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EINA NUO 1915 METŲ

VILNIUS BUVO

tik

i-

Lietuvai. Gaisro priežastis 
ir nuostoliai dar neišaiškin
ti. '

P ALE fSTA AUKŠTO
SIOS SILEZIJOS 

SEIMELIS

Svarbus studentu susirin
kimas

• s/
1S

VISŲ S^LIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
v yiENYKITES! ■ ’

Taktinių mažumu klausimas 
liko neišspręstas

11 oje m 
'kėlė ~ir

* <

PULK. LEITENANTAS I. MUSTEIKIS PAKELTAS 
Į PULKININKO LAIPSNĮ

ministeriui pirmi- 
ir užsieniu reikalų 

“L. A.”

ir -įdomią!

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

KAINA 5 CENTAI

Žinoma, užstatyta.

nas Musteikis pakeltas i pul
kininko laipsnį.

•viŠS

PER VIENĄ SAVAITĘ 
1800 LAIKRODŽIŲ!

Philadelphia, —J. M
Philadelphijos vyl^L kun. S, 
Draugelį, “Amerikos Lietu
viai’’ knygos išleidimo k#* 
misijos pirmininkas ir W 
daktorių, paskyrė klebonu j 
Easton, Pa.

Sveikiname ir linkime ges 
riausios kloties naujose pa
reigose. naujoje vietojęl **

“Vilniaus Rytojus’’ rašo, 
kad praėjusių šalčių metu 
Vilnius atrodė gana keistai

- . r •
t

Respublikos Prezidento 
PRISTIGrĘS KURO aktu iš š. m. vasario mėn. 19 

dienos, prikomandiruotasai 
prie Respublikos, Preziden
to pulkininkas leitenantas p, ejkabĮmrmisferiyrJg^

X.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K fiV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

■
Juarez, Meksika, kovo' 1 

d. — Smarkūs mūšiai tar 
Meksikos federalės kanu< 
menės^ ir revoliucijonieri 
prasidėjo arti Torreon,J 
dabar turi užėmę revoliūę^ 
jonieriai. Sako, kad feder& 
lė kariuomenė, kuriai vad(£ 
vauja despotas Calles yra 
pie 70 mailių į pietus B^| 
Torreon miesto. * - ■t ' f

Armijos vadas Calles tr- 
kiši tą miestą paimti ir ma
no, kad po to revoliucijom®?! 
riai pasiduos. ■

Bet revoliucijonieriai san 
ko, kad jie atlaikys Calleso 
jėgas ir greitu laiku užimfj 
dar daugiau naujų pozicijų^

Visgi meksikiečių kova, 
irihtyt, dar tęsis ilgai. JeigU 
ne prezi“HodverTo pagelbaj 
tai revoliuci jonieriai gal 
būt jau būti) užėmę ir Me^i- 
co Citv.

Jung. Valst. prez, HooVel 
įsakė re voliuci j onieriams
ginklų ir amunicijos nepart 
duoti. Parduoti tik dal 
tini ai valdžiai, bet. iš kiMl 

revoliucijonieriai? . OjuJ^ 
ir jie ne kumščiu mušasi. *3

Revoliucijonierių vadai* 
kontroliuojamose vietose, 
leido atidaryti bažnyčias iė 
jose laikyti pamaldas. Dėl- 
to davė progą Meksikos 
valdžiai primesti katali
kams būk jie sukėlę revoiitt^ 
ciją. Bet revoliucijonietiĮfc 
vadai pareiškė, kad jie pa* 
sipiktinę Calleso, buv. pre< 
zidento politika ir jie reika-* 
lauja, kad jis iš Meksikoj, 
pasitrauktų.

Dabar eina gandai, kad iĘ 
federalės kariuomenės va-' 
dai yra tos nuomonės, kad^ 
Calles pasitrauktų iš armi
jos ir apleistų Meksiką.

Sako, kad buvęs pasikes®^ 
nimas ji nužudvti. - -VĮĮ

— r nv
esą žymiai radikališkesniK 
negu buvo laukta. Ypatin
gai bus praplėsta preside^ 
to teisės, kuris dėl to'riMį 
panašus į absoliutų moįriM
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. Tautų Sąjungos Tarybos 
Sesijos Pasibaigė

1 Geneva, Šveicarija, — Pe
reitą šeštadieny čia pasibai
gė 54-tojL Tautų' Sąjungos 
Tarybos sesija.

Svarbiausias šios sesijos 
nutarimas buvo pavesti eks
pertų komisijai peržiūrėti 
Tarptautinio teismo statutą 
taip, kad atatiktų Jung. 
Valst. reikalavimui. Mat la
bai norima įtraukti į Tarp
tautinį teismą Jung. Valsti
jas.

Tautinių mažumų klausi
nes liko neišspręstas. Vo
kietijos užsienio reikalų mi- 

» nisteris Stresemann su
minkštėjo ir dėl vokiečių 
persekiojimo lenkų okupuo
toje Aukštoje Silezijoje di
delio skandalo nebe 
klausimas paliko kaip buvo.

Vokiečiai pasipiktino Stre- 
semanno politika prieš len
kus.

—Varšuva. — Lenkų prezi
dento dekretu paleistas A. 
Silezjios seimelis,' atsisakęs 
išduoti ' teismui vokiečių 
Volksbundo reikalų vedėją 
seimelio atstovą Ulitz, ku
ris raginęs slėptis nuo karo 
tarnybos lenkų kariuomenės 
naujokus. Seimelį paleidus, 
Ulitzas tuoj buvo suimtas.

EKONOMINIS KRIZIS 
EUROPOJE

Stockholm^ kovo 13 d. — 
Pabaltijos valstybėms gresia 

ckenfoimnitr krizis! 
De4 didelių šalčių ir gilaus 
sniego sumažėjo importas ir 
eksportas. „ Pritrūko kuro. 
Daug žmonių kenčia bada ir 
nemažai jų nuvarė į kapus.

Slaugiausia nukentėjo dėl 
gilios ir sunkios žiemos: 
Lietuva. Suomija, Estija, 
Latvija. Lenkija, Švedija ir 
Danija.

KOVA SU BEŽDŽIONĖMIS
York. — Čia pauk

ščių ir žvėriukų krautuvėj 
po No. 206 Fulton St. įvyko 
nepaprasta kova policijos 
su beždžionėmis. Buvo taip: 
dvi beždžionės pabėgo iš 
klėtkos ir ''pradėjo smaugti --- -- r-*w*- — - ----L.- ■ . T—■ - ■ - — • - ■ paukščius.

Praeiviai^ pastebėjo bež
džionių darbą ir > pašaukė 
pobėiją ir gaisrininkus. Po- 
1 leistai pribuvę išlaužė du
ris ir pradėjo kovą su bež
džionėmis. Pribuvo ir gais
rininkas. Daug vargo ir ne
malonumo patyrė policistai 
ir gaisrininkai pakol paga
vo-fr^uvalde7 beždžiones. -

Vėliau atėjo ir krautuvės 
savininkas. Beždžionės pa
darė daug nuostolių.

SOUTH BOSTON, MASS., KOVO-MARCH 15 D., 1929 M., Nr. 21. L

Andorra yra mažulyte respublika. Yra kalnuose tarpe Francijso ir Ispanijos. Ši respublika ko
voja už nepriklausomybę. Ispanija jos neliečiamybę neigia.
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------------ ——  ■   7"  —   •— --------------------------- - ------------------------------------------------------------

Brazilijos lietuviai prašo konsulo ir paramos 
steigti lietuviškoms mokykloms_____

Smarkus Mūšiai Prasiu 
Arti Torreon

JUNG. VALST. PASIUN
TĖ KARIUOMENĘ 

PASIENIN
Washington, D. C. — J. 

Valst. valdžia jau pasiuntė 
kariuomenės būrius saugoti 
pasienį nuo Meksikos.

MEKSIKOS VALDŽIA 
KONFISKUOJA SU

KILĖLIŲ SAVAS- 
' TIS

Me.rico Uty. — Valdžia 
dekretu paskelbė ir įsakė 
konfiskuoti sukilėlių savas
tis. Tai naujas plėšimas.

AUDĖJŲ STREIKAS
Bepasibaigia

New Bedford, Mass.—Pe
reitą pirmadienį čia sustrei
kavo 50 audėjų, kurie dirbo 
Ac-ushet dirbtuvėse. Jie ne
pasitenkino kompanijos 
tvarka ir bandymu netiesio
giniu būdu numažinti darbi
ninkams atlyginimą.

vėse buvo visai sumažėjęs. 
Taip pdt neveikė kelias die
nas. mokyklos. Miesto tary
bos posėdžių taip pat nebū
davo, nes į posėdžius atei
davo vienas—du asmens. 
Buvo net pristigę anglių ir 
malkų. Dienomis ir nakti
mis didesnių gatvių kryžke
lėse buvo kūrenamos ugnys, 
kur šildavo praeiviai. (E.)

UKRAINIEČIAI TAIP PAT 
NENURIMS

Ekonominė padėtis Vil
niuj darosi vis labiau nepa
kenčiama. Per vieną pas
kutinę saavitę lombarde už
statyta 1800 laikrodžių, sko
linant mažas pinigų sumas. 
Paskutinėmis dienomis taip 
pat smarkiai pabrango 
maisto produktai. Kaina 
mėsai pakilo 15 proc. Kas
dien. likviduojasi po kelias 
įmones ir bedarbių skaičius 
nuolat didėja. (E.).

PRITRŪKO LUBINŲ 
SĖKLŲ

Teko patirti, kad Lietu
voje dėl nederliaus pritrū
ko lubinų sėklų. Kai kurie 
ūkininkai dėl to susirūpinę. 
Žemės Ūkio Rūmai užklau
sė Kooperatyvų Sąjungą, 
ar ji galėti) pristatyti minė
tų sėklų. Kooperatyvų Są
junga neapsiėmė, nes ir to
se apskrityse, kurtose buvo 
manoma gauti, būtent, Aly
taus ir Seinų, liko nesuno
kę. Dėl to kreiptasi į už
sienio firmas, ir jei bus pri- 

’ einamos kainos, manoma 
importuoti iš užsienio.

350 METŲ VILNIAUS 
UNIVERSITETO 
SUKAKTUVĖS

Lenkų spaudos praneši
mu, šių metų rudenį Vilniuj 
bus imnimos 350 metų Vil
niaus universiteto įsteigimo 
sukaktuvės. T iškilmes lau
kiama ir užsienių universi
tetų atstovi).

LIETUVIŠKI BEKONAI 
PASKENDO

Jau anksčiau buvo pra
nešta. kad netoli Dancigo 
paskendo vienas laivas. Ta
me laive buvo vežama, iš 
Lietuvos 24,000 kilogramų 
bekonų į Angliją. Šiuos be
konus paruošė Klaipėdos 
skerdykla. Pati skerdykla 
dėl To nuostolių neturi, nes 
šis transportas buvo ap
draustas apdraudimo įstai
goj.

Kaunas. — Vasario 21 d. 
pas Respublikos Preziden
tą lankėsi Sao* Paulo R. ka
talikų bendruomenės Brazi
lijoj specialiai atsiųstas ats
tovas, p. P. Abelkis, prašyti 
jos vardu vyriausybę įsteig
ti Brazilijoj Lietuvos- kon- 

mokykloms Brazilijoj. Bra
zilijoj dabar jau gyvena per 
35 tūkstančius lietuvių, iš jų 
15 tūkstančių vienam Sao 
Paulo mieste. Šios didžio
sios lietuvių kolonijos lietu
vių R. katalikų bendruome
nės nariai š. m. sausio mėn. 
20 d. sušauktame Sao Paulo 
visuotiname susirinkime 
šiuos klausimus tiek rimtai 
svarstė, kad rado reikalą 
specialiai siųsti į Lietuvą 
savo atstovą. Šio susirinki
mo nutarimo prašymas į- 
teiktąs Respublikos Prezi
dentui, 
ninkui 
mnisteriui.

NUBAUDĖ KOMUNISTĄ 
UŽ PAGROBIMĄ RE

DAKTORIAUS
Berlynas. — Berlyno teis

mas pasmerkė keturius mė- 
nerius--- kalėti • -komunirtą
Francką, kurs su savo drau
gais buvo pagrobęs socialis
tų laikraščio “Vonvarts” 
redaktorių ir vieton jo pa
darė pranešimą per radio. 
Du ,Francko pagelbininkai 
pasmerkti kalėti po tris mė
nesius.

Lenkų .darbo ministeris prašo 
R pabučiuoti...

Tarp lenkų socialistų par
tijos ir atskilusių nuo jos 
socialistų revoliucionierių, 
kuriems priklauso ir darbo 
minister. Moračevskis spau
doj visą laiką eina smarki 
kova. Paskutinėmis dieno
mis abi šalys tiek įsikarščia
vo, jog į polemiką įsikišo 
pats meisteris Moračevskis. 
Socialistu revoliucionierių 
organe “Przedsvrit,” pole
mizuodamas su socialistų 
partijos organu “Robotnik,’

1

f

Moračevskis pasiūlė pabu
čiuoti jam tam tikrą kūno 
dalį. Atsakydamas į tai 
“Robotnik” pranešė, kad 
lenkų politiniuos sluoks
niuos pasklidę gandai apie 
Moračevskio atsistatydini
mą. Kaipo atsistatydinimo 
priežastį “Robotnik” nuro
dė į tą aplinkybę, kad “Mo
račevskis skelbia “Przeds- 
wite” tai. ką jam ministerių 
kabinete konfidencialiai ir 
pasitikėdamas sako marša
las Pilsudskis.” (Elta).

*4
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“Vilniaus Rytojaus” pra
nešimu, Vilniaus lietuviai 
studentai neseniai suruošė 
savo vakarėlį. į kurį atsilan
kė vietos gudų ir ukrainie
čių studentai. LTkrainiečiai 
vakarėly papasakojo apie 
baisius įvykius Lvove, pa- 
reikšdami. kad ukrainiečiai 
nė nemano nuleisti rankų ir 
pasiryžę ir toliau kovoti už 
savo teises. Iš viso buvo a- 
pie 100 žmonių.

Gudų laikraštis “Kryni- 
ca,” komentuodamas lietu
vių studentų vakarėlį, ku
riam dalyvavo gudų ir uk
rainiečių studentų atstovai, 
pažyrrfi, kad tuo pradėtas di
delis susiartinimo darbas. 
Vakaars praėjo gražioj nuo
taikoj ir paliko gudams ir 
ukrainiečiams kuo geriausio 
įspūdžio. Visa vakaro eiga 
parodė, kaęU ši laiminga ir 
seniai laukta šistematiško 
susipažinimo iniciatyva jau 
turėjo būt pareikšta seniai. 
-Gudų studentų Sąjungos ats
tovas Bartulis pareiškė, kad 
visos trys tautos Vilniuj y- 
ra beveik vienodose sąlygo
se ir dėl to jų jaunimas tu-jjavų nukentėjusiai šiaurės 
rįs eiti ir dirbti bendrai. Vi
sur buvo jaučiama momento 
svarbos supratimas.^

AUTOMOBILIU PADARĖ
231 MYLIį Į VALANDĄ
Dayton Bearti, Fla. — H.

O. Segrave, pereitą pirma
dienį, lenktynėse padarė 
pasaulinį automobilio grei
tumo rekordą. Jis 900 ark- 

’ lių jėgos automobiliu važia
vo 231 mylią į valandą.

VĖL GAISRAS
MARIJAMPOLĖJ 

Vasario 14 d. 4 vai. ryto 
sudegė Marijampolėje žemės 
ūkio draugijos sandėliai ir 
raštinė. Be to, sudegė valst. 
liaudininkų banko raštinė, 
kuri turėjo toj patalpoj sa
vo 'kontorą. Žemės ūkio 
draugijai buvo Lietūkio pa
vesta visam Marijampolės 
rajone supirkti 800 vagonų

Greensville, S. C., kovo 
14 d. — Devyni asmenys už
mušta. du spėjama mirs ir 
penki ar dešims sužeista ki
lus baisiai viesulai, kuri nu
šlavė šešių mailių apylinkę. 
Keletą namų, bažnyčių ir ki
tokių budinki) sugriovė. Til- 
man šeimos kūdikį viesulą 
nešė 300 jardų, bet jis tik 
lengvai sužeistas.

šiame miestely yra 
200 gyventojų. *

PILSUDSKIS TAISO
SANTYKIUS SU 

VOKIETIJA''
Paryžius. Pranešimu

Varšuvos, lenkų maišalas 
Pilsudskis konferuoja su 
vokiečių ministerių Varšu
voj Rauscheriu. Spėjama, 
kad tas pasitarimas turės — 
svarbių pasėkų vokiečių len
kų santykiuos, kurie pasku
tiniuoju laiku yra labai 
tempti. '

MIRĖ IŠ BADO
Jonišky savo bute kairrjy- 

nai rado negyvą Novickaitę. 
Ji buvusi labai neturtingą, 
neturėjusi darbo. “E.” pra
neša. kad ji mirusi iš bado.

LENKIJOJ NORIMAS ĮVESTI NEOFICIALU, 
MONARCHIJA -L VA

Nors Lenkijos vyriausybė 
paagmino naujos konstituci
jos projekto smulkmenos 
dar nežinomos, tačiau lenkų 
spauda rašo, kad projektas 

. t
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PENSIJOS KNYGNE
ŠIAMS ' ;

<,as. — Ministerių ka- 
nutarė išduoti - pen- 

iygnešĖmisT-Br-GalK 
Ant. Krasinskiui, J. 

iui ir J. Kumečiui 
įp 50 litų mėnesiui ligi gy
ręs galvos, po 30 litų — J. 
^plauskui, K. Čeplinskui, 

- Jakupčioniui, J. Saka- 
4lauskui, K. Mendeliui, Pr. 
Baciui ir Zalkei Elkovičiui 

Marcelei Barzdaitvtei 
kėrtinę 360 litų pašal-

KAUNAS—Iš patikimų 
šaltinių tenka patirti, kad 
W • 1 • • ’ "f * 1 * ’ L"

.. ' nariui tar-
Mišioms. Gražų 
pąsalįė tėvas Mar- • w * *w y • o • . ’ A ’ '

Primicija buvo per sumą. 
Žmonių buvo pilna bažny
čią. . Po šv. Mišių prinii-

MIRĖ POETOS BROLIO jonas iš Kretingos. 
SŪNUS - - -

Gaišenai (Zapiškio * vai.). 
1928 m. lapkričio 23 d. GaL 

lėnuose mirė Mareius Vište*- 
lis 74 metų amžiaus, lietu
vių poetos A. J. Vištelio: 
Višteliausko, brolio sūnus. 
Gyvenęs vargiai, skurdžiai 
kaip ir jo dėde poetą. Pa
laidojo didelė žmonių minia 
ir, ilsis Zapiškio. kapinėse, 
šalia Nemuno, kurį Vištelis 
taip gražiai apdainavo dai
noje: “Op, op, Nemunėli, 
kas ten, ar tu mane šau
ki...”

