant namų, mes tamstai pinigų parūpinsime ir patarimų suteiksime. Krautuvę tvarko Antanas Bartkevičius o agentūros reikalus prižiūri Petras Bartkevičius (du broliai).

PAIEŠKOM CHORVEDŽIO
kuris gaištų vesti chorų ir vadovauti 
abelnam dalies veikime tarpe lietuvių 
jaunimo. Dtuodam geras sąlygas. Atsi
sukite greitai: AMERICAN LITH- 
UANIAN CLUB, Liberty St., Amster- 
dam, N. Y. (S.-22)
•u. ' ■ ---------------- -------------------------------
R _ ...

MUZIKŲ ŽINIAI'
Jau išėjo iš spaudos gerb. V. X. 

Medonio nauji muzikos kuriniai. 
GG. Vargoninkai ir muzikai kvie- 
eiami susipažinti.,

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

Ex V. D.

Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau sulaukėme

I

I

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiekia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, aprašo ;ų vargus, kovas ir laimėjimus.“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų parodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kitos tautos.“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- ’ Harbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gęrai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus.
“MŪSŲ VILNIUS” išęina kartų į mėnesį 

gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas. , J

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vienų dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotų didelę knygų “MŪSŲ VILNIŲ.”

i t

Už vienų dolerį ■ gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 
' vės Al. 61 Lithuania.

• • G. •t
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Komisija

Didžiausia ANGLINE prie golžke

Skyr. korespondentas

BROCKTON OFFICE
630 N. MAIN STREET 

Broekton, Mass.
Telephone 228

teneijai, būtent: kad maldos dva
sia dar uoliau būtų skleidžiama.

Rep,

Pirk anglius rudens laiku tai gausi gerus ir pigiau negu žiemos laiku. Musų kompanijos kainos yra žemesnes negu kitu ir angliai labai geri.Visuose reikaluose kreipkitės prie agentų arba mū8$ ofisan.Suteikia gerą

South Boston “ : -
2 šeimynų 9 kambarių namas ir krau
tuvė, namai parsiduoda už $4,500. Biz
nis parsiduoda atskirai. Turi būt par
duota pirma spalių (Oct) mėnesio. Ma
tykite K. NAJARIAN. . -j

rojusius už jos- nepriklausomybę. 
Gi 'sekmadįenyl3 Spalių buvo lai
komos šv. mišios už atvadavimą 
Vilniaus. Šių nuMų išklausyti bu
vo kviesta ir draugijos dalyvaut su 
savo vėliavomis ir ženklais. Daly
vavo, ip. gražiai pasirodė moterų 
Nekrito Prasidėjimo ir Šv. Teresės 
draugijos. Iš vyrų dalyvavo tik 
Šv. Vardo draugija. Etos nepa
sirodė. Tur būt vyrams Vilniaus 
tikimas nei kiek terūpi. .

Po piet 4 valandą įvyko prakal
bos. Kalbėjo Generalis Lietuvos 
konsulas P. Žadeikis iš New Yorko,

■. Dorchester, netoli Columbia
Station

3-jų šeimynų tvirtai būdavot*.* 18 kam
barių narna* su vtaaM modemiškais |- 
tnlaymaia. Rendų neša $100. I mėnesi. 
Parduos už $9300. įnešti $1600 Matyki
te A. IVAŠKĄ.

Dorchester
Prie Pleasant gatvės 3 šeimynų po4 
kambarius, su visais įtaisymais, atski
ros šilumos, parsiduoda pigiai, tik $18^ 
500. Matykite F. ZALETSKĄ.

BOSTON OFFICE
18 TREM0NT STREET

Klmball Bldg.
Room 205. Tel. Llberty 6066-7865

Du namu ir krautuvė—grosernė ir 
bučernė. Vienas namas dviejų šeimynų 
Irkrautuvė, o kitas 3 šeimynų. Galima 
pirkti krautuvę arba bile namų atski
rai arba viską kartu. , f 7 
glai. Kreipkitės pas: A. AFTUCH, 72 
Linden St., IVest Lynn, Mass. (S.18)

PARAPIJOS NAUDAI . 
VAKARIENĖ

Jau pora savaičių kaip parapijos 
’dai-btotojąi rąngiasj,prie vakarie
nės parapijos naudai. Spalių 16 d. 
parapijos parengimų veikėjai — 
jos savo susirinkime pobažnytinėj 
salėj urmu ruošiasi prie to bankie- 
to_ Tarp kitko nutarė permainą 
padaryti savo planuose. Vietoj 
pobažnytinėj salėje laikyti tą šau
niąją vakarienę parapijos links
imoje salėje ant 7-tos gatvės, lap
kričio 3 d., 1929.

. SVABBUSMIHgOJtm®.1 
'Vincentas DOBROVOLSKIS, rit- 
niškis, Nedzingės parapijos, iŠ me
tų atgal vedęs pas kunigą Žilins
ką, South Bostone Eleną Trečio
kienę. Dabar yra reikalas sužinot 
apie jo mirimą ar gyvenimą. Žinsn 
tieji malonėkite pranešti “Darbi 
ninkui. ’ ’ Jei jis miręs prašome ger 
biamų kunigų pranešti kun. Vir 
mauskui, 50 W. 6th St., So. BostOh 
Mass.- * tS.-22j

545 East Broadway, South Boston’e 
ir kiti skyriai

MERGINŲ REKOLEKCIJOS
Turbūt vienas iš gražiausių So. 