“SKŲEP POLSKl”
“Žycie Ludu” pranešimu, 

Vilniaus centre ir priemies
čiuos kįekriepam žingsny 
pastebimos prie mažų krau-

šiais metais visos Įaetuvos 
žemės ūkio ir pramonės pa
roda Ęaune neįvyksianti. 
Būsią ruošiama tik rajoni
nės, t. v. apskričių parodos.

dAUtas davė palamnnmrįą 
visiems dvasiškiams, moti
nai, broliams, seserims, gi- piečiai stebėjosi, iš kur Vil- 
minaičiąms ir paskiau ri- 
siem§ žmonėms.

Šiauljų zitietėinb ir terci- 
j orkoms priguli padėka už 
graži] ' bažnyčios Vainikais 
išpuošimą. Dieve, stiprink, 
tėvą NorĮiertą, uoliai dar? 
buotįs Kristaus vyndaržyje 
ilgiausius metus.

^įĮtRĖ JAUNAS VEIKĖ- 
ĄAS-VILNĮETIŠ 

?į-jruQząs Šadreika. Jis bu- 
'iaietis. Mokėsi Vilniu- 
Fytauto Didžiojo gim- 

Buvo lenkų šuini- 
tąs ir nekaltai pasodintas- į 

"kio kalėjimą. Ten ir 
prasidėjo džiova.

Pųleigtas iš kalėjimo aL 
yko į laisvąją Lietuvą ir 

Įstojo į universitetą ir mo- 
IŠytojavo. Sausio 20 dieną 
ihirė. A. a. Juozas Šadreika 

ne tik gdras patriotas, 
ir uolus ateitininkas, 

Vytauto” klubo narys.
•r-j-.. _ • . • _________________________

Telšių miesto savivaldy-
r4>ei“<ittota- 30,000 litų pasko
la 1 metams.

įjr.** — •- —— —  ----------------

į : NAUJA PARAPIJA
—Tekbariške (Garliavos v.) 

fįiais metais Tabariškės dva
ro centre, iš Zapyškio ir 
.Garliavos parapijų artimų- 
jų kaimų sudaryta nauja

* ryškės parapini- , Kle- 
; atkeltas kgn. V2 Kiz-
i jaunas, darbštus kū- 

Parapijoje eina 
bažnyčios užbaigi- 

| Ųūio, klebonijos, špitoles sta- 
tymo darbas. Žmonės nors 

kb* naujakuriai ir karo pade
gėliai,- bet supranta tikslo 
reikšmę ir nesigaili triūso ir 
aukų Visagalio garbei.

5 a —- ■ —
STAIGI MIRTIS

Eimučiu kaini., Seredžių 
L valse, š. m. sausio 31 diena 

iš minėto kaimo ūkininkas 
Volskis Antanas 55 meti] 
ąihž.' su dviem savo sūnu- 
nais vežė į Kauno turgų 
meitėlį. Netoli Vilkijos sū- 
nus pastebėjo, kad tėvas jau 

Jie žado. Paskubom priva- 
, žįąyę Vilkiją, kreipėsi pas 

'/.gydytoją, kuriam apžiurė- 
^>jus ligonis užmigo ir tuoj 

mirė. Prieš tai jis buvo 
sveikas, bet dažnai skųsda- 

£ voš širdį skaudant.
==s

PAPĮLĖ. Čia metiniams 
ūkininkų samdiniams dar 
už 1928 metus nemokėtos 
algos. O šiais metais ir sam
dyti nesamdo. Ogi kas sam
do, tai labai menkas algas 
tesutinka mokėti. Blogi me
tai, tai ir algos pigios. Kai 
kas net sako, kad šiais me
tais reiksią veltui tarnauti 
ūkininkanls, nes nebūsią kas 
veikti, ko valgyti. Tarnau
tojai labai susirūpinę pro
jektuojamuoju įstatymu ū- 
kininkų ir samdinių santy
kiams tvarkyti.

SUDEGĖ ŪKININKO 
triobos ir ves

tuvininkų 
ARKLIAI

Vas. 12 d. Simno valse. 
Etešnikų k. pas Antaną 
Krasnicką apsistojo vesel- 
ninkai pakeleiviai. Greitai 
pradėjo degti kluonas, nuo 
B užsidegė tvartas. Su

onu 'ir tvartu sudegė 8 
avys; 5 antys, 4 žąsys, tely- 
čia ir ūkio mašinos. Nuo 
ko kilo gaisras nežinia. 
Greičiausia veselninkai ne
atsargiai elgdamiesi ugnim 
pakūrė. Nuostolių ėst) pa
daryta 9,665 lit. Trobos bu
vusios apdraustos valstybi
nėj aj>draudimo įstaigoj.

Su trobomis drauge sude
gė veselninkų 2 arkliai ir 
rogės.

ŪKININKŲ VARGAI
Rokiškis.—Daugiausia ū- 

kininkai įvairių skolų spi
riami pusdykiai parduoda: 
arklius, karves, kiaules, a- 
yis, javus, grūdus, linus ir 
produktus, iš kitos pusės 
prisideda stoka ėdesio ir 
reikalas samdiniams algos 
sumokėti už kredituotas trą
šas atsilyginti, už pavasa
rio sėklas sumokėti ir tt. 
Žydai pirkėjai numatydami 
ūkininkų būtinus reikalus 
už parduodamus daiktus te
siūlo tik pusę kainos ir nuo
latos brenda i didesnį skur
dą : parduoda pigiai, o iš 
krautuvės perka brangiai.

tpvėlių iškabos “Sklepįf~ Klaipėdos laikraščiai pra
neša, kad emąnt Lietuvos 
prekybos sutartimi su Vo
kietija, leista Vokietijos gy
ventojams gabenti mėsos iš 
Klaipėdos krašto, bet ne 
daugiau, kaip po 2 syarus 
vieną kartą.

SUSILAUKĖ DARBI
NINKĄ ' - .

Išlaužu. — Parapiją jau
na, nedidelė. Nesenai susi
laukė ųąują, darbštų gerą 
organizatorių kleboną, kun. 
V. Gurevičių. Jo darbai, 
kur šis vikaravo, visiems ži
nomi.

Gausių pasekmių parapi
jai ir jaunam vadui.

niuj atsirado tiek prekybos 
u patriotų.” Dabar pasiro
do, kad tų krautuvėlių Savi
ninkai riieko bendro su len
kybe neturi. Iškabos tokios 
iškeltos tik dėl to, kad vai-

✓

t „ x
Lenkai, norėdarpi oku

puotas sritis greičiau sulen
kinti, pradėjo steigti ypač 
daug tose vietose lenkiški] 
mokyklų. Švenčionių aps
krity tik šįmet atidaryta 
180 lenkiškų mokyklų. Ta
čiau vietiniai žmonės neno
ri leisti savo vaikų į šitas 
mokyklas. Lenki] valdžia 
visokiais grasinimais verčia 
žmones mokėti didesnius 
mokesčius, kuriais statomas 
lenkiškos mokyklos.

Klaipėdoje, subankrutavo 
didelė manufaktūros firma 
“Josselevski ir Ko.”

_ Jome_ridanTas "du“kontraban- 
dininkus ir vieną pirklį už

PANEMUNĖLIS. Mūsų gabenimą kontrabandas ke- 
valsčiaus valdybos nariai Jiu parako, nubaudė 13;000 
kai kurie jau priėmė tautiš- litų pinigine ^bauda. Nesu
ką krikštą. Persikrikštijo mokėję nustatytos piniginės 
buvusieji Valstiečiai liaudi- baudos, bus jie ištremti vi- 
ninkai. Dabar ir pas mus y- sam karo storio laikui į di- 
ra perkrikštytų. džiąją Lietuvą.

•/-.L.! -. • —-•■...   į uju mu.....................

į—--r-—t ?>■ “ -

Praradimas Svorio?
Mr. (’ottfried. Schilling, I’rescott, 

IVis., sako, "Aš svėriau 130 svarų, du
bti r aš sveriu 155 svarus ir jaučiuosi 
vėl labai gerai. Aš visai buvau nu- 
silpęs ir mano skilvis visiškai buvo 
suiręs, kuomet aš atsikeldavau iš ry
to aš jaučiausi labiau nuvargęs, ne
gu vakare eidamas gulti. ,Ačiu jums 
už 'geras pasekmes, kurias gavau su 
pagelba Nuga-Tone."

Nuga-Tone jau yra attikusios puikių 
dalykų ]>er 35 metus. Virš milionas 
vyrų ir moterų pasidarė stipri*sniais 
ir sveikesniais vart<xlami tas gyduo
les. "Niekas ' negali susilyginti su 
Nuga-Tone suteikime geresnio apetito 
ir .pagelbėjime virškinimo. Jos sutei
kia daugiau jėgos nervams ir labiau 
Sustiprinu raumenis, prašalina svai
guli. užkietėjimų, sustiprina inkstus 
ii- kepenis, prašalina reumatizmų ir 
neuralgijų, suteikia atšviežinantį mie
ga, padaugina, silpniems svarumų. 
Nuga-Tone yra labai geros dėl silpnų, 
nervuotų vyrų ir moterų. Jos yra 
imrduodamos vaistinėse, ir jei nesu
teikia gerų pasekmių, pinigai graži
nami. Tikrai nusipirkite 1 butelį šian-

GERAS- LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

t

PIRMOSIOS VIENUO
LIO MIŠIOS

Šiauliai. Šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje 9 vasario bu
vo primicija. Naujas kuni
gas vienuolis, tėvas Norber
tas Švambaris. iš Domantų 
kaimo Šiaulių parap., kurs 
neseniai baigė mokslus Vo
kietijoje ir įsišventė į ku
nigus, laikė savo pirmąsias 
šv. Mišias. Į tas iškilmes 
suvažiavo septyni broliai

I METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO... - - -» X

n
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. 

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

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniški] centų.
*’ Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslę Valdyba.

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

“DARBININKAS"
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams ......................................

Pusei metų .. /.........................
Lietuvoje metams .......................... ..............

Pusei metų ...............................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams...................................................
Lietuvoje metams ......................... .........................

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas 
“DARBININKAS” ■

366 West Broadvvav South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620

> "* ■ -Į -

• ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsįlaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu-

- kynas:________ T___
Apie Katalikų Tikybos Tik

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

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

Patarmės Moterims—pamo-
1 kinimas moterims jų asmęni- 

niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas....... .....15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Myteologijos Žiups
nelis) su paveiksi ais. Lietu- 

. vių kalbon išguldė Alyva......A..50c.
Trys Keleiviai—'Krikščionis, 

Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B..__ ___ _ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
. gražūs pasiskaitymai apie j- 

vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas  .......... 45c.

Turto Normą—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis.......45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
i paveikslais iš 1914—16 metų 

Parašė P. aždeikis................  65c.
Gerumas — aprašymas apie 

• gerumą per Tėvą Faberą-Fi- ( 
; lipiną. Vertė Kun. P. L...........15c.
1 Tabakas—Nuodai — rūky-
i mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
’ kolskį parengė S. Kaimietis... 15c.

Užkeikta Mergelė su Barz- 
r da ir Barzdaskutis—apysaka 13c? 
1 Katalikų Bažnyčia ir De

mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ........   50c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio-------------- ■„____ $1.00
, Pramoninės DemokraŲios Pa^ 
grindai. Parašė Uosis____ _ 75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui............ 50e.
Petriukas — laiškai vieno 

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

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

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

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ____ __„50c.

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

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas . ...__30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas........10c.
Eucharistiškos Stacijos—Su

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

trrauerus V crKsnrai, Matuos tte- 
gūžės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va- 
sys ________________________ 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gava(evičius; 
be apdarų 75 centai,/su ap
darais ______________ L___.$1.00

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys__________30c. Į

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis  ______ _ ____ _____10c.

Malčfos Galybė. Istoriškas 
Dešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.--------- ------------25c.

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia_______________________25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. P* 
rašė kun. V. Zajančauskas__50e i

D A R B I N 
366 W. B road wny

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. 1(B. Vargšas) „—15c.

Apie Apdraudą. Parašė J.
S. Vasiliauskas ....... 5c. -

Apsirikimų Komediją. Atsi-—-------
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ---- ---- -------------- ------ ------ 10c. ■* >

Moterystė ir šeimyna. Ver- , • 
tė J. Gerutis ---------------------40c. •

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
Dr. A. Vileišis....... ......... ’JJOc.-

Gamtos Pradžiamokslis . — 
negyvoji gamta: žemė,, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—„50c.

Mūsų Laikų šventoji, šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlele. Vertė Juozas Stani. 
kevičius _______.__ ________35c. V.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas _____ ■.____ 60c. j

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

Meilė (Poema). Tarase M. • 
Gustaitis ......... _........  ...15c. .

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
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 
A. Rucevičius   ......................40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.
—Leiskite- Mažučiams Ateiti ' 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas..... . .................     40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida....... ...........................50e. ■

AnderSeno Pasakos—su pa
veikslėliais ..... :........  20c.

Trumpa Lietuyių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ............   40e.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis ....   :___ _ 50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa- 
vcikslais ... J.________  ... 4.00

75c.
Vertė

Saurusaitis _.............. 25c.
Knygelė — su pa-
. ...................   —30c.

Patyrimai Didžiojoj

Iš Kelionės po* Europą ir ’*
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyrąs—2 aktų 

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

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

•Juozukas ................   25c.
Ubagų Akademija ir Ubagų 

. Balius — komedijos po 1 ak
tą. Parašė Seirijų Juozukas....35c.

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

Esumas—3-čią dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus." Pa
raše Kun. L. Vaicekauskas....10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ....... ._...____ __________30c

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

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—o aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė
J. Tarvydas-- --------------------- 65c.

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

Vaikų Tėatrai: 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.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko"

I spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)______________50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais K 
viršeliais)__________________ 50c. ’

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink- ' 
štais viršeliais)____________85c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir
šeliais)__ _________________ $1.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir- ' 
Sėliais) __..:______________ $1.00I N K A SSouth Boston, Mass.
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daugiau jis pyko* i r varė ma
ne šalin. •

Kuomet Mozė vedė žydus
/

į pažadėtąją Palestinos že-
- mę, atsirado tokių, kurie no-

va ir dėl Jo meilės vengtu
me nuodėmių, nes jos įžei
džia tėvišką Dievo širdį ir

ka gerokai_kovoti su blogais 
palinkimais; .jei nori stoti 
ant dorybes tako. Bet tas 
tik pradžioje. Jei jis nar
siai atsispiria pirmajam gei
dulių atakui, tai antras už
puolimas jau bus lengvesnis,

—Tėjo atkalbinti -juos nuo to 
žygio ir gąsdino visokiais 
būdais. Sakė, kad toj žemėj 
esąs toks karštas, troškus ir 
nepakenčiamas oras, kad at
ėjūnai negali juom kvėpuoti 
ir veikiai turi mirti; kad 

- ! • 

tos žemės gyventojai esą 
žiaurans-bfido milžinai, ku
rie ėda žmones, ir tam pa
našius gandus skleidė, kad 
tik atgrasinus žydus nuo tos 
tolimos kelionės. . Tačiau 
Mozė nenusigando ir įkvė- 

. pęs drąsos į savo pasekėjų 
širdis, lengvai pavelde Pa
lestiną ir su džiaugsmu ten 
apsigyveno, nes rado, kad 
tai ištiesų šalis pieno ir me
daus kupina. Nebuvo ten 
nė maraus oro, nė milžinų. 
Viskas išėjo kitoniškai, ne
gu gazdintojai buvo skelbę.

Taip kartais gąsdinama 
žmones. kad jie neitu prie 
goresniojo ir dievotesniojo 
gyvenimo. Sakoma, kad bū
ti geru yra. labai sunku, kad 
šventybę uali pasiekti tik iš
rinktieji žmonės, kurių taip 
maža, kad vos kalendorių te- 
gali užpildyti.__Ar pi jau
tai Į> yra ?

Kristus Ą ra pasakęs, kad 
mano Tėvo namuose yra.bū-

t

sute|>a musų mielas.
Ar jau ištiesti išganvmto 

kelias toks sunkus? Tik pri
siminkime mūsų -jaunystę, 
kuomet dar turėjome lais
vas nuo nuodėmių širdis: 
kaip tuomet geras gyveni
mas atrodė lengvas ir links
mas! Be abejonės, dorybės 
kelias yra sunkokas tam 
žmogui, kurs jau buvo tar
navęs nuodėmėms ir turi

o nuolatos  kovodamas- jisr v 
, tiek sustiprės, kad jau su 

džiaugsmu matys, kad ne jį 
geiduliai valdo, bet jiąai 

. juos kontroliuoja*
Koks džiaugsmas, jei žmo

gus pagalios išsikasa iš di
delių skolų! Dar didesnis 

: džiaugsmas, jei nusidėjėlis 
i nusikrato slinkių nuodėmin

gų įpročių ir laisva širdimi 
t gali Dievui tarnautu

LAIŠKAS SUNUI
Mielas Sūnau: |

Tu baigi dvidešims pirmus 
metus. Dar tu tebestovi ant 
“gyvenimo slenksčiu,” bet 
tuoj pradėsi atsakomingą ir 
nelengvą gyvenimu kelionę. 
Ikišiolei tu įsivaizdinai kaip 
žmogus privalėtų gyventi, 
greitai savo prakilnias min
tis turėsi suderinti su prak
tišku gyvenimu.

Pirmoji tavo pareiga — 
Dievui. Jis tave sutvėrė, Jis 
tau leidžia eiti gyvenimo ke-

lentą. Nereikia nešioti savo 
tikėjimo parodai, bet nė 
slėpti jo nereikia.

Katalikų Bažnyčia tau vi
sa duoda kuo gali didžiuo
tis bet nieko kas neštų tau 
gėdą. Už tai iš tavęs Ji rei
kalauja, labai teisingai, pa
klusnybės, paramos, ištiki
mybės. Atsimink, sūnau, jog 
šių dienų priekaištai, užme
timai, Bažnyčiai yra sena is
torija. Jos priešų argumen
tai, kurie kartais atrodė to-

I.

žinoma, jam nematant. Pra 
dedu šnekinti. Žiūriu, 
ligonis ne toks piktas, jaQ 
vieną kitą klausim^ atsake 
Dar keletą minučių irišpa 
žintis atlikta! .52

Pirmai kryžių stūmė nū

būti linksmas. Žinoma,~ pil
nos laimes ant žemės nera
si, bet tokią, kokią galima,1 
gali ieškoti ir ja džiaugtis.1

Dievas tau davė liuosą va
lią. Gali daryti daiktą ar ne.1 
Už savo darhus nebijok imū 
atsakomybę. Aš nemanau, 
jog yra žmogusižemesnio bū
do už tą, kurs už savo prasi
žengimus, nepadorius dar
bus, kaltina įpročius, drau
gus, aplinkybes, auklėjimą.

Visi žmonės suklysta. 
Daug klaidų ir tu padarysi. 
Dieviškasis Mokvtojas žmo- 
damas žmogaus silpnybę į- 
steigė Atgailos Sakramentų. 
Kuomet tu priimsi tą Sak
ramentą, padaryk tai su šir
dimi sutrinta ir nužeminta, 
su gailesčiu, su pasiryžimu 
kovoti geresnę kovą.

Nedasileisk piktosios dva
sios pagundų ir nesakyk: 
“Žmogus silpnas.” Taip, 
žmogus silpnas, bet Dievas 
priduoda stiprybės tiems, 
kurie jos prašo. Kartais, 
kad pateisinus savo blogus 
darbus sakoma: “tai matai, 
vis žmogiška silpnybė,” ki
tais žodžiais: “aš tik" gyvu
lys.” Ne, tu daugiau negu 
gyvulys.

Trečioji tavo pareiga — 
artimui. ‘‘Mylėsi savo Die- 
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pats save.” Tai nelengva už
duotis. Kartais bus sunku 
sutaikinti šitą paręigą su 
pirmąja ir antrąja. Tada 
atsimink, kad turi tikrą, ne
suklaidintą tikėjimą ir jo 
princ i pai s vadovauki s.

Neretai, tave gal nusimi
nimas apims, matant, kaip 
neteisingai pasaulis elgiasi. 
Pasaulis duodagarbę tiems, 
<urie jos neverti, atima iš 
užsipelniusiųjų. Kas tau 
įrangų ir šventą pasaulis 
žemina ir pajuokia: tiesa ir 
teisybė mindžiojama. Tu, 
sūnau, valdyk savo laivą, 
žiūrėk į kompasą. Tegul au
dros kįla, tigul bangos ver
čiasi, putoja, daužo tavo lai
vą, nebijok. Kolei tu būsi 
kapitonas, kolei tu laikysies 
savo kelio, baisiausios au
dros tau nieko nepadarys; 
ir tu laimingai pasieksi tei
sybės ir tiesos prieplauką.

Tavo Tėvas X.

Paklausykime, ką pergy
veno viens kunigas pašauk
tas prie ligonio.
“Pašaukė mane į K. li

goninę, kad išklausyčiau iš
pažinties vieno ligonio, ku- '» ■ <--------I---- «-- j-- 4 < ■’--

Norėjau kryželį duoti pa
bučiuoti, bet tai pamatęs 
ligonis smarkiai stūmė su

būdu neprisileidžia kunigo. 
Net buvo viens kitas kuni
gas < atėjęs, bet ligonis pa
reiškęs, 'jokių išpažinčių 
jam nereikią:, jis taip norįs 
mirti, — kas bus tas. ’

Įėjęs kambarin nustebau prašys.
•v______ .1 _ _ ___ .IX!-__________ • 1 • 4 r- ' . -išvydęs sudžiūvusį kokios 45 
metų žmogelį. Jo kambarė
ly dar gulėta kito ligonio, 
kuris prasišalino palikda- 
mhs mudu du vienu su ligo
niu. Pradėjau kalbinti. 
Pamatęs, kad kunigas jį 
kalbina, užsigrįžo į sieną ir 
nuduoda miegąs. Aš kitu 
kart užkalbinau. Tuomet 
atsisukęs ir suraukęs anta
kius manęs pareikalavo 
ktsogreičiausiai apleisti 
kambarį. Juo labiau aš jam 
priminiau amžinybę, juo

rankamiosavęs. , Aš ypradę- dabar pats g.
jau mėlstis, prie šv. Mykolo 
Arkangelo, nes maniau, kad 
tikrai piktoji dvasia nelei
džia net kryžiaus bučiuoti. 
Nieks negelbėjo. Išėjau iš 
kambario ir prašiau, ^gal ku
ri gailestingii sesučių jį pri-

. Atėjo viena sesutė, 
ilgai jam kalbėjo, (bet kaip 
užsimena išpažintį, tuoj ge
na visus lauk, o veide ma
tytis pyktis. Išėjo sesutė ir 
mudu paliko' vėl vienus. 
Pradėjau dar gražiau pra
šyti. Ligonis nuduoda nie
ko negirdįs, bet aš supra
tau, kad jis viską puikiai 
supranta. Vėl nepasisekė. 
Jau beveik nustojau vilties 
ir ketinau eiti namo, bet se
selė parodė šv. Ignaco van
dens buteliuką. Pradėjom 

‘melstis prie šv. Ignaco. Ko-

v •

rankomis ir paėmęs karštąa 
bučiuoja, net mačiau, kai.j 
burną dėjosi lyg norėdamas 
tuo dar labiau atsiprašyti 
Prikaltojo ant kryžiaus.

Paprašė tuojau atnešt? 
-Švenčiausiąjį ir suteikti 
Paskutinį Patepimą, 
lai tai padariaū. Bet sugt|^ 
žęs radau jau ligonį nekaip 
bantį, nors dar buvo pilnantįl 
prote. Suteikęs paskutiniuąj 
sakramentus, dar kalbinau*?! 
bet jau nebeprašnekėjo. 
tą dieną gavau žinią, kad“i 
jau ligonis užmigo Viespa-f 
tvje. Į tai nieko aš negalė- * 
jau atsakyti 
čiau:
geras
Dievas ir nesusekami Jo Iš-; 
minties keliai.” J.

(“Žvaigždė”)

t /'

V'

vien pamąsUi
“Kaip neišpasakytai J 
ir ga i 1 ėst i ilgas yra
"- ■ " .................... "

liu. Už trumpo laiko,, tu kic tvirti, daugelį kartų bu- yn,._ ir sav

r
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•ESTOMA”
•1JTCAMA

...Balandžio 6
• ESTONIA"... .Balandžio 27

Pinigus perslunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos , 
agentus arba pas

Hamburg-American Line
209 Tremont St., Boston, Mass.IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK

___ Kovo 2G -TOMlNIA"
....Kovo :u»

V ’

tų daugenyliė. Ten yra vie
tos visien« Ten randasi ne 
tik tie šventieji, kurių var
dus kalendoriuj skaitome, 
bet ir milijonai kitų, apie 
kuriuos pasaulis nieko neži- 
no. šalia garsiųjų švejity- 
bčs milžinų danguje yra ne
suskaitoma daugybė tokių, 
kurie per kasdieninius ma
žučius kryželius ir per 
skaistyklos kančias nukelia
vo Į amžinąjį poilsį. Bažny
čia to nemokina, kad norint 
likti šventu, būtinai reikia 
stebuklus darvti. Ji tik rei
kalauja, kad mylėtume Die-

grįši pas Jį išduoti apyskai
tos iš savo kelionės. Sūnau, 
tu esi laivo kapitonas. Ne- 
žiūrint kits’atsitiktų, atsako
mybė gula ant tavo pečių. 
Iš viso ko būsi teisiamas. Ir 
atsimink, aname teisme le- 
gališkų išsisukinėjimų ne
bus.

Džiaugkis užgimęs Bažny- 
Čioje. To brangiausio tūrio 
— tikėjimo, neleisk niekam 
išplėsti iš tavo širdies. Už
puolimų ir priekaištų prieš 
tikėjimą bus daug. Tačiau 
neišsigąsk vilkų staugimo. 
Tu tik budėk jr melskis. 
Atsimink pasakymą apie 
žmogų, kurs dūliai baimės 
nuėjęs paslėpė gautąjį ta-

vo pakankamai išaiškinti ir 
paversti į neapgalvotus už
metimus. Tegul tavo moks
las bei puikybė nėpri gundo 
tave sakvti, kad Bažnvčios 
mokslas tai seni prietarai, 
kad tai buvo geras neapsi- 
svietusiai baudei, bet ne dvi
dešimtojo šimtmečio moks
linčiui. Kuomet panašiai bū- 

" si gundomas, apsistok ir šal- 
tu protu pagalvok. Sūnau, 
netik senovėje, bet ir šian- 

; dieną didžiausieji pasaulio 
išminčiai lenkia galvas prieš 
“seną” Katalikų Bažnvčios 
mokslą. Netik tikėk į visas 
apreikštas tiesas, bet jas su
prask, apgalvok, Įvertink. 
Nepasiduok pagundoms. At
simink, jog velnias pardavė 
ir parduoda daug “auksi
niu plvtu" mokvtiems ir be- *.1*6 • 

moksliams.
Antroji tavo pareiga — 

sau pačiam. Tu esi sutver
tas iš kūno ir sielos. Mo
kėk ir vieną ir antrą tinka
mai įvertinti. Tavo siela y- 
ra daug brangesnė už kūną; 
taigi ja reikia labiau ir rū
pintis. Gyveni čia ant že-

NORTH£GERMAN
LLOYD

PASKELBIA
NAUJAUSIUS MILŽINUS

EXPRESINIUS LAIVUS
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F.IRCPA
DIDŽIAUSIAIS ir GREIČIAUSIAIS LAIVAIS

PIRMUTINE DIDŽIAUSIAM
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laiva “LITUANIA
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis vice konsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic Amerika Lini
jos agentus. .Tie suteiks jums pilnas Ir puikias informacijas, 
taipgi pagelltės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
S Bridge Street New York, N. Y.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose
Savaitiniai išplaukimai 

r-$203— 
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
jeigu taksų) 3-čia klesa.

DĖL ŠALČiy TRANSPOR
TAM J A SUTRUKDYTA
Europoje šiemet žiema buvo 

sunki ir žmones privargino. Di
desniuose miestuose pritrūko kuro 
ir jo negalėjo niekur gauti. Trans 
portacija laikinai arba visai buvo 
suspenduota, ir taip pat palietė su
sisiekimą telefonais ir telegrafais.

Baltiko jūrės pakrantėse buvo 
užšalę ir laivais tarp Klaipėdos, 
Danzigo ir kitų vietų nebuvo gali 
ma važiuoti. Laivas‘HJthuania.” 
Baltiko Amerikos Linijos vos ga
lėjo prasimušti kelią iš Danzigo j 
Kopenhagą. Bet prasimušė ir ko
vo 11 d. išplaukė iš Anglijos Į 
Halifax, Canada ir Ncw Yorką. 
Tai pirmas atsitikimas per 9 me
tus. kad Baltiko Amerikos Linijos 
tiesioginis patarnavimas tarp 
Baltiko valstybių buvo sutrukdy
tas.

Bet. Baltiko Amerikos Linija vi
sas kliūtis nugalėjo ir jos laivai 
reguleriai plaukioja iš New Yorko 
j Kopenhagą ir Danzigą ir atgal. 
Laivas "Estonia” išplaukia iš 
Danzigo kovo 9 ir laivas “Polo- 
nia” kovo 20 d.

I CENTRALINĘ EUROPĄ
NEW YORK-CHERBOURG........................ 5 DIENAS
NEAV YORK-BREMEN.................................6 DIENAS
I LIETUVA............... '........................................7 DIENAS
v 4.

PIRMOJI KELIONE Iš NEW YORKO 
REMEN, LIEPOS 27 D.

Greitumas, Smagumas, Puikiai Įrengta Virtuvė, Moder
niškas Parankamas ir Naminė Atmosfera, kurie pervir
šys net tą, ko Jūs tikėjotės.

________ REGULIARI PLAUKIMAI
Su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe Cabin 
Laivų _ BERLIN, MUENCHEN, DRESBEN, 
STUTTGART ir~KARLSRUHE. Kiekvienas 
Llovd laivas turi garsiąją Trečią Turistų Klasę.

I

Jnforniacijas gausite pas Vietinius Agentus arba pas

NORTH GERMAN

LLOYD
57 BROADWAY

ATLANTĄ, GA...................... 416 Reale? Blefe
BALTIMOftE, MD. Charie. aad Red«oo4 Sta. 
BOSTON, MASS.............................. 65 Stata 9c.įvirino*................................................
CHICAGO, ILI_...........130 W«t   ____
CLEVELAND, O.........962 Unioo Trata
DETROFT. MICH.... 1213 WMhin«toa Blvd. 
GALVK8TON, TEXA9..........Marta* Mdtag

GAL.... 736 Soath B«uedwy 
ORLEANS. LA................. 734 Unk» 9c.

PHILADELPHIA. PA........... 1711 WaJost St.

— NEW YORK
PTTTS8URGH, PA............ 616 Ent4>« BUfe.
SAN FRANCISCO. CAL......... 636 Mtatta te.
SEATTLE, WASH...............3306 WMta Blfe
CRI9TOBAL. C. Z..................Ror»l Malt BlfeZ

Caxada
MONTRBAL. OUE...........1176 PMUpa Hm*
VINNIPEgTmAN...................634 Mtan'Sttata
RBGtNA, SA8K.....................1724—t lik Ata
EDMONTON. ALTA 10213—>1O1« fc.
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Oį'fl. Ar turini prosperity. 
^vProsperity *) lietuviškai 
|į.įtęiškia klėstėįimti, bu joj imą, 
£< gyvenimą turtuose. Pasku- 
^tjnę reikšmė atatinka mūsų 
p vartojimui. Per paskutinius 

rinkimus tT: apie prosperity 
t " kalbėta. Ponas Hoover vi- 
Kasose kalbose tvirtino, kad 
^..prosperity gyvuoja. Pros- 
A perity atnešė viščiukus, au- 
F ■fomobilius, namus, vones na- 
sj-inuose, elektriką, šilkus, pi- 
L nigus i r k. Prosperity, sa- 

ko, net nedarbą prašalino, 
^darbininko būvi pagerino. 
rVBot AL Smitli bandė įl'ody- 

; ti, jog prosperity tai 
gy“Eunk” (jo kalbos Bostone 
fejir Newarke). Al. Smith’ui 

visgi nepasisekė ir vėl rėpu
sį blikonai įjoįo Wasliingto-

• '■r ' *

nant.ant prosperity arkliu- 
Į^Jm.y Daiimimn tiki i jn pro- 
Fj-sperity ir politikai įsidrąsi- 
i£ nę saukia “prosperity, dau- 
gįė gįau prosperitt. prailgint 
Pę prosperity amžinai.'' Bet
Kg.ko šūkauja? Ar mes neži- 
ičDoni, kad Jungtinės Vaisti
ni jos turtingos ? Ar dėdė Sa 
r mas ne pasaulio kredito- 
& rius? Visos tautos pavydi 

mūsų turto!
S--Tiesa, gyvenam prabango 

se. Tūkstančiai namų kas 
fe/ met pastatoma ir išperka 

ma. Automobiliai milijonai: 
r daugėja. Šilkais rodomės 
fe- Viščiukus valgome; visokiu; 
E|' patogumus namuose turi 
|^Jūcįe < elektrą, gasą, vandeni 
fc^telefoną, radio ir k. Indė 
fe, liai bankuose žymiai auga 
£ Mokyklos daugėja, kam 

turim progos veltui mokslu 
gL eiti. .Mokslas progresuoja 
Bš Ligoninės visur dygsta. Te 
fey:atrų miestuose pilna. . Žo 
Kt' džiu, Amerika stovi aid 
g^yščiausiame civilizacijos i 
■Sošjcultūros lai Jonyje. Pros 
■ė, perity pilniausia.

Visgi’ aš vėl statau klai 
E Simą: ar visi turim pros 

X/perity ? Paviršutiniai žii 
■fe rint yra visuotina, bet p; 
Er žvelgtame į situacijos kit 
„Eįpusę. Ekonomistas Virg 
pJordan (the chiėf Eeon< 

K' mist of the National Ii 
KĮ*.dust ri ai Conference Board 

vadina Amerikos prosperil 
K.' “kompleksu,” arba dar g 

riąp “iliuzija.” Yra sunk 
| tikėti, kad prosperity vi 
E-,‘^iliuzija,” matant Amei 

£>kos turtus. Bet Jungt. Vr 
» ktijas galim įsivaizduoti ka 
ML: Po turtingą nutukusį žm 
■ gU’ kuris esąs nesveiki 
■k Jos turtai polygiai išdalin

4-

Pros

sunkiai
Maža 

maisto,

juo 
savo 
tau-

kur 
dau- 
išlei- 
pros-

Jokūbaš Lėksiu, J. . 
pirmieji parapijos

KATALIKUIPAVYZDYS

tinkamo namo. Am. R. K. 
Federacijos XVIII-to kon
greso dalyviai suprasdami 
bernaičių Kolegijos svarbą 
ir jos reikalingumą, užgyrė

pirmais jos 
bes mietais.
užmiršti Jūsų jautrios šir
dies ir daugybės kitu TčYY_

. «■

nepriklausomy-
Mes negalime

. . v •

I
ii

I

Indė- 
auga. 
kame

so prįežastis, sako jis esi) 
niašinos.

Šajia nedarbo gyvuoja 
prosperity. Dešimts tūks
tančių žmonių Jungt. Vals
tijose turi $100,000 jeigu 
metuose; 228 turi po $1,000,- 
000 įeigų; 14 žmonių turi 
$5,000,000 ar daugiau me
tuose (suvirs 2 tūkstančiu 
milijonierių Amerikoje). 
Jei dar pridęsime taupymo 
bankų indėlių skaičius, 
Stock Exchange spekuliaci
jas, valdžios biudžetą suvirs 
4 bilijonų, eksporto 5 bili
jonų (1928 m.) dolerių,
prosperity paneigti negali
me.

Daugelis mūsų po keletą 
desėtkų ntetų gyvename A- 
merikoje. Kasdien pastebim 
tūrių augimą, prabangų 
daugėjimą. Lietuviai 
kas puikiau gyvena, 
giau uždirba, daugiau 
džia. Paviršutinai 
Įierity pilniausią turim. Bet 
save neprigaudinūkim. Kas 
žino Amerikos darbo situa
ciją kitaip mano. Aukščiau 
parodžiau, kad nė visiems y- 
ra prosperity. Gyvenam 
mašinų ir viršprodukcijoš 
Įięriodą^ Salia prosperity 

. — nedarbas. Darbininkams 
privalu susipažinti sjrdarbo 

. stoviu, nedarbo priežastimi.
Kaip nuo nedarbo apsisau
goti, kitiems pagelbėti ir 
kaip nedarbo priežastis, pra- 
šalinti, esą svarbiausi ir o 
piausi klausimai. Šiuos 
klausimus paliesiu ateinan
čiuose “Darbininko” nume
riuose.

Ii susiburti keletas iš vienos 
a])s4<rities kilusių Amerikos 
lietuvių, sudarykite savo

Kr
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Virgil Jordan aiškiai paro
do, kad industrijos išdirban- 1 
čios. žmonėms prabangas 
(liLvuries) ištikro bujoja, 1 
bet anglies, agrikultūros, 
audinio (testiles) industri
jose jokio prosperity nėra..