Bostono lietuvių darbų yra tai ju
biliejinės rekolekcijos ir maldos 
kelionė Į bažnyčias. Vakar prasi
dėjo jubiliejinės rekolekcijos mer
ginoms amerikietėms ir-iš'Lietuvos 
atvažiavusioms. Tų gerų katalikių 
buvo beveik pilna bažnyčia. Jos 
atydžiai klauso tėvą Valaitį aiški
nant joms Dievo žodį. Sekmadie
ny 7 vai. vakare ir jos lankys baž
nyčias in ebrpore. Nėra abejonės 
kad ir Ši parapijiečių didelė dalis 
daug’fiaudoš gaus per šį kilnų jų-, 
bilejaus apvaikšeiojimą sau ir ar
timui. į'v G.

Kneižys ir kunigas J. Valaitis, yi- 
si kalbėtojai gražiai apibudino Vil
niaus istoriją ir ragino susirinku
sius nenustoti vilties, nes Vilnius 
anksčiau ar vėliau turės tekti at- 
gal Lietuvai; P-lė M. Grybaitė pa
dainavo ^solo akompanuojant jos 
seselei Onai Grybaitei. Nepamirš
ta ir Vilniaus našlaičių ir suauko
ta su virš pusė šimto jų užlaiky
mui. - - .

Aukavo sekančiai: po $5.00 Ma
tas Norbųtas. Po $2.00: J. Mali
nauskas, S. Pilkonis, A. Vaisiaus- 

Po $1.00: Stasys Belevičius, 
kun. J. Valaitis, Aleksandra Kar- 
pavičienė, Pulkin. P. Žadeikis, A. 
Zayeckas, Regina Karpavičienė, H. 
Navašinskienė, Em. šeškauskienė, 
J. Tamašauskas, J. Tamulynas, P. 
Skauda, J. Dubrickas, Matas Ana • 
nis, Juoz. Stankevičius, Al. Vin- 
teiūnas, S. Bugnaitis, V. Jakas, Ag. 
Tuliėnė, M. Šimkienė, M. Čirienė, 
J. Kontienė, J. Povilaitis, S. Urbo
nas, Jonas Mockevičius, M. Venc
kus,' D. Jurgelevičius, S. Mažrimas, 
J. Narutavičius, J. Smilgis, Jurg. 
Mockevįčius.

Viso $42.00, smulkių $10.15, viso 
$52.15. ’ ’ ;

Suskaičius aukas pasirodė, kad 
dviejų asmenų aukavusių po $1.00 
vardai neužrašyta. Tie du dole
riai tapo priskaityta prie smulkių 
aukų. Maloniai atsiprašome tų y- 
patų, kurių vardų neužrašėme ir 
nuoširdžiai prašome neužsigauti, 
nes tai įvyko ne iš blogos valios. 
Jeigu jie teiksis pranešt, tai pa
skelbsime vėliaus. 16 Federacijos 
skyrius taria širdingą ačiū, kaip 
kalbėtojams, taip ir aukotojams ir 
p-lei M. Grybaitei už padainavimą 
solo.

NEPAPRASTAS APVALKŠČIO- 
JIMAS

Lietuvos Dukterų Draugijos po 
globa Mot. Švč. atminimui mirusių 
narių, -27 spalių, šv. Petro bažny
čioje bus atlaikytos šv. mišios 9:30 
vai. ryte. Vakare bus iškilmingas 
vakaras. Bus vaidinama veikalas, 
drama, “Šv. Agnietės Gyveni
mas.”- Vaidintojai deda visas pa
stangas, kad veikalas būtų kopui- 
kiausiai atvaidintas. Jie rodo di
delį pasišventimą. Primenam vi
siems,-kurie norėsite gauti sėdynes, 
ateikite anksčiau. Šio vakaro pro
gramoje pasižadėjo dalyvauti-sve
čias iš Lietuvos kun. Juozapas Va
laitis, kuris pasakys malonią ir tu
riningą atsisveikinimo kalbą. Be 
to, dainuos p-lė M. Grybaitė, vi
siems žinoma dainininkė ir trys 
broliukai Stukai atliks muzikalę• ■ • 
dalį programo. '

......... --■■■■....———————......  įuita 
puikiai išėjo. Žmonės nenorėjo jo 
paleisti nuo estrados.

Paskutinis kalbėtojas, kuris sa
vo nepaprastai gražia, patriotinga 
ir jausminga kalba, it vainiku šį 
vakarą apvainikavo, buvo didžiai 
gerbiamas svečias kun. Juozas Va
laitis. Jo žodžiai, apie lenkų per
sekiojimus lietuvių Vilnijoj ir lie
tuvių kovą ir kančias už savo teį
neš su žiauriais lenkais, gilai smigo 
klausytojų širdysna. Jam pabai
gus ir paprašius visi sustojo ir už
traukė Himną. Taip, su Lietuvos 
Himno aidais ausyse, skaitlinga 
lietuvių minia skirstėsi namon. 
Taip Bostono lietuviai paminėjo 
spalių 9 dieną.__________________

ROŽANČIAUS DRAUGUOS 
ŠV. MIŠIOS -•

Sekmadieny 7:30 A. M. Tėvas 
Valaitis giedos šv. mišias Amžino 
jo Rožančiaus Draugijos intencijai 
ir sakys pamokslą. Tos draugijos 
tikslai labai kilnūs. Ji kalbėjo šv. 
rožančių per visą, savo metinę, die
ną spalių-12 d* < Šruomk ji pataiko

Aešių šeimynų, mūrinis namas < 
Po 5 kambarius su visoms vigadoms, tr \ 
visuomet gerai ifirendavatas po $30.00 
šeimynai, niekad nebūna tuščias, nes 
vieta labai paranki. Arti Carson Bea- 
chių South Bostone. Prekė ant greito ; 
pardavimo tik $16,000 ir dar Su leng
voms išlygoms. Matykite J. B. GAILIŲ. “

Prie Columbia Rd., So. Bostono
3-jų šeimynų atskirai būdavot** na* 
nins po 5-5-5 kambarius, su visais mo
derniškais įtaisymais. Rendų neš* $73 t 
mėnesi. Parsiduoda ui $6600. * laettl 
visai mažai. Matykite TVAIKĄ.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS
- Nuo rugsėjo 25 iki spalių 3, bu
vo Novėna prie Šv. Teresės, Mažo
sios Jėzaus Gėlelės: Kas vakaras 
Žmonių daug) lankėsi. Daugelis pa- kas. 
sinaudojo Dievo malonėmis.