Anglies kasimas ir išdir- 
bimas smunka. Streikai se- ; 
k a streikus. Pagrindinė toj 
srityj nedarbo priežastis že
mas anglies reikalavimas. 
Didžiausiam varge yra far- 
myriai (ūkininkai). Ūki- 
ninkystč tautos pagrindas. . 
Jei jie vargsta, šalis vargs
ta. Farmerių padėtis neša 
valstybei initiarduj nuosto- 
' ių. Kas iš to, kad automo
bilių, radio, Šilko, kvepalų 
industrija bujoja, bet ūki
ninkai nepatenkinti, arti 
bankroto. Ne ką geriau su 
audinyčioms. Ne iš gero 
Massachusetts ir—Rhode 
Island valstijos balsavo už 
demokratus. Kliaučiai (siu
vėjai) irgi ne pyragus val
go. Paprastai juos vadinam 
viščiukiniais, bet pusę laiko 
ir silkėmis pasitenkina.

Vatos industriją pietuose 
prosperity nepalietė. Vatos 
išdirbėjai varge. Dažnai 
viršprodukcija priverčia va
tą sudeginti. Nejaugi pros
perity sąlygos tokios geros, 
kad vatą galime deginti. 
Tas pats su bulvių ir obuo
lių augintojais. Pereituo
se metuose 80.000,000 bačkų 
bulvių nebuvo galima išpar
duoti. Kiaulėms sere ir ga
lop pėdino laukuose. Sodi
ninkams neapsimokėjo o- 
bųolius vežti miestan dėl pi
gumo. leido supūti ant me
džių. Ar prosperity suma
žino nedarbą, sunku spręs
ti. tik tiek žinom, kad prie 
prosperity dėlei pigumo ir 
viršprodukcijoš darbininkų 
minios pasiliko be darlrt).

Jungtinių Valstijų Dariio 
Statistikos Biuras infor
muoja. kad pereitą spalio 
mėnesį tik 88.1 darbininkų 
nuošimtis samdyta industri
jos dirbtuvėse ir 89.1 nuo
šimtis ant gelžkelių. Reiš
kia dirbtuvėse 12 nuošimčių 
mažiau ne 1923 nietuose ir 
ant gelžkelių 11 nuošimčių 
mažiau. Jei šios figūros tei
singos, tai iš 31,000,000 dar
bininkų per penkis metus 
nėteko darbo arti pusketvir
to milijono darbininkų. Ar 
šiandien ištikro tiek be dar
bo negalime užtikrinti, bet 
neapsiriksime > tvirtindami, 
kad apie 3,000,0QQ tikrai be 
darbo. Kiek darbininkui dir
ba ne pilną laiką? Kiek dir-

Kilauea vulkanas Hawaii vėl pradėjo spiaudyti ugnimi ir lava. Pir
ma manifestacija prasidėjo tirštais juodais dūmais, o paskui sekė 
ugnis ir garsus staugimas, šis paveikslas buvo nuimtas laike buvu
sio vulkano išsiveržimo.

TAUTINE DUOKLE
ii >11 I ■ I

Visi ir viąų valstybių pi-^ai dar* neturime Kolegijai 
licčiai, savo valstybės palai
kymui / moka tam tikras 
duokles. ' Vieni moka nuo 
uždarbio, kiti nuo turimo 
nęjųdjnamo _ tūrio ir it. 
Jung. Am. Valstijose visi 
tikintieji žmonės liuosu no
ru moka arba prisideda sa
vo centais ūzlaikynini baž
nyčių, prie bažnyčių turimų 
mokyklų, vaikams ir sene
liams prieglaudų ir kitų lab
daringų įstaigų.

Jung. Am. Valstijų R. K. 
bažnyčios Jyarka yra labai 
protingai nustatyta, duo- 
danti teisę visoms tautoms 
kurti ir užlaivti savo tauti
nes parapijas, mokyklas, 
prieglaudas ir taip toliau. 
I)eka tokiam -R. K. bažny
čios patvarkymui, mes lietu
viai turime arti 150 savo pa
rapijinių bažnyčių, kelias
dešimtis parapijinių mokyk
lų, keletą nors mažų prie
glaudų. šv. Kazimiero Se
serų vedamą mergaičių A- 
kademiją ir tebesi kuriančią 
Tėvų Marijonų vedamą ber
naičių Kolegiją. Ačiū to- 

• kiai tvarkai turime savp 
bažnyčias kur prigimtoje 
lietuvių kalboje ramiai gar

gi rdi-

P-nas Pranas Ilurd’as ge
rokai pagyvenęs parėjo i 
katalikų tikėjimą. Jis bu
vo Kongreso nariu iš Ohio 
valstijos. Kartą, vienoje iš 
metų bertainio dienoje, Pre
zidentas pakvietė jį į pietus. 
Jis parodė, jog nedalyvau
siąs. Baltame Name tas su
kėlė nemažai sujudimo. Bu
vo manoma, kad pakvieti-’ biname aukščiausįjį, 
mas jį nepasiekė į laiką.]me lietuviškus pamokslus. 
Prezidento sekretorius buvo* giedame lietuviškas giesmes, 
pasiųstas užtikrinti, jog pa-(parapijų sales susirinki- 
kvietimas buvo išsiųstas, jei( mluns. žodžiu tautinę įstai- 

. Taigi prisidedami baž- 
Hurd'as atsakė:' nyčios palaikymui, kartu

Į J • 1 1 ___ _____2.*___ - .1 _ _ 1 _ 1 _

tautinių įstaigų palaikymui. 
Tėvų Marijonų kuriamoji 

laike, trečiadieniais ir penk-| bernaičių Kolegiją yra dar 
tadieniais jokių pakvietimų tiktai užuomazgoje,, dar 
nepriimti. daug ko jai trūksta ypatin-

jis negavęs tai pašto kaltė. Igą.
P

 T T" 1 * 1 T — ’ v-nas
“Aš pakvietimą į laiką ga-* atiduodame tautinę duoklę, 
vau. Tačiau, aš esu katali
kas ir nusistačiau Gavėnios

Joniniu Papartis
Mano Dieneles

«» ___________—

Mano dienelės — rvto žibuoklės 
Kūkždasi gojuj, žalioj girelėj.
Mano laukuose žydi žibuoklės —
Auga jaunyste močiutės valioj.
Auga jaunystė —‘baltosios dienos, 
Kaip lelijėlės, kaip vyšnių soda.% 
Džiaugias močiutės vargo blakstienos— 
Svyra sūnelio ašarų goda?.
JUokia.si. ŠA'psos baltosios dienos,. 
Džiugesio dainos virgdo blakstienas:
Savo laukuose pravėriau langus. 
Ak, motinėle, jaunystė žvanga!..

(“Ūkininkas")

Sunki buvo pereita vasa- 
įrą ęiaurės Lietuvos ūkiniri- 
kams. Nuolatiniai lietūs ir 
Kaltaš^biAš pArilšarĮntiedlū 
vė laiku įsėti vasarojų. Už
ėję birželio mėnesį šalčiai ir 
sniegas sunaikino ne tik tai, 

įkas buvo pasėta, bet žymiai 
Į apnaikino ir žiemkenčius ja- 
Įvus. Žuvus pirmiems pasė- 
lliams, birželio ir liepos mė
nesį ūkininkai bandė sėti 

I vasarojų antrą kartą, bet ši- 
Itą vėlybos sėjos vasarojų už
puolė ankstyba žiema: dalis 

| jo liko laukuose nenuvalvta, 
Jo tai, kas buvo suvežta šla
pia į kluonus, tenai supelijo. 

J Dėl to ūkininkai liko be 
J duonos, be sėklų, be pašarų 
gyvuliams.' Jie atsidūrė di- 

! lūžiausioje bėdoje.
Ūkininkų bėda 

palietė darbininkus, 
turėdami patys sau 
ūkininkai atleido darbinin
kus, neturėdami darbų ir 
darbams apmokėti išteklių, 
darbininkų nesamdo, ir pas
tarieji, netekę darbo, neteko 
ir duonos. Jiems ir jų vai- 
įkams šiandieną jau tenka 
Į badauti ir_ šaltuose nekūrem

padaryti dolerinę' rinkriav<ą Įfuose butuose -gyventi? 
bernaičių Kolegijos naudai.
Daugelis lietuvių kolonijų 
minėdami 1 Irias Lietuvos 
nepriklausomybes sukaktu
ves vasario 16 d., tos dierfos 
rinkliavą yra nuskyrę ber
naičių Kolegijai. Vieną 
gražiausių pavyzdžių paro
dė. Worcesterio Šv. Kazi-lkįą padėtį, paskyrė 10 mili- 
miero parapija su savo klerijonų litų nukentėjusių vietų 
bonu gerb. kun. J. J. Jakai- ūkininkams pavasario sėjai 
čiu priešaky, vasario 24 d. sėklomis aprūpinti.Šios sėk- 
padarydami bemaičių Kole
gijai dolerinę rinkliavą, su- 
kirsdami visas lietuvių ko
lonijas —■ sudedami $372.72.

Jei visos Am. lietuvių R.l 
K. parapijos pasekti) gar-| 
bingą voreesteriečių pavyz
di padarytų Bernaičių Kole
gijai didelių paramą ir po 
metų-kitų pamatytume di
delius ir erdvingus Kolegi
jos rūmus, tik daugiau no
ri) pasitarnauti tautai ir ati
duoti tautinę duoklę.

Lietuviai katalikai, neap
sileiskime ir nefwišykštčkimfe 
bent vieno dolerio tautos 
reikalams — bernaičių Ko
legijai.

Visi atiduokime tautinę 
duoklę!

Fed. Sekrctorijatas

neri reikalu atžvilgiū. Ir 
šiandieną mes pasitikime 
Jūsų meile savo Tėvynei ir 
savo broliams.

Gerai žinodami, kad šiiui-
v ~

dien ir Amerikoje sunkūs 
laikai, mes vis tik turime 
vilties, kad Jūs, Broliai, su- » 
prasite tą didelį reikalą, ku
rį mes nurodėme, ir prisidė
site nors smulkiomis auko- 
-įrtis. Jei tik dauguma Ame
rikos lietuvių prisidės nors 
ir smulkiomis aukomis, tai 
nukentėjusių Šiaurės Lietu
vos gyventojų vargas visai" 
žymiai, sumažės. Aukoms 
rinkti mes kviečiame suda
ryti pas save komitetus ar 
iniciatyvines grupes, arba 
stačiai siųsti jas savo Ame- • 
rikos lietuvių organizaci
joms, kad pastarosios per
siųstų jas į Lietuvą. Ame< 
rikos lietuvius, kilusius iš 
Biržų, Šiaulių, Panevėžio^ 
Rokiškio ir artimų joms aps
kričių mes kviečiame atsi
minti savo gimines, šiandien 
su didžiausia bėda kovojan
čius ir, kiek kas išgali, tiesio
giniai juos sušelptu- Kur-ga—

Į pavasarį nukentėjusius 
nuo nederliaus vietų gyven
tojus vargas dar labiau pri
spaus, badas daug kam ne
gailestingai į akis- pažiūrės.

Lietuvos vvriausvbė, iver- 
tindama nukentėjusių sun-

lų paskolos jau išdalintos. 
Bet suprantama, kad jos ne
gali visos bėdos pašalinti. 
Dėl to atsirado reikalas ir 
visai visuomenei, visai lietu
vių tautai susirūpinti nu
kentėjusių šelpimu. Kaune 
yra susidaręs visuomenės 
organizacijos pagrindais 
Šiaurės Lietuvai Šelpti 
Centro Komitetas. Toki šel
pimo komitetai yra sudaro
mi vielose — valsčiuose ir 
apskrityse. Paramos nuken- 
tėjusiems organizavimas vi
soje. Lietuvoje jau plačiai 
eina. Nenukentėjusių nuo 
nederliaus vietų, ypač Su
valkijos, ūkininkai apside- 
da javų piliavomis, aukoja 
pinigais ir daiktais. Valsty
binių ir šiaipjau įstaigų val
dininkai skiria nukentėjusių 
nup nederliaus naudai tam 
tikrą savo algos dalį. Visa 
Lietuvos visuomenė, kiek 
tik leidžia išgalės, stengiasi 
padėti nelaimės ištiktiems 
broliams.

Bet bėda yra tiek didelė, 
kad aukų nukentėjusiems 
niekad per daug nesurinks. 
Reikalas verčia jų ieškoti 
juo daugiau, surasti 
daugiau gailestingi), 
broliams užjaučiančių 
tiečių.

VELŠJJOS KVNIGAIKš 
TIS IR ANGLĮ AK A-~ 

ŠIAI .
Prieš keletą savaičių vy

riausias Anglijos karaliaus 
sūnus, taip vadinamas 
Prince of Wales, lankėsi po 
angliakasių apgyventas vie
tas, norėdamas įsitikinti, ar 
tiesą, kas kalbama ir rašo
ma apie angliakasių skurdi). 
Ten jis savo akimis pama
tė, kokiame varge angliaka
siai dabar yra atsidūrę.

Vasario 18 dieną atida
rant Britanijos Pramonės 
Mugę Londone Velšijos ku
nigaikštis savo kalboje 
kreipėsi į Britanijos ir do
minijų gyventojus, prašyda
mas teikti angliakasiams 
paaglbą, ar tai būtų auko- me užmiršti Jūsų gausios 
mis ar suteikiant jiems paramos ir aukų besikelian- 
darbo. “I. D.” čiai iš griuvėsių Lietuvai

/ A- sJ''* l

apskričiai paremti komite
tus ar iniciatyvines grupes, 
parinkite aukų ir pasiųskite 
jas savo apskrities Lietuvo
je Šiaurės Lietuvai Šelpti. 
Komitetams ar šiaip per ži
nomus, patikimus visuome- 
nės veikėjus, kad 'jie jas į- 
ciktų nurodytienfe komite
tams. Kam čia nurodyti bū- • 
dai būtų nepatogūs, savo au- 
!<as malonėkite siųsti tiesiog 
Šiaurės Lietuvai Šelpti Cen
tro Komitetui Kaune (Gedi
mino g-ve Nr. 40). Aukų 
rinkimas ir šelpimo darbas 
truks iki naujo derliaus, t. 
y., iki rugpiūčio-rugsėjo mė
nesio 1929 m.

Mes tikimės, kad mūsų 
kvietimas padėti nukentėju
sioms, sutikęs vieningą visos 
tautos pritari imi čia. Lietu
voje, nepaliks.be atsiliepimo 
ir mūsų tautiečių .tarpe A-__
merikoje.

Tad tenepavargstA duo
dančiųjų tautiečių ranka ir 
tesuteikia ji malonią pa
guodą ir paramą tiems, ku
riems šių metų likimas leme 
iš savo broliu pagalbos lauk
ti. *- ’

Šiaurės Lietuvai Šelpti 
Centro Komitetas.

*
Šiaurūs Lietuvai Šelpti 

Centro Komitetas t ode 
kreipiasi šiuo bendru vi
siems tėvynės sūnums rei
kalu iri i JuseBųoliai Ame-

< A * . *V ’

likos Lietuviai.. Mes negali-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI< —
• %

B. P. šilkauskui, AVatcrbury, 
Conn. — Tamstos viešas nusiskun
dimas dėl vasario 16 <1. netilps, nes 
parašytas ant abiejų popierio pu
sią ir nepalikta tarpai pataisoms,'

Patapijonkai, Philadclphia, Pa. 
— Dėl “K. V.” korespondencijos 
pastabos netilps, nes Tamista po 
jų nepadedate savo tikro vardo ir 
pavardės. Kas ir kiek dirl>o orga
nizuojant šv. Andriejaus parapiją 
mes nežinome, bet pasitikime ko
respondentų pranešimais. ]*asiįi- - 
kimo ir Tamstos pranėšimu, kad 
Juozas T.ėkšas, Jonas T^nmokis, 
Jonas Lileikis. 
Klevas buvo 
darbuotojai.
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Main St.
Broathvaj Garage, Ine.. 
St.

tų apskričių atvyksta 
ketvirtadieni.

Kuom Kupiškis taip 
sus ? Jau matyt jis iš

duoda
Į Lietuvą ir

Laikas teikia mxu 
gražaus, bet antrojo 
mums neduos.—Rota!*, 
man.

nevežio apskričio neskaitant 
— nuo Biržų, Rokiškio. Ute
nos. Ežerėlių arba Zarasų. Iš 
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Skyriai

Portland Bangor 
Worcester

Gilchrist Co., Washington at Winter

... kaip laikraščiuose matoma

ATIDARA VAKARAIS

THE HENLEY KIMBALL CO.
Ir Šie Metropolitan Pardavėjai

The Luna l’ark Garage, 
Avė.

Hudsou-Essex Co.. 491 
Avė.
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A L 1 Ę. P. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBĄ: 
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm.;
B. Jakutis—1 yice-pirm; 0. Adomaitienė—2 vica-pirm.; 
J. Svirskis—sekr, 104 Dorchester St., Worcester, Mass.
O. Sidabrienė—izdin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus * 
Redaktorius, 41 Providence Street, Worcester, Mass. ..__

SVAMBUS REIKALAS
Nežiūrint ilgo L. K. Blai- 

yybės draugijos ir kitų or- 
ganizuotj ir neorganizuotų 
pajėgų veikimo mūsų šalis 
nė kiek neblaivąja. Tai yra 
labai liūdnas, giliai skaudus 
faktas, bet mes jo nevengia
me pasakyti. Ir taip mes 
per mažai žinome tikrąjį ša
lies padėjimą įvairiose sri
tyse — dėl to taip mažai 
daroma pastangų dalyką pa
gerinti. Ir statistikos daS’i- 
niai, kurie rodo vis augan
čius milijonų skaičius pra
gertų pinigų ir kasdienio 
gyvenimo daviniai rodo, 
kaip nuolat auga mūsų vi- 
suon įenės nuodi j i inasis.

Baubimai pasigėrusių 
karais, riksmai karčiamo- 

‘ se, strapalinėjimai namuose 
iškilmių proga, “ožiai” mū
sų inteligentijos baliuose 
sudaro.visai nejaukų vaiz
dą. Ir mūsų visuomenė prie 
tokių apsireiškimu jau tiek 
pripratusi, kad laiko tai vi
sai paprastu natūraliu rei- 

___kalu. Josios j>yeik<)jo gyve
nimo, gražaus gyvenimo pa
jautimas yra atrofijavęsis 
(išnykęs). Ji tepajėgia pa
stebėti tolimesnes ’ girtojo 
gyvenimo pasėkas: auganti 
skaičių vieną už ikto labiau 
pas iba i sėt i nų ž n i< >gž ud v sč i u. 
plėšimų, abortų, gatvėse vai
kų — valkatą, vagili, išsigi- 

’ "mėlių, pamišusių, bet nepa- 
~ jėgia šių liūdnų a psi reisai - 

mų priežasties — girtuok
liavimo sustabdyti.

Reikia didelio darbo, kad 
mūsų visuomenę pastūmėti 
nuo šio svaiginančio taško. 
Juo labiau kad šiam alkoho
lio svaiginimuisi pas mus 
,]>adeda ne tik žmonių palin
kimas prie blogo, bet dar vi
sa eile kiti] veiksniui. Iš jų 
pirmon vieton reikia pasta
tyti visuomenės iškrikščio- 
nčjimas. Ypač mūsų liau
dis ir pusinteligenčiai ku
riems tam tikra spauda si- 
stematingai •dildina religini 
pajautimą, netekę doors. są
moningai girtuokliauja, kad 
lengviau pateisintų darbus, 
prieš kuriuos dar sąžine 
protestuoja.

O kas patiekiama mūsų 
visuomenei dailioje literatū
roje? Ištvįrkusio girtojo 
gyvenimo garbinimas... Vos 
pradt'dą rašvti mūsų kubis- 

 ‘k.’

tai, dekadentai, plačiai nau
dojasi jiems teikiama laisve 
blevyzgoti. Atsiranda aps
čiai leidėjų, kurie šiuos jų 
šlamštus plačiai paskleidžia 
visuomenėje. O prie mūsų 
literatūrinio neturto kiek
viena tokia knygpalaikė 
gaudoma,; ^-skaitoma. Per 
jaunutį moksleivį, kaip ber
nioką, jų ištvirkimo, gir
tuokliavimo idėja pasiekia 
plačias mases.

Aš čia iškėliau tik pora to 
mūsų ištvirkimo veiksnių. 
Jų yra šimtai. Jis skver
biasi per visus gyvenimo 
plyšius. O mūsą gyvenime 
jų daug yra. Taigi blaivi
nimo klausimas pasidaro ne 
vien alkoholio, vadinamos 
‘valstybinės” klausimu — 
ne, tai yra visas klausinių 
komplektas, tautos fizinės ir 
moralinės sveikatos klausi
mas. Viena Blaivybės drau
gija ir prie didžiausių pa
staugi] čia rnrnaža ką galės 
padalyti. Čia reikalingas 
planingas, sistematingas 
darbas vūsų visuomeninių- ir 
valstybinių pajėgų. Visa ša
lis turi paskelbti kovą al
koholiui.

Valstybės finansinė poli
tika turi pradėti eiti tąja 
linkme, kuria greičiau gali
ma būti] apsfeiti be gedi] 
tautai darančio 40 milijonų 
“girių litų” — -pajamų 
straipsnio. Blaivybės pla-' 
katai ir jos įsakymai turi 
būti ne tik karčiamose. kur 
jie yra ten pajuokos daly
ku. K't pirmiausia mokyklo
se. visose Susirinkimų salėse, 
valstybės Įstaigose ir šeimy
nose. Blaivinimo siekiantie
ji straipsniai, kurie dabar 
dedami tik “Sargyboje,” 
turėtu būt Blaivybės drau
gijos duodami biuletenio 
formoje visiems laikra
ščiams ir tuomet jie būtų

vesti ne tik“ Sargybos” ir
Blaivybės skyidų sienose. 
Jos turi būt visose mokyk
lose, kur per dieną bent po 
valandą būt pašvenčiama 
blaivybės reikalui aiškinti, 
turėti} būt kariuomenėje, 
kur sutetktas'gTažiausio am
žiaus jaunimas. Blaivybes 
savaitė turėtų būt ir karČia- 
mose ir restoranuose ir kt.

Blaivybės Draugijos Cen
tras turėtų būt šio veikimo 
sumanytojas. Iš jo reikia 
laukti dar daugiau iniciaty
vos. Jeigu anais sunkiais 
laikais vysk. Valančius su
gebėjo padaryti Lietuvą 
blaivią,, tai dabar, esant są
lygoms lengvesnėms, reikia 
tik noro, užsjdeginąo, atsidė
jimo. ‘ '

Lygiai toks pats reikala
vimas reikia pastatyti ir 
Blaivybės draugijos na
riams. Kiekvienas jų turi 
būt blaivinimo apaštalas. 
Blaivininko pareigon turi 
įeiti ne tik platinti blaivy
bės literatūrą, bet saugoti 
nuo alkoholio jaunimą, su
drausti. perspėti, atkalbėti 
savo kaim^Tius, pažįstamus 
nuo vaitojimo alkoholio va
karėliuose, pasilinksmini
muose, “ekzekvijose,” ves
tuvėse ir kitokiose- šeimyni
nėse ir viešose iškilmėse.

Mūsų x visuomenei reikią 
duoti kiti interesai jai lais
vo laiko turint. Reikia pa
dalyti lengvai prieinamomis 
kultūrines pramogas^ spek
taklius, chorus, sportą, įvai
rias įdomaujančias paskai
tas. pasikalbėjimus, kursus, 
žaislus, skaityklas. Bet šiam 
sunkiam darbui reikalingos 
ir sąlygos, kurių, deja, da- 
bar nėra. L. K. Blaivybes 
draugijai turėtų būti duo
damos lėšos, kuriomis ji lig- 
šiol einant įstatymais nau
dojosi.

Tokiose sąlygose tauta ne
išaugs ir nesustiprės nei fi
ziniai. nei doriniai tiek, kad 
galėtų atsispirti stipresnių 
tautų spaudiniui. Šitos min- 
tvs kyla sąryšyje su L. K. 
Blaivybės konferencija, ku
ri šiomis dienomis įvyksta.

^Rytas”

L .. •

—r _ _

h.$695;2-P8ss. Coupe, 
«95; Phaeton, $695; Coupe 

- (withi rumble seat}, $725; 
Staadard Sedan, $795; 
Town Sedan, $850; Road- 
ster, $850; Convertible 

Coupe, $895.

tnc and oil gonge—radiator 
•huttert taddle lamps—ĄuindthitU 
Jnį^T~rear. ntirror — rifetro-
toet-controfa on stering whe<l_ 
•tarter on dath — all briįht paris 

enromium-tiatai

Visur iš visų pusių
ESSEX the Challenger yra padėtas palyginimui

9

L Greitą Atsitraukimą—nė joks karas taip priimtų.
Smarkume—kiek tik reikia važiuoti iki 70 mylių į 

valandą.-
Į Kalną Valiuoti—sunkiausius kabius šioj apylinkėj 

—ir Amerike.
Atsakomybėj—60 mylių į valandą per dieną. 
Taupumo—daugiau negu 20 mylių galione.

XIAME MIESTE kaip yra matoma
& . laikraščiuose Essex the Challenger 
demonstruos ir platins savo karo moto-

— rą^-kuris siūlo kad tai vienas iš geriau-
- siu. Tai dramatikšas apreiškimas yra 

šeši-dideli, smarkūs, erdvūs, jėgingi— 
dabar galima įsigyti už mažesnę kainą 
negu kada Essex buvo parduodamas 
tik truputį daugiau negu kad tai visai 
paprastas ir mažas karas.

Kaip matote gerai padirbti karai ku
rie daugiau kainuoja, ir atmink kad ta 
pati rūšis, padirbimas ir gabumas ir 
ypatingas važiavimas randasi Essex 
the Challenger kare kurį dabar pirk
tumėt
Ir vertėje—palyginus visokias dalis iš 
visų pusių svarbiausia išvaizda, nudai- 
linimas, patogumas ir lengvas važiavi
mas su brangesniu karu už kuriuos mo
kate kur kas brangesnę kainą' už tuos -- 
pačius mažus dalykus, a " • 

Filo de Patrujo

LIETUVOS KAIME

“TARPININKAS,1’
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi Žurnalas9

str spalvuotais paveikslais. 
40 puslapiu, didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50,
15e.
“ Tarpininkas” 
arba laivakortę 
atgal—dovanu.
“T-kas” pagelbės jums ąp-_ 
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką ”wtuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės .šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
332 VVEST BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS.
LEIDĖJAS A. J. KUPSTIS

Kupiškis ketvirtadienį. Vaizdas 
rinkoje. Mėsajiedas. Lauktuvių A- 
merddečiams. Rudbarzdžiai, kvol- 
duoti piliečiai.

Kupiškis. Nejaugi jis dau
giau užsipelnė už kitus pro
vincijos miestelius, kad ver
tas minėti ? Taip, tai tipin
gas Lietuvos “Nižni j Novgo
rode’ Toks nemažas, lietu
vių akimis žiūrint, Panevė
žys. turintis keletą syk dau
giau gyventojų savo turgais 
vargiai susilygins su Kupiš
kiu.

Ypač žiemą: Aušta — jau 
visais keliais, skersai ir išil
gai Leveni ilgiausios virti
nės traukia j Kupiškį. Va
žiuoja važiuoti, (-ina ir pės
ti. Vedasi raguočiu, joja ant 
arklių. Viskam čia vietos 
užteks, visiems čia atsiras 
pirkėjų. Čia rinkoje sutiksi 
atvažiavusių iš to paties Pa-

AJ.I.STON: Hudson-£ssex Co.. 122 
Brighton Are.

ARLINGTON: VVilmer G. Tenney, 793 
Massachusetts Avė.

BROOKI.INE: Hudson-E.ssex Co., 91 
IVa.shington St. 4

CAMBRIDGE: D. Ray Edger, 1077 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Henley - Kimball Co., 
157 Vassar St.

CAMBRIDGE NOKTU : Brown & Koše, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLESTOVVN: Stillivan Sq. Motor 
Sales, 644

CHELSEA:
15 Eourth

DEDHAM : Dedham Motor Mart, Ine, 
17 Eastern Avė.

t
DORCHESTER: Vames T. Beckvvith . MATTAI’AN: Hud.son-Essex 

Co., Ine., Edward Everett Sq. | Blue Hill Avė.
EAST MILTON: E. E. VVadsavortli, > MEI>E< >RD: Hu<lson-Essex 

Ine., 424 Adams St.
EVERETT: Dean Motor Car Co., 87

Broadway.
ERAM1NGHAM: Hudson - Essex Co.,

220 Howard St.
ERANKLIN : Supple & I’olsey. Suminer

St.___
HYDE BARK: Thomas J. Halpin, 12

Centrai Avė.
JAMAICA PLAIN; Coolidge Hudson-

Essex Co., 579 Centre St.
LEXIN'GT(>N: Thayer Hudsou-Essex

Co.. 480 Mass. Avė.
MALDEN: VVright Hudson-Essex Co.,

284 Pleasant St.

Mystic Avė.
MEDFORD: Hud.soii-Essex 

Broudxvay
MEI.ROSE: K. VV. Ee)l«ws & Co., 29 

V pilam St.
NEU TON: Krank

VVashington St.
NORVVOOD: Kobei t

Square
ŲVINCV: Syivester

VVashington St.
REVERE:

368 < ><t*au
RONBURY:

Blue H UI

Johnson Automobile Co., 916 Commomvealth Avė

SOMERVII.LE: Hinter HiU 
Essex Co., 339 Broadway 

STONEHAM: I’ompeo Sales & 
\VAKEEIELD: \Vakefield Mot- 

& Service, Main St.
\VAI.THAM: VViIliam McKelve 

17:!—175 Higli St.
\VATERTO\VN: Claflin Hudson- 

C<>., 32 N. Beacon St.
VVAVERLEY: Harris & Roach, 

verley Sųtiare.
VVEM.EX1.EY; Weliexley Motorą, 

Colonial Building 
ĮVEST RO.VBL RY: Bellevue 

1716 Centre St.
\VINCHESTER: The Dean Motor 

Co., 695 Main St. • . ,
\V1.XTHRO1*: Hudson - Essex 

\Vinthiop Centre
IVOBl’RN :McGilvary Bros^ 263 

Street

liai, esant gerai kainai—matysi dar kitokių baldų: 
juos gaudo netik ant gatvės, (komodų, įvairių spintų ir 
bet ir ant įvažiuojančių ke-' 
lių. Čia pat Kupišky juos 
pakuoja ir tuojau siunčia 
užsienin. '

Pačioje ramioje rinkoje. 
Tuo po Kalėdų, taip vadina
mo: “nlėsajiedo” laiku. Ka
da piršliai pasikinkę juod
bėrį laksto po kaimus, ieško
dami turtingos “panos.” 
Tuo metu rinkoje pamatysi 
“kraitinių skrynių.” Ir ne
visai tokių, kokias gal kai- 
kas įsivaizduoja iš praeitų 
laikų: didelių, mėlynų iš
margintu priešakiu? Dabar 
liauji laikai, naujos mados. 
Labai dažnai nežinomą sve-

gar- 
seno 

pragarsėjęs kaipo prekybos, 
ūkio produktų maino cent
ras. Ypač čia eina plati pre
kyba gyvuliais, k. t.: ark-

* v • * •

liais, raguočiais, kiaulėmis. 
Toliau amatninkų gami
niais: ratais, rogėmis, va
žiais, įvairia tos rūšies pu
siau pagaminta žaliava.

Gimdų čia niekad netrūks
ta. Jų priveža galybes. Ir 
visumet sakoma, kad Kupiš
ky juos galima geriau pasi
rinkti ir pigiau pirkti. j

Rudens sezonas — tai li
nai ! Mat šis rajonas yra vie
nas liningiausių. Čia kai-' 
mirčiai daug jų sėja. Neblo
gai jie. dera, būna dažnai, tį apgaudinėja savo išvaiz- 
gerais metais, (žinoma ne šį- da. • ( .
met) ilgi, pluoštingi. Pirk- Be kraitinių skrynių, pa-

o darbas tai jau veltui. Ži
noma. geresniais metais tiek 
daug nesiūloma ir būna 
brangiau. Dabar prisimenu 
amerikiečių svečius, kurie 
tokius mūsų sesučių darbus 
labai vertina ir grįždami A- 
merikon pasirūpina kuodau- % 
giau jų parvežti dovanoms 
savo draugams, artimie
siems. Štai kur reikėtų dirs
telėti — tai Kupiškio rinko
je, ketvirtadienį...

Kuom dar pasižymi Ku
piškis? Ogi rudbarzdžiais, 
kvoldubtais piliečiais. Tai 
caro politikos atmintis. Ru
sų “posek^icų” čia nemažai. 
Jų Kupišky ant kiekvieno 
žingsnio sutiksi. Ir išvaiz
da tipinga, tikra, kaip sako 

burliokiška.''

'stalų. Be stambesniųjų dir- 
' binių, dar čia vyrauja sietų, 
audžiamųjų skietų pramanė, 
rėčkų, geldų, tymų 
lo.

Ant eilinio piliečio rogių, 
kurs atsitiktinai turgun at
vyksta pažiūrėkime ką pa
matysime: Neskaitant linų, 
grūdų, mėsos, šerių, kiauši
nių, sviesto, — Čia raši vilnų, 
rūbų, įvairiausių audinių.

r

Kuom, kuomet, bet audi
niais verta susidomėti. Čia 
apmatysi gražiausių, mūsų 
lietuvaičių pagamintų stal
tiesių, rankšluosčių, — bet 
užklodžių, lovoms užtiesalų 
— tai akį veria, nenori nei 
atsitraukti! Ir viskas pigu. 
Dažnai tik medžiagos verte; kaimiečiai — “

NAUJOS ANGLIJOS
VYČIŲ

- »

Lietuvos Vyčių Naujos 
jos Apskričio metiniai
malus šokiai įvyks balandfia- 
d., Statė Mutual Ballroom, 3 
Main St.. AVorcester, Mass. 
gėjai daro visas pastangas 
kinti mūsų jaunimą. Kaip 
tais metais, taip ir šiais ir 
išdalintos dovanos Vyčių 
ninkama, kurie laimėjo 1928 
tais žaidimus. Tikimds, kad 
Naujos Augi i jos jaunimas 
kys Worcesterin dalyvauti 
iškilmingame vakarėly.

Jaunime, ruoškis.
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nių, yra daroma operos ir visi 
svarbiausi miesto įvvkiai.
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Surengimui vakaro rūpinosi p.
P.Kaupienė ir V. SSmonaitė. ___ Lietuviai sparčiai rengiasi pi

Ihashua, n. h.
Kovo 3 d. Lavvrenco Merginų 

odalicijos mėgėjos, kun. S. P.
ftfteįžiui vadovaujant vaidino 
^Popeija,” 4 aktų drama iš Kris
taus kančios ir pirmųjų krikščio- 
»ių gyvenimo.

K.Veikalo turinys yra maždaug 
toks: pirmame ir antrame akte 
perstoto Kristau? vietą ir Įvykius 
Jeruzolimoj. . Trečiame ir ketvir- 
tamer akte parodo kiek metų vė
liaus kaip buvo persekiojami ir 
fanknmmi krikščionys už tikėji
mu j tikrąjį Dievą.
Į Šį vakarą surengė vietos Mote
rų Są-gis 58-ta kuopa.
'r P-nia Emilija Kauneliene, kuo- 

» pirmininkė pradėjo vakaro 
rogramą paaiškindama tikslą ir 
įkvietė vietos kleboną kun. I. 
bromaity-pakalliet i.
Kun. fI. Abromaitis pasakė 
timpą, bet gražią prakalbėlę ir 

pęa& publikos laike vaidinimo ra- 
niai užsilaikyti.
y

^Vedėja programo pakvietė pa- 
iajcyti keletą žodžių kun. S. P. 

iš Lawrence, Mass. Kun.
& P. Kneižis, autorius to veikalo, 
paaSkmo veikalo turini ir patarė 
•Žmonėms persikelti mintimis Į tas 
vietas kur Kristus kentėjo ir nu
šašę ir kur kentėjo ir.žuvo už ti
kėjimą pirmieji krikščionys.
• Publika taip ir padarė. Laike

•• y' <
Vardu Moterų Sąjungos 58 kp. 

tariu nuoširdų ačiū Lawrenco Mer
ginų Sodalicijos mėgėjoms iv Šio 
taip gražaus tikybinio veikalo at- 
vaidinimą, kun. S. P. Kneižiui ir 
jo padėjėjui p. M. Gabiai už va
dovavimą vaidintojoms ir prakal
bsi?. • \

Ten buvusi

LAWRENCE, MASS.
Tardė Tris Lietuvius Teisme 

Jie Kaltinami Suokalby

G-nė
r _____________  ’

11 metų sukaktuvės

Vasario 17 d. šy. Jurgio parapi- 
jos lietuviai minėjo Lietuvos Ne-

tos didelės iškilmės. Gal l^us pir
ma tokia proga Tpasirodytie

Lietuvių komisija susideda iš 30 
moterų. Jų tarpe vietos įžymiau
sios veikėjos ir profesionalės, k. t.: 

kienė, 0. Karpavičienė ir kitos. 
Visų komisijos narių vardai tilpo 
“Cleveland Press” laikrašty su 
p-lės Ad. Stepulioniutės (tautiš
kuose rūbuose) atvaizdu.

Lietuvių parodos daly bus rodo
ma “Lietuviška Bakūžė.’* Komi
sija stengiasi koaiškiausia bakūžę 
nurodyti parodos artistams, kurie

a aivviihvvvifn
-

Lietuvos žmones, valdžia 
tvarka man patinka. Lie

tuvos traukiniai gerai su
tvarkyti ir mandagiai pa
tarnauja. Miestai gražiai 
progresuoja. Kaune, Šiau-

"Antį

vaidinimo buvo tyla, kad ir musę 
lekiant būtų buvę galima girdėtu

Lawrenco Sodalietės vaidino la
bai gerai. Garbė joms ir jų va- 
dui kun. S P. Knęjžiui, nes para. 
dė dideli pasišventimą ir pasiau- 
kavimą. Vaidino be jokio atlygi
nimo, o .tik kelionės lėšas rengė
jos padengė.