Dabar Noveria prie Šv. Teresės 
esti kas sekmadienį vieton Mišpa- 
n.- • ' ' - ■

RUDENS BARGANAI
Dabartinis laikas yra geriausias pirkti namus. Užeikite 

pažiūrėti mūsų bargenų. » 1
Puiki proga—namas ir krautuvė i Dorchester

Dėl šeimyninių reikalų Žmogus yra pri- Savin Hill Avenue, 3 šeimynų, 18 kam- 
verstas parduoti gerai išdirbtą groser- barl,2 namas, su visais įtaisymais, at- 
nės ir saldumynų bizni su namu už la- skiri šilumos pečiai, parsiduoda pigiai, 
bai žemą kainą. Namas kampinis, 3-jų Uk už $10,000. Matykite Feliksą ZA- 
šeimynų su improvementais. Krautuvė- LETSKI.
je biznio daro $300—$400 j savaitę. Na-i 
mą ir krautuvę parduos už $7600. čia1 
puiki proga bite kam. Matykite tuoj A.
IVAŠKĄ.

. Rekolekcijos
Nuo spalių 2 iki 4 įvyko Treti

ninkams rekolekcijos, kurias vedė 
pats klebonas. Rodos visi tretinin- 
kai-ės pasinaudo jo proga atlikti re
kolekcijas................" ’

Pamaldos -už Vilnių.
Spalių 9 buvo atlaikyta fegzek- 

yijos ir Šv.. Mišios ųž .žuvusius Lie
tuvos kareivius ypač už tuos kurie 
Žuvo dėl Vilniaus.Spalių 13, sek
madienyje 9 ,v^. buvo: atlaikytos 
šv.. Mišios intencijon kad Dievas

Šiose Mišiose dalyvavo keletas 
draugijų in corpore su ženklais ir 
labai daug ėjo prie Šv. Komuni
jos. . *

Po piet buvo prakalbos. Kalbė
jo konsulas pulk. Žadeikis, p. A. 
Kneižys ir kun. Valaitis. Aukų 
surinkta apie $60.00. Praffalbų 
tarpais dainavo panele MaJgarie- 
ta Grybaitė. Jai akomponavo jos 
sesutė Ona.

Bažnyčių lankymas.
Spalių 9, ir 11 Cambridge’iaus 

katalikai tūrėjo progą lengvai Įgy
ti jubiliejų atlaidus. Bažnyčias ne
reikėjo toli eiti ir lankyti, — visi 
su procesija ėjo į Šv. Patriko, arti 
nuo savo, bažnyčią.

Balius našlaičiams.
Spalių 12 Nekalto Pras. P. M. 

Draugija rengė Elmhursto našlait- 
itamiui balių. Kiek nugirst teko, 
balius gerai pavyko. Uždirbi apie 
$250. Bravo.

Bus balius.
Lapkričio 11, Brightono Lietu

vių svetainėje įvyko Cambridge ’io 
parapijos didžiausias balius. Muzi
kantai het iŠ New York ar Lynn’o 
yra pakviesti Gaspadinės kilba- 
sas jau kemša, kopūstus raugina. 
O jaunimas puspadžius šveliuoja 
kad šoks tai šoks. Pasirūpinkite 
bilietus iš kalno įsigyti. Ruoškitės 
visi į šį parapijos balių.

Kvieslys

78 akerių farma
mailių nuo Bostono, 9 kambarių nA» 

mas, su visais {taisymais, 4 karvės, 2 
arkliai, 250 vištų, visokį ūko Įrankiai, 
didelis sodnas. Parsiduoda už $9000 ar- 
ba mainytų ant mažos vietos. Matykite 
J. BALUŠAITIS.

9 šeimynos ir 3 krautuvė* 
Geras Investmentas, pilnai randavote*, 
mėnesinių $407, parsiduoda $32.000 *jk 
ba mainytų ant mažesnio. Matykite' 
YURGELUN.' i į

Farma
7 akrai labai geros žemės prie puikaus 
vieškelio, sodnas apie 20 įvairių vais-j 
medžių, vištininkas ir garadžius. Prie į 
didelės upės ir netoli miesto. 7 " ‘ 
ra vieta dėl gasoline station krautuvės 
ir daržovių auginimo arba dėl pauk
ščių. Iš priežasties sudegimo namų par
siduoda labai pigiai. Kreipkitės prie 
GAILIAUS.

PARSIDUODA
SO. BOSTONE ant N St. 3 šeimy
nų namas. Yra maudynės, elektra, 
gazas ir piazai. Parsiduod pigiai. 
Kreipkitės “Darbininko” Admi
nistracijom (L.-5)

• INTERESE
’ Pranešame 

kad mūsų- prinokusieji dividen
dai JStnotayrii spalių 15, 1929 y- 
ra ant 5 nuoĄ. Divtdendų kai
nos ateity bus galima tikėtis to
kio aukštumo sulyg susitarimo 
banko vadų ir banko valdymo 
budo.,

BOSTON FIVE CENTS 
' SAVINGS BANK

SO SCHOOL ST., BOSTON
i 1906 Center St.. W. Roibnry Į

KALENDORIAI
1930 Metams

Siunčiam Katalogą dykai, iš ko
rio pasirinksite visokių.

JONAS KERDIEJUS
663 FOURTH ST., DEPT. D, 

SOUTH BOSTON, MASS.