Vaidintojos ir jų vadas buvo pa
tenkinti, kad nashuiečiai labai 
gražiai ir ramiai užsilaikė ir aty- 
džiai klausė ir žiūrėjo vaidinimo. 
Garbė nashuiečiams.

Žmonių buvo neperdaugiausia. 
Mat kiti žmonės manė, kad vai
dins kokią komediją ir gavėnios 
laiku netinka. Vargšai apsivylė, o 
-būtų daug ką naudingo pamatę ir 
išgirdę.

Pertraukoje giedojo “Avė Ma
ria” p-lė Mikalina Kašėtaitė. Jai 
akompanavo p-lė J. Balevičiutė. 
Turi gražų balselį ir žmonėms jos 
giedojimas patiko.'

Tarp aktų pertraukoje p-nia E. 
Kauneliene paaiškino Moterų Są
jungos Įstatus ir ragino moterys 
ir merginas dėtis prie šios organi
zacijos,'o ypač vajaus laiku, nau
dotis nupigintu Įstojimu. Girdė
jau, kad kelios pasižadėjo prisirtf- 
Syti.

Pagirtina, kad mūsų moterys ir 
merginos supranta šios organiza
cijos tikslą ir spiečiasi i jos kuo
pas.

innv -i

LDS, New Yorko ir N. J. aps
kričio suvažiavimas’įvyks kovo 17 
dieną, 1929 m., 2 vai. po pietų, šv. 
Jurgio svetainėje, 180-2 New 
'York Ave./Newark, N. J.

Prašome—visų kuopų prisiųsti 
atstovus. Žis suvažiavimas yra!

rašome-visų kuopų 
atkreipti atydą j šį pranešimą.

v LDS. N. Y. ir N. J.
Apskričio Valdyba

huoge 1L P<1 i ieve£y—svarbus, tad prįšome visų kuopiu—----------------—----------- ---------------- ------------- ~nn~
priklausomybės 11 metų“sūkaktu-|£fj 
ves, Šv. Jurgio parapijos svetai
nėj. Programas susidėjo iš kalbų 
ir dainų.

Kalbėjo kun. V. Masavičius, šv. 
Petro parapijos klebonas, adv. 
Jefferson, teisėjas Moynihan ir 
kleb. kun. J. Č’ižauskas.

4

Dainavo šv. Jurgio parapijos _
choras, kleb. kun. J: ČižaUskuT va- specialį darbą užėmė įrengimui va
dovaujant ir šv. Petro parapijos 
choras, p. K. Smalini vadovaujant. 
Abu choru gražiai padainavo ke
letą patrijotiškų dainų.

Taipgi gražiai dainavo ir mūsų 
įžymūs solistai ir solistės; pJės S. 
Bukšaitė„ A. Juodsnukiutė, p-nia 
Šimaitienė, p-lė T. Bukentaitė, p. 
p. B. Baltrušaitis ir J. Valiukas. 
Pastarasis visuomet pasižymi savo 
dainavimu, nes turi gražų balsą.

Padaryta kolekta Vilniaus naš
laičiams. Aukavo šie:

šimtus- naujų namų su mo
derniškais įtaisymais. Visoj 
Lietuvoj plentai ir keliai 
taisomi o nauji gelžkeliai 
vedami. Ant ūkių ir kaimų 
blogai, nes šaltas oras ir lie
tus labai ūkininkus suvargi
no. Jiems yra būtinai rei- 
katinga iš Amerikds“pagėl- 
ba. Kas Amerikoj yra gi
męs gali atvažiuoti į Ameri
ką. Dabar yra išduotas nau
jas t įstatymas, kad tėvas 
nors ir nepilietis, bet jis ga
li atsiimti savo moterį ir 
^vaikus į Ameriką. Lietu
vos žmonės labai nori pama
tyti Ameriką ir savo gimi
nes.

Dabar turiu už garbę vi
siems lietuivams pranešti, 
jog jau sukako 20 inetų kaip 
esu pramonėj. Turiu gerą 
patyrimą kai Į) reikia pada
ryti dokumentus, kad gerai 
pasažieriai atvažiuotų iš 
Lietuvos arba Lenkijos. 
Taipogi siunčiu pinigus į 
Lietuvą ir i Lenkiją dole
riais. Esu registruotas No
taras ir galiu tvirtinti doku- 
Tnmtus. ~ ‘

t

JOS. G, ZUROMSKISį 
VIenintėĮis lietuvis.Jaisniuotas e-H 
ėktrfeinas. Turiu 8 metus prit.v-ĮI 
rimo. Taisome ir įvedant motorus S 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-B 
me ir parduodame radios.

■t

sų tautų triobų, palocių ir tt. Ba
kūžėje bus išdėta visokių iš- Lietu
vos rankdarbių ir gintarų.

Kas vakarą parodoj įvairios 
tautos turės muzikos’ ir tautiškų 
šokių programą rąilžinlškoj audi
torijos estradoj. Taipgi ir lietuvių 
komisija pasikvietė Clevelando į- 
žymiausius muzikais J. ir ^f. Či- 
žkuskus surengti dainų ir šokių 
programą. (Lietuviams paskirta 
kovo.21 diena). Kadangi Čižaus- 
kai yra žinomi netik tarp savųjų, 
bet ir tarp kitataučių savo daina’? 
vimu ir choru vedimu, nėra abejo'- 
nės, kad programas pavyks.

Bendras choras, susidedantis iš. 
Clevelando lietuvių gabiausių dai- 
nininkų-kių, kaip tai Teatrališko 
choro. Bažnytinio* choro ir Moterį) 
S-gos choro narių, taipgi ir pavie
nių, kas penktadieni mokosi para
pijos svetainėj. Bus ir tautiškų 
šokių, kuriuos mokina nesenai at
vykęs iš Lietuvos gabus vaidvla ir 
dainininkas Ignas Visockas----------

Yra kviečiami visų- tautų amba
sadoriai ir atstovai dalyvauti pa
rodos atidarymo dienoj (kovo 18). 
Tą dieną - rengėjams (Cleveland 
Press) kainuos arti $20,000. Lie
tuviai taipgi pakvietimą pasiuntė 
gerb. Balučiui, Lietuvos Įgalioti
niui Vašingtone.

Viena labai Įdomi lietuvių pro- 
gramo dalis yra tai, komisijos pa
geidaujama, art. M. Čižauskienės 
išpildymas solo “Kur Bakūžė Sa. 
manota” atatinkamai lietuvių pa
rodos bakūžėj.

Kovo 17 d. yra rengiama ban- 
kietas pagerbimur mūsų klebono 
kun. Vilkutaičio 10 metų klebona
vimo Šv. Jurgio parapijoj. Yra 
pakviesta aplinkinių parapijųkku- 
nigai ir miesto viršininkai su ku
riais jubiliantas ėjo kartu moks
lą. Taipgi ir kiti Įžymūs svečiai.

B ils kalbų, sveikinimų ir muzi-
l kos programas.

Vasario 28 d., 1929 m., Law- 
rence Districto Teisme, įvyko tar
dymas Marės Grinkevičienės, O- 
nos Vaikšnorienės - Jegelavičienės 
ir Vaclovo Rinkausko, kurie kalti
nami suokalby nunuodyti Petrą 
Jegelovičių — “Ruskio.” Teisė
jas buvo vietinis Frederic N. Chan- 
dler. Grinkevičienės advokatas 
buvo J. A. Donovan. Jegelovįčie- 
nę atstovavo advokatas E. A. Mc- 
.Aually.

Petras Jegelowicz, kurį Law- 
renco lietuviai pratę yra vadinti 
“Ruskiu,” greičiausiai yra gudas. 
Žinomas lietuvių tarpe. Yra vedęs 
Oną Vaikšnorienę, našlę, nezaliež- 
ninkų kirkužėje. Pirko su moto
re Karpąyyčiaus ūkį ir gana tvar
kiai gyveno. Vėliau visiškai pa
sileidę girtuokliauti.

Ona, Jegelovičiaus moteriškė, 
gyvena pas dukterį, kuri yra ėmu
si šliūbą su O’Niel — taipgi mo
tinos mylimoje “ laisvoje-tautiško- 
je bažnyčioje.” Sako, kad ji tan
kiai nueidavo į savo geros drau
ges — Marės Grinkevičienės krau
tuvę. Šioji tai gudri — vikri 40 
metų amžiaus biznierka, nęzalięž7j 
ninkė, senai atvykusi iš Seranton, 
Pa.

Grinkevičienė, kaip sako, inšiū- 
rinusi “Ruski,” tarpininkaujant” 
lietuviui Vaclovui Binkaus
kui. x Gaunas “Ruskio” vardą. 
Už savaitės pribuvęs daktaras. 
“Runkis” inšiūrintas.—Policy už- ’ 
sirašius Grinkevičieųė, sako sese- 
re pasivadindama: ir mokėjusi 
duokles, apie $90.00. “Rnskis” 
inšiūrintas ant $2.000.00.

Jegelovičienė vis ateina pas 
Grinkevičius krautuvėn ir tankiai 
pabėdavoja, kas čia daryti? Vy
ras net.varkus. Darbų nėra. Gy
venti gal ir reikia.

Sykį Grinkevičienė būk pataru
si Jegelovičienei paimti buteliuką, 
užnuodyti muses, paskui surankio
ti tas išdvėsusias ir Įmaišyti Jege- 
lovičiui Į valgį. Ir niekas nežino
siąs.

Kietr vėliau Grinkevičienė būk 
pagaminusi tris buteliukus. Lie
pusi iš dviejų biskį pilti Jegelovi- 
čiui j “mūnšainą,” o vieną padėti 
į klozitą prie Jegelovičiaus kitų 
gėrimėlių. Tai jis pats užgersiąs. 
Jegelovičienė neklausius Grinke
vičienės, nesinešus namon buteliu
kų.

Kada tik Jegelovičienė nueida
vus Grinkevičių krautuvėn, tuo
met Grinkevičienė spausdavo ją 
neštis savo buteliukus. Toji vis 
bijodavo. Vėliau ji paklausius ir 
parsinešus. Išgąsčio suimta pasi
gyrė savo dukterei Rožei O’Niel. 
Rožė būk patarusi nunešti polici
jom

Įvyko. Dviejuose buvo sulphuric 
acid. Viename wood aleohol. Nu
nešus, Jegelovičienė, Grinkevičie
nė ir Binkauskas tapo areštuoti. 
Jie išsibilavo užsidėdami-kiekvie
nas po $5,000.00. Teismas bus vė
liau.

Po $5.00: Ona Merkevičienė ir 
Agota Dzenkauskienė.

Po $2.00: Ad. Belickas ri K. 
Petrokas.

I
STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester

S Tel. I’ark 5452. Tel. Cedar 7336

Maple 5685 -i

JUOZAS ČIŽAUSKAS
Vienintelis Lietuvis Laisniuotas 

P lumb e ri s
[ Dedu visokius plunibing ir lieating
i už žemas kainas.

[ * 58 Orange Street
I Worcester - - Massachusetts

Po $1.00: Kun. J. Valaitis, kun. 
V. Masavičius, A. Vitkauskas, O. 
Jaruševičienė, O. Kondrotienė, J. 
Leponis, K. Zokas, J. Šurkus, O. 
SaČiunienė, J. Antanaitis, M. Da- 
raškevičienėy V. Ramanauskas, X. 
Pangonis, K. Šitkauskas, J. Pau- 
Hkaitis, J.‘Bičiūnas, J. Pėstinin
kas, J. Degutis, G. Zubavičięnė, 
A. Žukauskas ir F. Gustaitis.

t

DR. J. C; LANDŽIUS
kitur gyvenantiems 

(SEYMOUR)"
51 Providence St tVORCESTER

Tel. I’ark 5873
Suteikia patarims laiškais

■4•2’4
£
•*
S
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Jaujausi Lietuviški 
čColumbia Rekordai;
v‘

* 10 colių "5c.

Comic Song

M. STRUMSKIS, Soprano

su Orkesjros Akompan.
16121F || Dukružėlė Folksong

J Kad Aš Našlaitėle
A. VANAGAITIS, K. B. KRAUČIUNAS ir M. ŽEMAITE 

įL,.. . su Piano Akompan.
16123 3 Netur Piečio 

y*L_____ || Gieda GnklelLu.
'f MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINERIŲ ORKESTRĄ

t Fr. Yotko. Vedėjas
16122F ;| Tėvuko Polka Orchestra with incidentai

i| Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius) singing
■^•'16121F n Palangos I^olRa Orchestra

• ( ji Tarnaitės Polka '
REKORDU SUHAŠAS NETILPĘS ABĖLNAME KATALOGE. 

•KINAS BUTĖNAS. Baritonas
16106F J Poniukas, Patt4l.

lt Poniukas, Part 2., Jonas Butėnas. Baritonas ir
|| Marijona Strumskis.

"UFA” CHORAS, Brooklyn, N. Y. 
Vadovauja ir akompanuoja Vladas Žukas 

16107 F j! Dzitndzi-Drinalzi (Muzika Vanaagičio) 
|| Nesvalkiok Tu Nakčia

O|*eros Artistė, LIUDA SIPAVIČIŪTE, 
(’ontndto. su Orkestras Akompan.

16108F [j Reda Kad Giltinė Neėda
|i Va.sams Naktys.

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ.
. - Pr. Yotko, l^ader—Singing b.v A. šaukevičius
‘16111F || Vilnius Polka

h Petronėlės Polka
- MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ.

5 Fr. Yotko. Leader
, 16112F !| Magdės Polka

* h Me«lžiotojo Vairas
K --------- LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
gs 16113F Puiki Torelė—Polka 
H’-’j-, ii Šešupės Bangos. Polka

JONAS BUTĖNAS. Baritonas
■ ■■ ■ - - su Orkestrus Akompan.

1 16114F i! Pamylėjau Vakar
I! Išsigėriau Arielkytės

\ MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ,
F r. Yotko. leader; Singing by. A. šaukeviėius 

16115F U Jaunikio Polk:u
Ji Žuvininkų Vairas—Mahanojans Lietuviška Orkestrą.
;| Fr. Yotko. ieader

LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16116F Ji Kalakutų F.aršlaiku—I’olka

J Nekaltybė Vairas
t _ ANTANAS VANAGAITIS

, su Piano Akomp. M. Yuozavitas
tJ6117F | Trys Jaunikiai

ji Miniu Du Broliukai—Antanas Vanagaitis ir
, • ii K. R. Kraučiunas

JONAS BUTĖNAS. Baritonas 
su Orkestrus Akompan. 

16118F S Močiute širdele 
į Ispanė (I-a Sj>agnolal

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU
Fr. Yotko. I^ader

16119F į Kalvarijos Polka
B Raudona Kepuraitė Mazurka

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Yttozavltas 

1612OF || Nepažintum Tos Vietos
H Dn Bėga

Paltanavičiui Iš Worcesterio dingus, pnrdnoilti Columbfa kompnni-
Gramnfonus ir rekordus. Rekordai partraukti iš Lietuvos ir 

įdainuoti Amerikoj šių artistų: Aido Choro. J. 'Babravičiaus, M. 
, Petrausko, L. Sipavičiūtės, K. Jozevsknitės. .L Butėno, K. Menke- 

. ų Htmintės, A. Vanagaičio, .T. Kudirkos Ir kitų. Pas mane bile ką 
pirkdami gausite gerą tavorą. tinkamą patarnavimą ir sutaupysite 
pinigų.

j A. J. KATKAUSKAS
I 372—376 Millbury Street, Worcester, Mass.

Telephone Cedar 7206

1

--

■■

*

Folksong

1

Orchestra

Comic Song

ORKESTRĄ,

Rap.

Vlso_ stambesnių aukų $35.00, 
smulkiu ^58.00, viso-$03.00. c

Vilniaus krašto lietuvių spaudos 
palaikymui aukavo šie: F. Gustai
tis $5.00; po $1.00: Jy Grigas ir J. 
Straukas. Viso $7.00.

“Vilniaus Rytojus” pavieniais 
egzemplioriais-parduota už $15.00. 
Prenumeratų surinkta 56 po $1.00. 
Viso “Vilniaus- Rytojaus-” admi
nistracijai sudaryta $71.00.

Taigi viso pinigų. Vilniečiams 
sudaryta $171.00 ir pasiųsta 
“Vilniaus Rytojus” adresu Į Vil
nių.

Prie siirengimo šių iškilmių dau
giausia pasidarbavo kleb. kun. J. 
č’ižauskas.

Visiems darbuotojams, kalbėto
jams ir aukotojams tariame nuo
širdų ačiū vardu vilniečių.

Rengimo Komisijos narys

Kas manote važiuoti i 
Lietuvą, tai jau pradėkit 
rūpintis apie pasportą, nes 
gegužes 12 dieną bus puiki 
ekskursija iš Bostono tiesiai 
į Lietuvą.

Mūsų krautuve atdara iki *• $
9 valandos vakare.

/

J JUOZAS GAJAUSKAS I
“ s
į Automobile & Sign l’uinting.
B We Speėialize in I)ueo.
S 5 Grabowski Sq., VVorcester, Mass

-š a

PETRAS SARTRE V1Č1US 
678 North Main Street 

Montello, Mass.

PARSIDUODA
S. BARRE—ūkis 100 akrų že

mės. Geroj padėty su barne ir 
didelis miškas. Parsiduoda iš prie
žasties mortgidžiaus. Kreipkitės: 
M. Cinsky, 340 Harding St., Wor- 
cester, Mass.

• *« <T

JUOZAS A. SO9TK0OS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Pranešame
kad Ponia CIVINSKTENE, kurt seninu turėjo «avo krantnvę po 
num. 363 Millbury St.. dabar dirba mtiKij rakandų krautuvėj. Ji
nai užėmė Šią vietą mnst) Įstaigoj sir tuom kad turtine gerą ištiki
mą vardą. Kostumertus visuomet patenktnam Ir su Jais npseinrfm 
teisingai. Kviečiame visus jos buvusius kostumerlns atsilankyti Ir 
taipogi visus Šio miesto lietuvius pas

WALSH FUBNITURE COMPANY
14—16 Trombui) Street, Worcester, Mass.

i » ' - ‘

—..........- -

Visas Clevelandas susidomėjęs 
Visų Tautų paroda, rengiama ko
vo 18 iki 23 d., vidurmiesty di
džiojoj Public Auditorijoj.

Eisiu ir aš.

LAIVAKORTES

> X

Bilo <Reną si>) savaitę pasirink 
kuris geriau parinka tr pradėk 
mėr»e«| mi nauju Gazlnhi Pečiu.

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES I IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

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

JUZĖ RAUKTYTĖ
Dienom Vakarais ir šventad.

88 Front St. 50 Sterlinsr St. 
WORCESTER. MASS.

Tel. Park 191 6.

Vėliausioj 
Mados į dabar- 
tinius PadirbmuĮs

Ddbcir galima įsigyti šį puikų 
modernišką Gazinį Pečių. kurio se
nai laukėte ir kuris sutaupo daug 
laiko ir darbo už prieinamą kainą 
J r ant lengvu išlvgu.

<1
Boston Consolidated Gas Co.

100 ABLINGTON STREET,
399 BR0ADWAY

* » .

BOSTON. MASS. 
SO. BOSTON, MASS.



PARSIDUODA
3 šeimynų namas su 3 karų 
radžium ir lotas žemės. Geras 
kimas.
nes
Parkvay 2562-J.

I

Sujudimai Pittsburghe.

i

i Chieagą koncertuoti 1
Rep.

Vietinis

TT

» VĖLIAVOS IR ORGANIZA

I

PARSIDUODA (K.-19)

»

VELYKOS JAU ARTI

ei

f:Vą > fiTf

i

I
i

PITTSBURGH, PA.

pirktas. 
MINEL

šeimynų kampinis minnis su visais 
įtaisais [m> num. 443 Coltmibia R<I. 
Gražioj vietoj ir pigiai; Savininkas B. 
JU PLIS, 33 Marine R<1., So. Boston. 
Mass. (Kv-22)

gii- 
pir- 

Greitai norima’ parduoti, 
išvažiuoja užsienin. Šaukite: 

(K.-22)

i

?
s

. čiams.Suvirs 20 Metę
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU
VOSE & SONS PIANO 

. KOMPANIJA <

ši kompanHa Išdirbinėją pianus 
Bostone per 75 metus suvirk Lie
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dei katalogo. Pristatymas visur, 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE) 

239 Broadway, So. Boston

Apdraudžia visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

__ Tikimės, kad Hudson-Essex au- 
tomobihų demėfMfraeija- • suįdo
mins ir lietuvius' ir susidomėję 
nueis persitikrinti į vietos agen
tūrą.

Pereitą ant-' 
sirgimo, al
savo “kara- 
apžiūrėti ar

Ji; viskas tvarkoje. Rado, kaip pa- 
Melski-' prastai savo draugus besiskun- 

grąžintų. džiaut apie sunkią senbernių būk- 
jlę ant šio margo “svietelio.”

Rap. ■ Rap.

PARSIDUODA
Turiu greitai parduoti 4 metų liau

ją namą 3 šeimynų po 5-5-5 kamba
rius. Visi įtaisymui:; elektros ir gazo 
š ’'Sa. trys štymo šildytuvai, anglių 
ir gazo kombinuoti pečiai, front ir 
bark piazai: vieta dėl garadžio: iš- 
rendavota už .$120 mėnesy. Prekė tik 
Si 1,500 ant lengvų išmokėjimų. Kreii>- 
kitės pas KETVIRTĮ. 25 Steliniai! Rd., 
Raslindaie. (K.-22)

PARSIDUODA
I >< iRCflESTKRY—3 šeimynų i>o 5-kis 
kambarius nvMlerniškas namas. I^baU 
gražioj vietoj. Patogu prie karų ir. 
mokykloj. Didelis lotas žemės. Kaina 
S13.OOO. Tel. Talbot 7234. Be agentų.' 

(K.-15)

' 40 VAL ATLAIDAI
Primename, kad 40 vai, atlai- 

(5aį Petro liftUA’ių bažnyčioje 
prasidės sekmadieny, kovo 17 d. 
ir baigsis antradienio vakare iš
kilmingomis pamaldomis ir pa
mokslais. Bu§ daug svečių kuni- 
23J- ”
- Patartina, gausiai ateiti į baž- 
nyčą per tas tris dienas ir pasi- 
naudotį Dievo malonėmis. Gera 
proga atlikti velykinę išpažintį.

; ^p-

MISIJOS P. ŠV. N. P. BAŽNY
ČIOJE

Gambridge, Masą. — Šv. Misi
jos P. Šy. Nekalto Prasidėjimo 
lietuvių bažnyčioje prasidės kovo 
17 d. ir tęsis dvi savaiti iki kovo 
31 d. Prasidės suma, kurią lai
kys misijonierius kun. P. Vaitke
vičius.

Pirma savaitė, kovo 17 d. iki 
24 d. skiriama moterims; nuo 24 
d. iki 31 d. kovo bus vyrams. Mi
sijas skelbs Tėvai Marijonai kun. 
P. Vaitkevičius ir kun. A. Bublys. 
Abu yra talentingi, gabūs ir iš
kalbingi inisijonieriai.

Pamaldos ir pamokslai bažny
čioje rytais bus 5. 7 ir 8:30 va
landą: vakarais 7:30 vai.

Raginami visi gausiai lankyti 
šias misijas. Dabar gavėnios lai
kas. Patartina susitaikinti su 
Dievu ir pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

SUŽEIDĖ LAZDINAITE
Pereitą savaitę automobiliu sun

kiai sužeidė p-lę Lazdinaitę. 
dabar yra City Ilospital. 
mės, kad Dievulis jai 
sveikatą.

ART. BABRAVIČIUS IŠGARSI 
NO LIETUVIŲ VARDĄ 

DAINOMIS
\

Už tą gavo $1,800.00 nuo 
kitataučių

Mūsų art'. J. Babravičius, pe
reitą panedėlį dainavo Moterų Re- 
publikonių Kliube.

Dainavo daugiausia lietuviškas 
dainas. Publika buvo rinktinė, 
nes įžanga buvo $5.00.

Koncerto programas užsitęsė a- 
pie valandą laiko. Art. Babravi
čius buvo gerame ūpe ir dainavo 
nepaprastai gerai. Jam akompa
navo įžymus pianistas Malcolm 
Lang.

Rengėjos art. Babravičiui da 
prieš koncertą įteikė $1,800 to va
karo pelną, nes bilietai buvo iš
kabto parduoti.

Po koncertu kitataučiai apspy- 
to mūsų artistą sveikino ir kom- 
plimentavo už taip gerą dainavi
mą. Jiems geriausia patikę lietu
viškos ir rusiškos dainos.

Art. Babravičius buvo labai pa
tenkintas. kad jam už valandą 
dainavimo apmokėjo $1,800.00 
“cash.”

Art. Babravičius trečiadieny iš- 
vvko

SVEIKSTA
Peliksas Zaleskas buvo susirgęs 

ir turėjo operaciją, 
radieny, po savaitės 
vyko iš Dorchester i 
lystę” So. Bostonan

AR BUS GERI-1929 METAI?’ ~
Šis klausimas yra labai svarbus, norėtųsi žinoti viisems, bet koks 

metas nebus, visų neužganėdins, pabaigoje metų vieni peiks, kiti 
džiaugsis. Rinkimai pasibaigė, neužilgo užims vietą naujieji valdi
ninkai ir su pavasariu laikai pagerės. Tai toks mūsų spėjimas. Daug 
yra tokių, kurie nėra pirkę namų savo gyvenime, vargiai jie pirks 
ir ateity, nes dar vis bijosi. Bet kurie pirko, uždirbo. Kas bus drą
sesnis, tas ateity irgi turės pelno. Nes pasaulis priklauso drąsuoliams. 
Dabar gera proga, gali gauti gerą namą pigiai.

2 šeimynų ir krautuve
So. Bostone po 5 kambarius ir
2-jų karų garadžius, namas gerai 

. įtaisytas, randasi tarpe lietuvių, 
galima daryti gerą biznį. Parduo
da už $9.500. Matykite J. P. Tui- 
nylą.

*
Kitas Bargenas

City Point, 3-jų šeimynų namas 
__4=5^5 kambariai su visais moder

niškais improvęmentais ir dideliu 
jardu. Rendų neša $90 į mėnesį. 
Prekė $8,500? Įnešti $1,000. Maty- 

. kitę Ivašką.

ANDRIEJUS BINGELIS 
mirė kovo 6 d., 1:30 vai. ryte šv. 
Mykolo ligoninėj, Jersey (’ity^.N. t 
J. Velionies kūnas pargabentas 
So. Bostonan kovo 7 <1. ir buvo 
pašarvotas pas graborių P. Aku- 
nevičių. Kovo 9 d. po gedulingų 
pamaldų už velionio vėlę šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioj, palaidotas 
Ml. Benediet kapinėse.

Velionis mirė sulaukęs 52 metų 
amžiaus. Amerikoj išgyveno apie 
32 metu. Paliko du sūnų ir ketu
rias dukteris, gi Lietuvoj gyvena 
dvi seserys ir brolis.

A. a. A. Bingelis kilęs iš Aly
taus apskr., Merkinės par., Bin
gelių kaimo.

Šiuomi tariu nuoširdų^ ačiū p. 
-P:—Akunevieiui, grabo riti i, kuris 
teikėsi mano velionies brolio kū
ną pargabenti ir pas save, ofise,, 
pašarvoti. Mano žmonai sunkiai 
sergant, aš negalėjau pats daug 
tuo rūpintis. Jis viską atliko 
taip jog ir aš pats geriau nebū
čiau atlikęs. Ačiū ir visiems da
lyvavusiems laidotuvėse.

Velionio brolis —■
Kazimieras Bingelis

80 Plymouth Street, 
Gambridge, Mass.

Dirbtuvėse padąroma Essex-I$- 
šaukęjo automobilių kasdien po 
1,500 ir-po 400 Dįdžiųjų Hudson, 
kas sudaro aukštą produkcijos re
kordą. W. J. James, generalis

~ JgAuadži'ris * Htnfeon- 
kompąnįjos praneša, kad išspręs
ta praleisti $1,000,000 laįkrą- 
ščiams už skelbimus per kotfb if 
balandžio mėnesius.

“Mes jau praleidome dienas 
kumet buvo kaipir paprotys ūesi- 
garsintį, nes biznis ir taip- buvo 
nepaprastai geras,” sako. Cyurt- 
ney Johnson, generalis pardavimo 
manadžeris,” ir mūsų siekis-yra 
ne, kad siaurinti pažymėtina' po
ziciją, kurią mes ’ laimėjome nuo 
to laiko kada išdirbome geriau
sius modelius—bet, kad atsiekti 
aukščiausią vietą, kuri mums pri
klauso.
“Šių metų Didžiojo Hudson au

tomobiliui fūes padarėme 64 nau
jus pagerinimus ir Essex-Iššaukė- 
jo 76 naujus pagerinimus, ir tie 
pagerinimai jau yra pripažinti 
automobilistų kaipo nepaprastai 
įžymūs. Y’pač tas kumet mes pa
darę tiek pagerinimų numuščme 
kainas automobilių.

“Kovo^4 d. prasidėjo taip va^ 
dinama Essex-Challenger Savaitė. 
Dabar mes išstatėme visuomenei 
Essex ir Hudson automobilius iš
bandymui ir palyginimui su bile 
kokiu kitu automobiliu, kad įro
džius jog mūsų pareiškimai yra 
konservatyvūs jei ne daugiau.

“VVell, mes galime pasakyti 
pasauliui gana garsiai laikra
ščiuose, kad mes turime didelį 
produktą. Tūkstančiai, kurie jau 
pirko naujus mūsų automobilius 
tą patvirtins. Užtai mes pasirem
dami jų nuosprendžiu kaipir savo 
esame pasiruošę Išstatyti Essex 
bile kokiam išbandymui—ir sto
vėti už bandymo pasekmes.”

Jokių restrikeijų deraonstruo- lietuvių klebonas buvo ketvirtas ir 
jant nedalysime, nes tikimės, kad , paskutinis iš eilės kalbėtojas. Jis 
naujas Essex-Challenger visokius ( kalbėjo apie mūsų išeivijos reika- 
reikalavimus pergalės. ]Us ir Vilniaus klausimą. Be Vii-

BRĮGHTON, MASS.
—- - —Įumiuaju__

Z ■ _ \ : ; '■ - ~ (
Įaovo 3 d. šy. Jurgio, šv. Vin

cento ir LĮ)S- 22 kuopa bendrąi 
surengė prakalbas paminėjimui 11 
finetų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių.

Tautiškas namas, kuriame/įvy
ko prakalbos buvo gražiai papuoš 
tas tautiniais ženklais ir vėliavo
mis, kas darė labai gerą įspūdį.

F. Raudeliunas paaiškino tos 
dienos iškilmių tikslą ir pakvietė 
vietos darbuotoją B. Ajauską ves
ti programą.

P-nas B. Ajauskas pasakęs pa- 
trijotingą įžanginę prakalbėję per
statė p. L. Buinio orkestrą, kuri 
gražiai pagrajino L^duvos ir A- 
merikos imnus.

Perstatė kalbėtoją p. S. Bugnai- 
■ t į iš Gambridge, Mass. P-nas S. 

Bugnaitis kalbėjo apie patrijotiz- 
' mą. Jo kalba buvo graži ir turi

ninga ir visiems patiko.
Tos dienos “star” kalbėtojas 

buvo advokatas Antanas Mile
ris iš VVorcester, Mass. Jis kal
bėjo apie lietuvių kovą už nepri
klausomybę ir laisvę. Kalbėjo 
karštai ir jausmingai. Jis savo 
kalba publiką sujaudino iki ašarų.

Trečias kalbėtojas buvo A. F. 
Kneižys, “Darbininko” redakto
rius. Jis kalbėjo apie Lietuvos 11 
metų nepriklausomą gyvenimą. 
Priminė partijų kovą ir dabartinę 
tautininkų diktatorišką valdžią. 
Pareiškė pageidavimą, kad tautiš
kai nusiteikusios partijos susitar
iu ir sudarytų koalicijinę valdžią 
ir atstatytų demokratinę tvarką.

Kun. F. Juškaitis, Cambridgio

-
,M. BaliukeyiČieijė, Pautienė, Te- 
kutienė, V. Baliukeviiča, M. Buc- 
levičiąnė, Šimkienė,- J. Ajauskas. 

----Vien nn—Oimilbin *lri 50—AG v,.
$43.59.

Išmokėjus išlaidas, likusi suma 
bus pasiųsta Lietuvos Atstovybei, 
kad persiųstų Vilniaus našlai-

B. Ajauskas

ŠVENTO PETRO IR 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navilc 
702 E. Fifth St, So. Boston, 

Vice-Plrminlnkae—Juozas Jackevt 
92 Sawyer Ave„ Dorchester, 

Prot Raktininkas — Albinas , 
948 E. Broadway, So. Boston, 

Fin. Raštininkas — Juozas G 
27 Tampa St., Mattapan, Mass. 2 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, ;’ 1 
492 E. Seventh St., So. Boston, MaiĄ 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldlenj kiekvieno mėnesio il 
vai. jki pietų, parapijos .salėj, 
E. Seventh SL, So. Boston, M

‘ Specialis Bargenas « 
City Point, vienos šeimynos 8-nių 
kambarių namas, atskirai buda- 
votas,su improvementais, turi bū
ti greit parduotas, nes savininkai 
nori pasidalyti turtu. Namas la- 
baipatogioj vietoj, arti prie by
čių, mokyklų ir Storų. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo įnešimo. At
siliepkite ^gojaus, nes gali būti 
bile dieną parduotas. Matykite A. 
Ivašką.
------- -------------- — . \ °------------------Dorchester
Vienos šeimynos 8 kambarių na
mas su visais įtaisymais ir šilu- 
moms, 5 karų garadžius. Parsi
duoda tik už $5,000. Įnešti $l,5Ū0.

PARSIDUODA GROSERNĖ 
pigiai ir greitai, nes savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą gegužės mėn. 
Taipgi parsiduoda ir rakandai. 
Y'ra labai gerų daiktų, ypač'labai 
geras pečius, nesenai 
Kreipkitės pas: M. S.
KIS. 409 XV. Second St., So. Bos
ton, Mass.

Elegantiškas Namas 
South Botsone prie Farragut Rd., 
didelis, tvirtas namas po 5-6-6 
kambarius su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Trys atskiri karš
to vandens šildytuvai. (hot water 
heaters).' Visi kambariai dideli 
šviesūs ir saulėti. Didelis jardas 
dėl daržovių ir gėlių. Namas ge
riausiame stovyje, taipgi arti prie 
parko, byčių, ir karų. Savininkė 
gyvena kitame mieste, todėl nori 
parduoti ir parduos pigiai. Įnešti 
reikia $2,500. Šį namą įsigiję nie
kad nesigailėsite. Matykite A. I- 
vašką.

Dorchestery
3-jų šeimynų namas 6-7-7 kamba
riai su visais įtaisymais, didelis 
jardas. Galima pastatyti keletą 
garadžių. Parsiduoda pigiai, tik 
už $10,000. Matykite J. Gailių.

Dorchestery
2-jų šeimynų ir krautuvė parsi
duoda iš priežasties senatvės, ku
ris yra priverstas apleisti bizni, 
kuri laikė per 35 metus. Parduo
da tik už $11,000. Matykite K. 
Yurgeliūną.

*■* /

Pakol nebuvo reikalo, patol 
simatė Pittsburghe gyvumo. Bet 
reikalui atėjus, visi kas tik gyvas 
sujudo ir rengiasi į darba.

* * — *

Kovo 7 dieną Šv. Kazimiero pa
rapijos mokykloje įvyko skaitlin
gas ir gyvas susirinkimas. Tame 
susirinkime dalyvavo visa Pitts- 
burgho rinktinė visuomenė. Tiks
las susirinkimo buvo pagaminti 
visus planus dėl rinkliavos. • 

Pasisekė. Paskirstė miestą į 
distriktus. Į kiekvieną distriktą 
paskyrė gabius kapitonus, ir prie 
jų pagelbininkus. Tolinus dar lie
ka : kuodaugiausia. rinkėjų gauti. 
O tą darbą atliks kiekvienoje pa
rapijoje paskirti kapitonai su pa
gelba geri), klebonų, kurie dideliu 
noru tą darbą uoliai dirba.

Kitą susirinkimą nutarė turėti 
kovo 17 dieną, 4 valandą po pietų, 
Šv., Kazimiero svetainėje.

Visa valdyba ir pagvUnitinkai. 
malonėkite koskaitlingiausiai pri
būti į paskirtą susirinkimą, lies 
gal būti bus paskutinis .susirinki
mai.

Visi, nuo- didžiausio iki mažiau
sio. sujudo rengtis prie rinklia
vos. Jeigu tiktai Viešpats Dievas 
duotų gražų orą, tai pasekmių ti
kimės gerų, nes gerb. klebonai rū
pinasi tuo rinkliavos darbu dau
giau negu , patys savo labu. Pir- 
mininkč poni A. Marčiulailienė, su 
visomis pagelbininkėmis — važi
nėja po visas pampi jas organizuo
dama darbininkus. Visi tie gera
širdžiai darbininkai deda dideles 
pastangas, už nei jokį kitą užmo
kesti, bet. kad jie myli Šv. Pran
ciškaus Vienuolyną, dėlto stengia
si kodaugiausiai gailestingų dar
bų padaryti, už ką Viešpats Die
vas ir jiems visiems gausiai atmo
kės. K. J. V. S.