SVEČIO PRAKALBA IR 
TEATRAS

Lietuvos Dukterų Draugija ei

Geri lietuviški skilandžiai ir švieži diegai dėl Chop SĮūey, apsau
gos mūsų tautietį nuo ligų.
SKILANDŽIAI .................... ................................... po 39c. svaras
GCHOP SUEY ............................................................. 3 svarai už 25c.

Ir pagardinimuiGhop Suey,
GHINA BOY SOY SAUGE . J., t .............. .25c. bonka

• Kam mokėt brangiau, kad galima ųž tą kąiųą gaut pas:
J. Birig'tthį ' -

BLUERIBBON MARKET
357 West Broadvay, South Boston, Mass. Tel So. Boston 1129

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

lio, namais, trekais, -arkliais ir ve- k«ms ūkininkams tik laikraštis 
žimais. Arti Bostono. Parsiduoda 
pigiai. Norintieji pasinaudoti pro
ga kreipkitės:.

A. P. KNEIŽYS,
366 W. Broadway, S. Boston, Mass

.......... ■——»

ĮSPŪDINGAI PAMINĖJO VIL
NIAUS UŽGROBIMO 

SUKAKTUVES ,
Bostono lietuviai parodė aukštą 

tautinį susipratimą atatinkamai 
pris^nindami ir paminėdami tas 
f ai^fikaučtžias lietuviams sukaktu
ves, t. y. Vilniaus užgrobimo devin
tas sukaktuves. To paminėjimo 
ruošimu rūpinosi Boston’o Lietu
vių Draugijų Sąrįšis. Spalių 9 d. 
Lietuvių bažnyčioje buvo atlaiky
tos gedulingos Šv. Mišios su egzek
vijomis už žuvusius Lietuvos kar
žygius kovoje už Vilnių.

Nedėldieny, spalių 13 d. vakare 
įvyko didžiulės prakalbos — kon-- 
certas Dar prieš prasidėjimo Ši
ką, didelė ir graži miesto (Munici- 
pal) salė prisipildo pilnutėlę žmo
nėmis, r Visi- pasieniai ir kampai 
prisikimšę stačių. Visi jie kantriai 
išstovėjo iki programo pabaigos.

Estrada gražiai žąliumynais pa
puošta. Šalyse gražios Amerikos 
ir Lietuvos vėliavefe plevėsavo.

Ly'giki 7 :30 vai. -Vincas T. Sa-
♦ viekas,-D-jų Sąrįšio pirmininkas, 

pradedą programą trumpa prakal- 
)iėlev be kitko pabrieždamaš, kad 
šis paminėjimas esąs begalo nema- 
Tonus įruošti ir jo viltis ir noras, 
taip kaip ir visų lietuvių, esąs, kad

I \ kitą metą jau šitokio > paminėjimo 
nebreiktų ruošti, bet. vietoje to, ga
lėtume suruošti .triumfai} Vilniau^ 
atgavimo paminėjimą. Plojimas. 
Perstato Šv. Petro Parapjios cho- 
ra, kurs Vedamas -p; M. Karbaus
ko, gražiai sutartintii užtraukia 
Lietuvos Himną, “Kur bėga Šešu
pė,” “Leiskit į Tėvynę” ir -“Ei, 
Pasauli, mes be Vilniaus nenurim
sim.” Visos dainos iššaukia triukš- 

' mingą plojimą. Trumpą, bet gi
lių minčių prakalbėlę pasako vie
tos klebonas kun. Pranas Virmaus- 
kis. Po jo vėl trumpai bet įdomiai, -'popiežiaus ketvirtai jubiliejaus in- 
pasiremdamas statistikomis ir au-. 
toritetingomis citatomis ir faktais, 
kalba prof. Pranas Galinis.

P-lė Margareta Grybaitė, akom
panuojant jos sesutei -vargoninin
kei Onutei, gražiai, kaip visuomet 
padainuoja keletą tautinių'daine
lių. Publika, atsidėkodama nesi
gaili jai triukšmingų aplodismen
tų.

Kalba jaunas ir gabus vietos sd-*1 
•vokatas Kazys J. Kalinauskas. Jo 
kalba neilga bet buvo įspūdinga ir 
indomi. Jam kalbant atvyksta 
aukštasai svečias, Lietuvos Gene
ralis Konsulas. Povilas Žadeikis su 
žmona. Publika juos sutinka atsi
stojimu ir triukšmingu plojimu.

Ilgesnę, bet visiems lietuviams 
indotnią ir pamokinančią prakalbą 
pasąko advokatas Antanas Šalna. 
(Reika pažymėti, kaip advokatas 
Šalna taip ir advokatas Kalinaus
kas yra šioj šaly gimę ir užaugę, 
bet lietuvių kalbą puikiai vartoja). 

Kalba svečias, Lietuvos Genera
lis Konsulas Povilas Žadeikis. Jis 
savo kalboje plačiau apibudino da
bartinę Vilniaus būklę ir kaip mes 
lietuviai turime gyventi, tikėti ir 
kovoti, kad tą senąją Lietuvos sos
tinę atgavus iš grobonių lenkų.

Po jo kalbos buvo daroma rink
liava, Vilniaus atgavimo reikalams. 
Surinkta apie $137.00.

Adv. Kazys Kalinauskas perskai
to rezoliuciją Vilniaus klausimu, 
kuri,vienbalsiai primama.

Dainuoja populerusis St. Paura. 
Jrm pianu skambina Onutė Gry
baitė. Padainavo “Tykiai, tykiai 

, Nemunėlis teka” ir “Litai.” Abi

8U8ZBINKIMAS
LDS. 1-mo^'kūopos susirinkimas 

įvyfaj spati* 24 d<1929 m;, 7:30 
vi. parapijos sąlėj, 49^R
Seventh St., So. Bostone. * . .

Gerbiami nariai-ės esate kviečia
mi ateiti į šį susirinkimą, nes tu
rėsime' daug carini} klattsimų ap
tart. Taipgi.kurią;esate užsivilkę 
su mokesčiais, turėsite gerą progą 
ątsilyginti. Ątei^tųgi, kiekvienas, 
nepaminkite atsivežt nore po vie
ną naują nart prirašyti.

Kviečią vi«U ^ . -j į y . /
• e -- r -Ui Valdybą

Laikraštis geriausiai suartina i^-_ 
eivius su savo mylima tėviške Lie-ūj 
tuva, laikrašty atspindi kaip veid- ' 
rody senosios tėvynės vargai ir pa- į 
sisekimąi, liūdesiai ir džiaugsmai, . 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj MdBąihjlp 
laikraštį, kad jos neužmirštų. IT ' 
daugelio laikraščių tinkamiansiasd

Nepaprasta proga mokančiam 
lenkiškai kalbėti

Mėsos Ir grocerių krautuvė, jau seniai 
Išdirbtas biznis, tirštai apgyventoj len
kų ir lietuvių vietoj ir ant biznio 
streeto South Bostone. Biznio apyvar
ta dabar $1000 iki $1300 | savaitę: ren
da $50 | mėnesj. daug tavoro ir geri |- 
tafaymak Dėl nekuriu priežasčių savi
ninkas yra priverstas prasišalinti iš 
biznio todėl parduoda už $3,000. Klausk 
pas STEFAN.

Oity Point
3 šeimynų, 15 kambarių namas, gražioj 
vietoj su visais {taisymais parsiduoda 
už $9.800. I metus neša rendų $1236. 
Matykite TUINYLĄ

KLEBONO VARDUVIŲ 
VAKARIENĖ

- '' ' - ' . t ‘
Spalių 6 pobažnyčia svetainėje į- 

vyko Klebono Kun. F. Juškaičio 
varduvių paminėjimui vakarienė.' 
Nuo pat kun. F. Juškaičio atėjimo 
į Cambridge parapijonai kas met 
apvaikščioja jo varduves iškilmin
gai. Šiemet toji diena buvo mini
ma dar iškilmingiau.

/ I • . i .v-- v-

Spalių 4, Šv. Pranciškaus dieno
je Seselės Mokytojos PasijOnįstės 
kiekviena savo skyriuje iškilminę 
gai priėmė atsilankiusį kleboną.- 
Vaikučiai gražiai dainomis tai eilė
mis bei kalbelėmis išreiškė linkėji
mus savo klebonui. Ypač dėkojo 
jam už rūpestį įsteigime ir rūpini
musi mokykla. Kiekvienas sky
rius įteikė dovanėles labai gražias, 
atskirai klebonui Kun. F. Juškai- 

. jčiui. Vaikeliai ir seselės nepasiga- 
nėdino įteikdami materiales dova
nas, davė taipgi gausiai ir dvasi
nių gėlių bukietėlius.

Nuo vaikučių ir seseliųanokyto- 
jų parapijonai irgi ^neatsiliko. Spa
lių '6, sekmadienio vakare parapi- 
jonės. surengė labai šaunią triukš- t padėtų greičiau Vilnių atgauti 
mingą skanią vakarienę. Valgių 
buvo skanių iki sočiai. Visi valgė 1 
>kiek tik norėjo ir gėrėjosi Cam
bridge’iaus gaspadinių skaniu pa
gaminimu. Užkandus prasidėjo 
muzikalis programas. Gražiai pa
dainavo Margarieta Grybaitė, taip
gi dainavo labai gražiai ponia 
Stella Raudeliūnaitė-Sinkevičiehė, 
iš Norivoodo. Na ir visų mėgia
mas Stanislovas Paura irgi neatsi
liko. Jis taipgi visus užžavėjo. Vi
siems dainininkams akompanavo 
panelė Ona Grybaitė, vietos vargo- 
ninkė.

Du vaikai septintoj skyriaus vai
dino gražų dialogą apie bedievį 
profesorių. Netrūko eilučių išreiš
kiančių geriausių klebonui linkėji
mų.

Po muzikalės programo dalies 
prasidėjo kalbos. Kalbos buvo 
trumpos bet karštos ir gražios. Vi
sos kalbos sukosi apie klebono var
duves. Kalbėjo parapijos varde 
p. Aleksandras Potembergas. Jis 
buvo ir vakaro vedėjas. Nuo visų 
parapijonų, jis įteikė gerb. Klebo
nui gražią piniginę dovaną. Mo
kyklos varde vienas vaikelis atne
šė ir įteikė klebonui gyvų gražių 
rožių didelį bukietą.

Svečių kalbėtojų buvo šie Kuni
gai ; S. Kneižys iš Montello, F. Ju
ras iš Laivrence. J. Švagždvs iš 
Montello , J. Sitavičius nesenai iš 
Lietuvos atvykęs ir vienas gydyto
jas. Galiausia kalbėjo pats klebo
nas Kun. F. Juškaitis. Jis dėkojo 
už 'užuojautą bei padėjimą jam 
darbe. Trumpai pabriežė per dvy
liką metų Cambridge’iuje .nuveik
tas darbus — prašė ir ant toliau 
laikytis meilės ir vienybės. Dėko
jo viąiėms rengėjams-oms ir aūteo- 
tčjanis šios vaJąijliįSs. Dėktljo šir
dingai už dova^^jam suteiktas ir 
už visus dvafnmuįj{i|ė)jų j^iirfetė- 
lius- » . i”.-

Žmonių buvo s mažne pilnutėlė 
svetainė. Visi skirstėsi pilnąi pa-

“ŪKININKAS”

nes “ŪKININKAS’.’ vedamas 
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto- > 
vi demokratiniais pamatais tvary'jj 
komos Lietuvos sargyboje. \ 

“ŪKININKAS” išeina kas sa-i 

vaitė gražiai paveiksluotas, duodą 
daug žinių iš Lietuvos ir užsiepioy, 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 

' rūpimais klausimais: apie žemės * 
Parduosime pt įdirbimą, gyvulių auginimą, šeimi- : 

ninkavimą, rinką ir kainas, deda / 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, f 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 mė-'/J 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 
merikoniškų centų, o Amerikoje •<) 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; 
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad:. 
ninistracijai, Gedimino g-vė 30 Nr, į

Neužmirškit, kad “ŪKJLNIN- 
KAS” yra gražiausias ir mylimiatb-\ 
sias ūkininkų laikraštis, todėl di- KOSLINDALE—3 šeimynų namas fr 3 v

karų garadžius. Yra plotas žemės kur dėl} džiaugsmą padarysit UŽsaKy- 
galima naują namų pastatyt. 11 Pine- darni jį savo giminėms ir pažįsta- 
dalė Rd. (buvo Perkins St.) Tel. Park- . T. . -:-Ji
way 2562—J. miems Lietuvoje. ■; J
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LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”PO 36 METŲ nuvedė pas teisėją,ispanė, kuri dėl sa- lis prisipažino,
(są. lig milijono kartų. Tas 
nuostabus,instrumentas yra taip padarytas, kad įį pridėjus prie, augalo,' tam tikras Bro- paišelis ■įpjoįštelėjebuk esąs vigas atmainas, kurios tų a- >. dukters užmušimo buvo žmogžudys, ir teisėjas palie- kimirksnį vyksta' augale, 

(teista kalėti iki gyvos gal-pė uždaryti jį kalėjime; vy- Kitas mokslininkas įrodė, 
po 36 metų kalėjimo pa- resnieji- gi gavo skirtą dovjį fcad augalai, lygiai taip, Kada ji paliko kalė- ną. ■ . - kaip gyvi sutvėrimai, miega,is išgąsčio dėl didelių Broliai dar užėjo į kalėji-!pavargsta, duodašį-Ū^ugdy-

lūteista kalėti iki gyvos gal-’pė uždaryti jį kalėjime; vy-Kada ji paliko kalė- ną. kaip gyvi sutvėrimai, miega,gyvenimo permainų ji be-mą atsisveikinti su broliu,1 ti chloroformu ir net pasige- 
į©ik neteko proto. Į ją vis- verkė visi trys, bučiavosi, 
tas darė didžiausią įspūdį. Pastebėjo tat teisėjas ir la- 
Fi pirmą kartą pamatė au- bai stebėjosi, kaip galėjo 
Dmobilį, pamatė moteris su žmogžudys taip meiliai atsi- nukirptais plaukais ir trum- sveikinti su tais, kas jį ati- 
iais sijonais. Didelis ir mo- davė mirti.įimiškas miesto judėjimas kalėjimo sargui sekti ne tik arklį. Būdamas geru kalvio r kalinį, betrir atvedusius jį.Broliai grįžo namo ir vi- nti prie naujo gyveni- sa papasakojo motynai. Mo-■ Sako, kad Madridas tyna apsiverkė ir tarė: 

^er tuos 36 metus daugiau — Geriau mirti, negu nu- $asikeitęs, negu anksčiau stoti sūnaus. Eikite, grąžin- 
per 300 metų. “R-tas'’ kitę pinigus ir parsiveskite KlC ‘ brolį.------------

V VAIKŲ MEILĖ 

į Bpyo tat Japonijoje. Gy- 
veno trys broliai prie moty-' įgjo ir" r,ap;Lsakojo ^„1. ^5. P1!11’ n,akt} jle.sun’ šis liepė atvesti kalinį ir į- sakė pasakyti teisybę. Tariamasis žmogžudys ir prisipažino. Sujaudintas pasakoji- i mu teisėjas apie visa pranešė mikadui.*)Mikadas liepė atvesti visus tris brolius pas save. Jis pagyrė juos už tokią tėvų jjmeilę ir paskyrė visiems do- jvanų — didžiausią jaunesniam.Ir grįžo visi broliai pas jmotyną laimingi. “V. R.”

ria huo alkoholio.
(tM. R.”

AR VERTA AMERTKA TIEK
' kiek kaštavo jos
Y ’ ATRADIMAS?Viename iAmerikos laikrašty buvo įdėtas apskaičiavimas, ko vertas Amerikos atradėjo Kolumbo kelionės į Ameriką išlaidos, jei jos būtų jo laikais padėtos į banką. Jo apskaičiavimu Kolumbo kelionė kaštavo 6.000 dolerių. Ir jei ta suma būtų'buvus padėta į banką

4

. TAI BENT PINIGAI !Vienas kalvis, turtingo po-Liepė teisėjas no prašomas, pakaustė jo
ž* "S
^4 '■* •

monės turėjo ją paimti ir
. ..... •

Jeigu jau rasite jį
darbu pateųkintaš, ponas pažadėjo geraratlvginti. Tada kalvis paprašė, kad jam sumokėtų už pirmą įkaltą vinį 1 centą, o Už kiekvieną kitą vis du kartu daugiau, negu už prieš tai buvusį. 'Taigi, už pirmą vinį turėjo

,-T *

' ■<

WATERBURY, CONN
Spalių ŽįJį, ^’vąl, po .pietų į- 

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

> -. r

NEW HAVEN, CONN. Y
V • * '. *

L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 27 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj .svetainėj, 339 Green St 

• - - - - ■.— ~ , *1 KvieSaihb naritisf(es)? ateiti Gera1402 metais, tai 1925 metaisj proga užsimokėti duokles.
‘ j Valdyba

•- J e?
PHILADF.I.PHTA, PA.

LDS. nariai turi rodyti gerų pa
vyzdį visiems1. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penkladie- 

1 jįjT’lapkričio 1 d., 7:30 vai. vakare, 
•mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles.

i r*•_—
Valdyba

tai išrašydink jiems 
J, GRAŽIAUSI VAIKŲ
i

I

ji būtų užaugusi iki puspenkto šimto bilonų dolerių, o 1929 metais ji siektų penkis šimtus bilionu doleriu.Šiaurės Amerika yra ver- ta tris šimtus bilionų dolerių, o pietų Amerika veria dar mažiau^ Išeina, kad už Kolumbo išleistus šešis tūks-' tančius dolerių būtų galima dabar nupirkti šiartrės ir pietų Amerikos. “M. L^”

C. BROOKLYN, N. Y.
Spalių 27 <L, tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių ___
sumanymų. Atsiveskite ir savo1 T 
draugus (es) prirašyti. Valdyba

EUZABETH, N. J.
LDS. 16 kp.’mėnesinis susirinki

mas Įvyks trečiadienį, lapkričio 7 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti s r Valdyba

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai’ 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbfc

iX: j..-
.• S

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš • 
gimtojo krašto- ir plataus pašau- 
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir J 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, i 
mįslės. Darbeliai iš popierisjps,-^ 
molio ir kitoki. Laikrtf jčitnsfi-• 
na: metams 2 dol., pusei metų— . 
I uol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vėz Redaktorius A. Gied
raitis. '

Vienas Nr. susipažinti siunčia- 
’nas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis-

c

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks lapkričio 6 d., Aušros Varti 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

&
rel. So.’ Boston 1)823

NAUJOJE VIETOJE 
LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
r(&ASPARAVlCltJS)

511 Brouaway, So. Boston
(j) siu vaiundvs.

nuo 9 iki 12 ryte Ir nuo 2:30 tai 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
lfeldleulals. talp-gl teredomls nuo 

LZ-tos dleu^ uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Vis; nariai meldžiami pri 
nes turime svarbių reikalų 

Kviečia Valdyba
PR05HDENCE. R. L

L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas .įvyks sekmadieny, 
spalių 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

M0NTELL0, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 5 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti j, šį 
susirinkimą &" užsimokėti sena* 
užtrauktas mėnesines duokles

Valdyba

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my 

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo 
miausių vaiki) laikraščių, kurį nei 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. .Toje rasi 
te daug pasakėlių. įvairių paėi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai

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

d, tai sugrįžkite su mokėti 1 centą, už antrų — 2 centu, už trečią — 4, už ketvirtą — 8 centus ir t. t.Vinių buvo iš viso 24. Tokiu būdu išėjo, kad ponas turi sumokėti už paskutinį (dvidešimts ketvirtą) vinį- 83 tūkstančius 886 litus ir centus. Už visas gi vinis reikėjo sumokėti kalviui 167 tūkstančius 772" litus ir 1^ centų.

nuteistą!karstu (grabu) man.” į Kalėjimo sargas visa gir-
' r

kiai dirbo, kad išmaitinus 
save ir motvna. Bet nors ir daug ' dirbo, vienok kentė 
skurdą ir labai dainai netu-į 
Tėjo nieko į bumą Įdėti. 
YKartą perskaitė jie laikra- 
ščiuose skelbimą, kad skiria- 
ina, nemaža dovana tam, kas 
suims ir atiduos į valdžios 
batikas viena srarsn žmogžu-; 
dį. Sumanė broliai pasinau-' 
doti šiuo skelbimu: jie nuta- 
■fe vieną brolių atiduoti kai
po žmogžudį. Metė burtus,’_pačiam jauniausiam rei- Jtėjo pasiaukoti visų labui. 
Surišo jį vyresnieji broliai ĮBžšfr?_______  ____________

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

sekmadieny, spalhj. 20 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
les.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į 

vyks lapkričio 3 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj 
Malonėkit visi nariai atrilankyb 
ir mėnesines mokestis užsimokėti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songail:

•) Japonijos valdovas, karalius.

“M. L.”

L. 
susirinkimas įvyks sekmadieny, 
spalių 20, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svambaus rei 
kalo. Valdyba

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesini* 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
lapkr, 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Į

DR.A.COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

Nesenai sugrĮžo Iš Vtenna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 

•valandos: 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

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

Y . ■

TbL So. Bostou 3520

10. ŠALNA-SH ALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNTVERSTTY su A. B

MATO, KAIP AUGA 
AUGALAIVienas mokslininkas išrado aparatą, kuriuo galima matyti, kaip auga augalai. Tą savo išradimą mokslinin- . kas neseniai rodė gamtos» Uito l L X . IVUO UV OVlllVVl -a.

a WASHINGTON UNIV. ra LLB t . , , . . . ^ ?•~ _ „ „ mokslų draugijoj Ženevoj.Darbininko” Name ■ f ° ” .
f antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

806 Harvard St.. Carobridse, Mass. 
Tel. University 1463—J.

Į Aparatas vadinasi “mikro- kreskometras” ir gali padidinti augalų augimo proce- I-------------------- ————

NAESŪS.KAREIVIAI
u . . v T.

Pasaulinio karo metu Amerikos 
kariuomenėje tarnavo dti airiu 
draugu. Jie buvo nuvežti į Fran- 
ciją — vokiečių frontan. Vieną 
naktį abu draugu kapitonas pasi
ėmė į žvalgybą. Jie beeidami už
ėjo būrį miegančių vokiečių karei
vių. Vienas draugas sako antram:

— Ką dabar darysim ?
Antrasis atsako:
— Turime prikelti ir tada ka

riausim, juk mes ne žudyti atvažia
vom, o kariauti.”

Tą jie ir padarė, bet naudos iš to 
nebuvo, nes abu pateko į nelaisvę.

Putpelė

NEKALBĖJO...
Laukdamas atvažiuojant Į sve

čius turtingo saio giminaičio, ku
riam dėl ligos buvo nukritusi no
sis, tėvas Įsakė «avo mažiems vai
kams, kad nieko nekalbėtų apie jo 
nosį .

Atvažiavus svečiui ir susėdus vi
siems už stalo valgyti, septynių 
metų berniukas ir sako savo tėvui;

— Tėtė sakei, kad ne kalbėti a- 
pie dėdės nosį: o juk jis visSi ne
turi nosies.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkirtttffl įvyks 

spalių 20 d., pp 4yyūktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į .šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

Lietuvis Graborius

p. j; akunevičius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Minis šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. ____________ ______

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St., So. Boston. 
Tei. S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

Tel. Milton 2952. •

<*

"s.

“M. L.”

811812 Old South Bldg. |
294 Washington Street |

Boston, Mass. ?
' Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. |

GYVENIMO VIETA |
[j 37 Gorham Avenue, Brookline. J 
i Telepbone~Beacon 5578 3

Tel. -S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMI'AS BR0ADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON, MASS.
VAptiekoriaus Šidlausko name/ 

Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res.: 1662 Coiumbia Rd.. S. Boston
- Tel. So. Boston 1S82 

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

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

PAŠNEKESYS
— Ot geri laikai užėjo!
— Na kas gi taip jau gera?
— Štai, pavyzdžiui, važiuoji be 

arklių, girdi bevieliu telegrafu....
— Tai niekis. Bet kad taip dar 

gautum pasogą be žmonos.
“M. L. > >

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

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

pritaikinti kiekvienai ligai.

Dr. Killory
60 SCOLLAY SQ., BOSTON.

OLYMPIA THEATRE BLDG.,
ROOM 22

g Valandos:

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 3 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

mas Įvyks lapkričio 3 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

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

.■ 23x1®:

Lietuvis Dantistas

DR. S. A, GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Offsas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1 :30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventų diena 

pasai susitarimą

z XI METAIXI METAI

5'

■

B-
VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 

KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

“ K A R Į ”

iri1

A i PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybitj ir tt. Kiekviena- 
Yn e ‘*KARIO” pr. yra linksmas skyrius tfKup- 
rines pabiros.”Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai- p' na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 

į ris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo f Mokslo Valdyba.
I. Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso- 
Į mybės aikštė “KARYS.”

MAT, TIK PUSSESERĖ...
— Prašau susipažinti. Čia ponas 

Šaltenis, o čia mano sesuo.
— Labai malonu. Bet kaip nuo

stabu : Tamsta tokia didelė, o sesu
tė visai ntažytč.

— Mat, ponuli, ji tik mano pus
seserė... “M. L.”

5

Ką tik išėjo iš spaudoc!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga 

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų. . -
Verta kiekvienam,.turėti na
muose tų gražių knygutę.

' Kaina tik 25c.
Už persiuntimų prisiųskit už 
3c. pašto'ženklelį.

“DARBiNINKAS” I 
336 B’way, So. Boston, Naša
✓ x • .

Z

f

J TeL S. B- 28dfi—U. f

ĮLIETU VIS
0 0PT9METRISTAS

į• Hegzaminuoju akla, priskirtu ati- y 
j! nlua, kreivas akis atitiesinu ir * 
c amMljoniškose (aklose) akyse au- | 
į j gražinu šviesa tinkamu laiku.

į J. L. Pašakanriz, O. D. | 
b 447 Brosdway, 8o. Boston |

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS) 

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos: 2-—4 ir 7—9 

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
Cambridge, Mass.

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

kimas įvyks spalių 25 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

laidojimus
kuriuos paveda 
mano prižiurėjl 
m ui, visuomet 
būna patenkinti 
ir Butauplna ge 
rokai pinigų.

Mano kaina v) 
siems ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Telefonas: South BostoD 0304-W.

DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. university medika- 
liškų kolegijų; buvęs gydytoju Et. 
Ilamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patfent Staff Lotvellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St. John’a 
Ligoninės; Medikališkas ęgzamlnuo- 
tojas dėl Metropolitan I.ffe Ins.; 
Išveli YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
terš of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5. 
7—8 vak., Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

DR. LANDAU
Specialistas Veneriškų Ligų. 
Pasekmingai gydo įsisenėjusias 
ligas vyrų Ir motorų. Taipgi o- 
doa ir kraujo liga*. Kasdien nno 
9 iki 8, nedaliomis 9 Iki 2. 82 
Cha m bers St, Boston. Tei. Har
iu ar ket 1436.

SAINT CLAIB, PA '
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin-. 

kirrtas įvyks lapkričio 3-čią dieną, 
tuoj pa sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami risi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba
■ ■iz , ___ u_____

Niekas taip neardo pasitikėjimą 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi- 
mojtao.-Prof.St StiknOk

E. V. WARABOW
(Vrublfauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washiugton Street 
Norwood, Mass. 
TeL Nonrood 1508

MONTKLLO OFFICB
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J
-y -• •

Tel. So. Boston 0506-W. [
Lietuvys Dantistas

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

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, | Į 
nuo 1:30—6 ir nuo 6 -.30—9 i i 

vakare. Scredomis nuo 9—12 i i 
vai. dieną. Snbatomis nuo 9 | , 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 J 5 
iki 12 (pagal sutartį). , y1

k

»
Telefonai: So. Boston 1062—1378

PATARNAVIMA8 DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A.ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojaa 
877 Ir 448 Oambrldge Btrwt 

Oambridga, Man.
TdephoM UntvenHy 8883--V

I 
t
į

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS TR 
t MALKAS 

Ofisas atitarus ntre 9 ryto Rd 
9 vakaro.

NortatfeJI trtatnirtaoaio pataroavV 
mo ir garinusių pirkiniu, krolpkltfa 

pas mna.
832 W. RROADWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.
EasaBaascssaaBEai^BKaaaEaBaaaaHMi