DR-JOS VALDYBA
-------- /

Pirmininkas — M. Žioba,

24 Thomas Pk., S. Boston, M) 
Prot. Raštininkas—J. Glinee:
5 Thomas Pk., S. Boston, 

Fin. Raštininkas — AL Šeik
366 Broadway, S. Boston, 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Masą, ' 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 VVinfield St., S. Boston, Mass. į- 

Draugija laiko susirinkimus kas
trečią nedėldienį kiekvieno mf- .. 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, ] 
parapijos salėj, 492 EčSeventk ' 
St., So. Boston, Mass,

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

c ________

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
24 Prescott SL, Readville, Maąk. 

Vice-I’iriniHiiikas — J. Markelioilkk 
140 Bovvcn St., So. Boston, Mass. 

ITot. Raštininkas — P. Milius, 
541 K. Seventh St., S. Boston, i 

Fili. Raštininkas — M. šeikis, •
364 XV. Broadvvay, So. Boston, M 

Iždininkas — V. Balutis 
36 Mercer St„ So. Boston, Masfc 

Maršalka — J. Zuikis, 
7 U’infield St, So. Boston, Mf 

Draugija laiko susirinkimus kas a 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio,' 
num. 492 E. Seventh St, parapl
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

_________________________niaus lietuviai negali nurimti, sa- 
kd kun; F. -Juškaitis. Publika jo 
kalbai griausmingais aplodismen
tais pritarė ir tuo davė suprasti, 
kad brightoniečiai neišsižada Vil
niaus ir pažada' moralę ir materia- 

4 1ę paramą kovai už jį. Savo paža
dą patvirtino aukomis Vilniaus 
našlaičiams.

Paįvairinimui programo Birutė 
Ajauskiutė smuiku ir VI. Bucele- 
vičiutė pianu pagrajino keletą 
muzikos dalelių.

P-lė M. Gribaitė, Naujos Angli
jos žvaigždute padainavo keletą 
gražių ir patrijotingų dainų.

Taipgi ir p. S. Paura, labai po- 
pulerus liaudy baritonas padaina
vo keletą dainų. Jiem akompana
vo p-lė Ona Gribaitė. Publiką dai
nos pralinksmino.

Pasirodė ir vietos jaunutis solis
tas K. Ajauskutis. Jam smuiku 
pritarė jo sesutė Birutė, Ajaūskin- 
tė. Jis publiką geriausia patenki
no ir jam ilgiausia plojo delnais.

Tos dienos programas buvo į- 
vairus ir turiningas. Publika pa
sitenkino, nes išgirdo gražių kal
bų, muzikos ir dainų.

Vilniaus našlaičiams aukavo šie: 
kun. F. Juškaitis $5.00; po $1.00: 
B. Ajauskas, K Andrijauskas, A. 
Anulijonis, A.*Pak.štis, F. Raude- 
liųnas, A. Kadzis, ,M. Raudgliunie- 
nė. J. Kondrotas, J. Raudeliunas. 
D. Arlauskas, F. Žilinskas, L. 
Stoškus, S. Petrukinas, O. Jaku
tienė, Gendrimienė, S. Uždavinis,

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS^ 
PO GLOBA MOTINOS ŠVCL 

VALDYBA

tai mnsij specialybė ir ligų metą prak 
tika. Darbas artistlSkas. Kainos žemos.

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

t

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

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

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mašt <. 
Telephone South Boston 3422-IL 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^y '
29 Gould St., W. Roxbury, Maasfc 

Iždininkė — - Ona Staniuliuiė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, •ti

1512 Columbia Rd., So. Boston... 
Draugija savo susirinkimus laikp 

kas antrą utaminką kiekvieno' 
mėnesio, 7:30 vai. vakare,, pfr 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki-.’ 
t ės pas protokolų raštinint’ęt 
laišku ar telefonu.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS ^ 
VAJLDYBO SANTRĄSAI

Pirmininkus — Mot. Vcrsiackas,
694 E. Fifth St., S<>. Boston, M1 

Vice pirmininkas — Povilas Raka,
125 Bovven St., South Boston, Mass. 

I’rot. Raštininkas — Ant. M
450 E. Tth St, So. Boston, 

"Fin. Raštininkas — Pranas Ti.
10!) Bowcn St., South Boston, Mas*. 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, '
150 II Street, Sonth Boston, MasS. 

Tvarkdaris — Kazys, Mikalionis, *’
906 E. Broadway. So. Boston, M 

Draugija laiko savo susirinkimas 
antrą nedėldienį kiekvieno mėn 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver 
So. Boston'e. 1:3O vai. po Pi 
Ateidami susirinkiman prašome 
sivėsti naujų narių prirašyti 
musų draugijos.

v

BOSTON OFFICE:
IS Tremont St.. Rimbai Bkltr., 
Room 205, Tel. T.iborty 7865.

i^ąfduod

t 
' 1

' Jamaica Plain
Naujas 3-jų šeimynų namas 5-5-5 
kambariai su visais įtaisymais, 3 
štymo pečiai, priekiniai ir užpa
kaliniai piazai. Rendų neša $1548 
į metus, parsiduoda tik už, $11.- 
500, įmokėti $2,500. Kontrakto- 
rius bankrutino, tai likosi paimta 
už mortgičius, vien iš to.4 priežas
ties parsiduoda pigiai. Matykite 
TUINYLĄ.

Thomas Park
Prie pat G St. 3-jų šeimynų 12 
kambarių namas,’ labai gerame 
stovyje, su maudyne ir elektro 
šviesomis. Rendų neša $52.00 į 
mėnesį. Prekė $4,5UO, įnešti $1,000. 
Matykite A. Ivašką.

NorėdarrJ gauti teisingą ir greitą patarnavimą visuo
met kreipkitės mūsų ofisan arba prie mūsų agentų: Ji. Ii. 
Stefan, J. Gailius, Al. Ivaška, J. 7’. Tuinyla, A. Mizara, 
F. Siluk, S. Jokubauskas, K. Yurffeliūnas, ,1. Jvas.

LITHDANIAN AGENCY
545 East Broadvzay South Boston, Mass. Tel. 0605—1337 

KITI SKYRIAI
BROCKTON OFFICE:

630 North Main Street, 
Telcphone Brockton 228

i
ė

■ g

PARSIDUODA
LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA 
lietuvių kolonijoj. Priežastis par
davimo — Išvažiuoja j Lietuvą 
Dėl tolesnių žinių kreipkitės “se
kančiai: 47 Arthur St., Montello, 
Mass. ’
!■! "■ *................. 1

BRONIS KONTRIM 
CONSTABLE 

Real Estate aifd Insurance 
Justice of The Peace 

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems 

120 Marine Rd., So. Boston 
Tel. S. B. 2483-W

NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJ.

Jei nori juos pralinksmint, pasiųsk jiemsf litų pluoštą. 
Jeigu nori kad pinigai greit ir saugiai Lietuvon nueitų tai 
siųskit per LIETI VU,' PREKYBOS BENDROVŲ, nes mes 
siunčiame pigiausiai ir saugiausiai. Tie kurie nuolat siun
čia p- r fiius žino ir visuomet patenkinti.

PAVASARIS YRA KELIONĖS LAIKAS
Jei manai keliaut Lietuvon, kreipkis prie mūs. nes šį pa
vasari yra r< ngiama didelės lietuvių ekskursijos patogiau
siais laivais. .Jei Tamsta manai važiuoti, kogreieiausia pra
nešk mums apie kurį laiką, o mes suteiksime platesnių in
formacijų. Kicipkis tuoj, laišku arba ypatiškai paą.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
366 We»t Broadvay, South Boeton, Mass.

' Garadžiaus Telefonas Stubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVICE 
, Savininkas Viktoras Vaitaitis
A - * ’ • ■

naujus fitudcbaker’his ir Ersldkus. Taipgi taksom 
visokio padP ‘ o automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu

sius dieną ir * ^Užlaikom Gulite SineTair gazoliną.' '

415 Old Colony Avenue, South Boston, Mass.

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

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickis,

427 E. Si'venth St.. So. Boston,
\ iospirmininkas — A. NauilltuMU^ - 

XX5 Rroa<lwny. So. Boston. MmK>h
Prot. Raštininkas — V. TamoUvMK  ̂

40 Marine Rd, So. Boaton,
Fili. Raštininkus"— J, Kazlauskia, ‘t

4 i G lendate S t., Dordtcster, MmA'.'. 
Knsierins — P. Kleponis,

266 Rolton St.. So. Boston, M«M. 
Tvarkdaris — ,T. U'ščinskaa.

141 Botven St., So. Boston, M*1 
Draugijų Ijįiko. sualrinklmus kąą

rą naned^iį kiekvieno 
vnl. vakare, i*»b«inrttnėj a 
Fifth St.. So. Boston. Maan,



vamzdis susideda iš eiles•POVANDENINIS vamzdis susideda iš eilės
FOTOGRAFAVIMAS tarp savęs sujungtų plieno 

Jau nuo senai daromos žiedų. Reikalui ištikus vam- 
j pastangos užfiksuoti- foto- 
rjfcafijos negatyve jūrų gy* 
'veninio paslaptis, tik ilgą 
laiką tai buvo neįmanoma. 
Viena, kad vandeny yra 
tamsu, antra tai neįmanoma 
buvo padarai naro aparato 

*ipagalba. Reikėjo sugalvoti 
'Specialus įtaisas.Čia norėda
mi supažindinti mūsų skai- 

^tojus su šiuo atžvilgiu 
prarytu vieno amerikono 
jSradimu, patiekiame kai 
kurias jo smulkmenas.

į.-į Visų pirma išradėjas nė- 
ra joks inžinierius nei šiaip 
specialistas. 1913 nx pasak 

-Amerikoniško Savaitraščio 
^The I)^de})€R(P)lt,’ vienas 
jalmas braižytojas, tarnau- 
M V irginijos dienraščio 
redakcijoj, patiekė savo vir- 
sininkui braižinius įtaiso, 
duodančio galimumo būti 

js?undenv mažiau pavojingo
se negu naro sąlygose ir tu
rėti platesnį stebėjimo aki
ratį. Dėka jiagalbai, jauno 

svajonė, K. 
perdirbta ir 

virto daug ža-

braižytojo 
Williamsono* 
patobulinta, 
danei a realvbe.

Williainsono išradimo os- 
me yra Įtaisas jūros dugne 
ątebėjimo punkto, galinčio 
lengvai susisiekti su pavir- 

^šiuin. Tam tikslui nuleidžia
ma i vandenį iš visu pusiu 

; uždaryta kainjera su dido
kais storo stiklo langais še

iriuose. T tą kamerą nusi
leidžiama per savotišką 
vamzdį, kuris kartu tamau- 

*3a, ir orui atnaujinti.—Ta*
------------------------------

f

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A|
LIETUVIS ADVOKATAS |

Baigęs dn Universiteto 
OORNELI, UNIVERSITY sn A. B. | 
G. WASHINGTON UNIV. ra LLB.I 
^--•‘Darbininko” Name j

•(antros lubos)
366 Broadtvay, So. Bostoii

Rezidencija
805 Harvard St., Cambridge. Mass. 

r'< ' Tel. University 1463—J.

A Liberty 7296. X

| GEORGE H. SHIELDSI
1 ADVOKATAS S

zdis gali būti pailgintas ar 
sutrumpintas Jn iliamet^
ras lygus 60 eentimetni. Va
dinasi, užtektinai platus, 
kad jo viduriu galėtų pra
šliaužti žmogus. Pati kame
ra taip pat iš plieno, ir ga
lėtų atlaikyti stipini vandens 
spaudimą. Jf yra pusantro 
metro ilgio, dėlto joje gali 
laisvai sutilpti keletas as
menų.

Šis aparatas vežamas į jū
rą. laivu ir iš laivo nulei
džiamas dugnan iš anksto 
parinks atatinkamą gilumą 
ir patogią vietą Kartais tą 
aparatą pastato tarp dviejų 
laivų, kad reikalui esant bū
tų patogiau perkelti iš vie
nos jūros dugno vietos i ki
tą laivams pamažu slenkant 
pirmyn. Jeigu yra reikalas 
pasilikti vienoje vietoje il
gesnį laiką, tai iš abiejų ka
meros pusių nuleidžiama po 
inkarą. Pasak “Tite Iv- 
(lepemlenL” Williamsono 
aparatas tuotarpu tegali 
būti nuleistas tik 12 metru 
gilumom Tai, palyginus su 
kai kurių virtų jūros gilu- 
tmr, siekiančiu ligi dešimties 
kilonretrų, 'permaža, bet tai 
gana daug, jei turėti galvo
je tą patogumą, kurį jis tei
kia jūros dugno 
jams.

Kombinuodamas
• .1-

tyrinėto-

čia aprašytojo skiriasi tuo, KĄ JAPONAI DARO 
kad. jį galima nuleisti į di
desnę gilumą. Jame telpa 
du žmonės, kurie kvėpuoja; 
to pat aparato gaminamu ir. 
atnaujinamu oru. Sis apa-l 
ratas nuleidžiamas į jūros 
dugną ir iškeliamas į pavir
šiu, kai į) ir paprastas naras 
iš laivu. “Trimitas”

WORCESTER? MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks baland, 7 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. ^Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

KvieeiaValdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti f šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ’ ‘ - Valdyba

L A WRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 17 dieną, po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti Į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių. tai gausite susirinkime.

Valdyba

brookLyn, n. y. .
Pirmadieny, baland. 8 dieną, r 

i 7:30 vai. vakare, Karalienės An» J 
gėlų parapijos svetąinčj, kampatf - 
Robling ir South 4th. gatvių į- 
vyks LDS. 12- kp. susirinkimas.

~ Bus renkama nauja valdyba 192V - 
m. ^Kviečiame - gausiai sueiti.

Valdyba
“u-

' .

I CLEVELAND, OHIO
Kovo 14 dieną, 8 vai. vakare, 

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

•------------------------------------------------

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks banland. 14 d., 6 vai. vak.,< 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- \ 
idence St. Visi nariai būtinai atei- v 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybai

parai? jo įsra. 
galvoj, kad jis 
vartojamas ir 
siems laivams ieškoti, perlų 
žvejybai, jūros dugno gyvū
nams ir augmenims tyrinėti 
ir pagaliau povandeniniams 
plotams- fotografuoti.

Tuo tarpu jis buvo pa
vartotas tik šiam pastara
jam tikslui ir kaip rodo pri
dedamoji nuotrauka su di
deliu pasisekimu.

Paskutiniu laiku išrastas 
dar vienas fotografuoti po 
vandenin aparatas, kurs nuo

r

| 811-812 Old South Bldg. | 
| A 294 Washington Street | 

| Boston, Mass. o
K Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. | 

* GYVENIMO VIETA i
& 37 Gorham Avenue, Brookline. 8
S Telephone Peacon 5578 x

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Exchange Building, 
Tel. Htibard 9396.

Vakarais ir Subatomis po pietų: 
aDtieknrinns Šidlausko name, 
įėjimas 319
Boston. Te'.. S. E. 0575.

Gyvenimo vieta: 33 Rosemont •St. 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

PATS SAVE PRALOŠĖ
‘ ‘ Gazeta Warszajvska ’ ’ pra

neša apie’ įdomią loteriją, 
kuri, turbūt, yra pirrrioji tos 
rūšies pasauly. Kirpėjas 
Gal ko sumanė pastatyti lo- 
terijon pats save ir gavo 
tam reikalingą leidimą. Vi- 
jgą jis išleido 10.000 hilichi 
po 10 zlotų ir pranešė, kad 
grynas pelnas iš loterijos 
bus pasoga jo sužadėtinei, o 
sužadėtinė bus moteris, ku
ri ištrauks laimingą bilietą, 
vistiek, ar ji bus jauna ar 
sena, graži ar negraži. Pats 
Galko 28 metų ir gana gra
žus. Visi bilietai buvo per 
3 mėnesius išparduoti ir 
spceialė komisija kontrolia
vo patį lošimą./ Laiminga
sis bilietas teko 30 
amžiaus našlei, kuri 
ko ir turėjo vesti.
spauda pareiškia nuomonę, 
kad Galko idėja nebloga — 
ji gali sumažinti senmergių 
ir našlių skaičių. f‘N. ĖN

njjsiK altėliams
Bet koks nusikaltimas Ja- 

J ponijoj sukelia didžiausį 
pasipiktinimą. Su sučiup
tu nusikaltėliu nusikaltimo 
vietoj elgianlasi be jokio pa
sigailėjimo ir be mandagu
mo. Policininkas nusikal
tėlė nutveria-, pargriauna že
mėn. rankas sukausto rete- 

, ant galvos užmaunaJ \ v’ • •ziais

melu 
i Gal- 
Lenkų

F. Street. SuMith

0®®©©®©©®@©®3©®®®®®©®©©©S>©©©©S®@@©©S©S©©@S®©®©®©©©©©

A. J. kupstis!
Real Estą te Insurance ir MortgičiųO 
Seniausia Agentūra So. Bostone |

PAIEŠKAI* brolio Adomo Smūgio, 
kuris vadinasi Adam Schmidt: paeina 
šiliškių kaimo. Taipgi pusbrolio .Tono 
Simanavičiaus, kuris vadinasi John 
-Simon. paeina iš Skabeikių kaimo. 
Abu Papilės valsčiaus, Šiaulių apskr. 
ir abu gyvena Chicago. III. Meldžiu jų 
pačių arini kas juos žino pranešti: .1. 
V. SMILOIS, 235 \Vebster Avė., Cam- 
hridge. Mass. (K.-22)

maišiuką iki kaklo, kad nu
sikaltėlis šviesos nematytu. 
Ligi suimtąjį nuveda i da
boklę, kiekvienas japonas 
patikęs laiko savo pareiga 
pasakyti suimtajam keletą 
tokių žodžių, kurie nusikal
tėlį smarkiai įžeistų. Suim
tasis turi kęsti ir nė pusės 
žodžio neprasitarti, nes ką 
nors prasitarus —- jam po- 
licininkas gumine lazdele 
muša į viršugalvi. i(M. L.”

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėti} duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiemą.

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

sekmadieny, kovo 17 dieną š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų, brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Raštininkė

Juokeliai
4.

GERA ATEITIS
.Sąko, kad .Lietuvos pramonė 

menka. Tegul sau paikša rūgoja.
Argi ne tarpsta valstybinė? 1928 
m. dėkui Poną Dievui baltakės iš
gerta už tris milijonus daugiau, 
negu 1927 m. Tik reikia daugiau 
pasišventimo, o žengsime i gerą 
ateitį. “S-va”

TEATRE
—■ Ko ponas mane nuolat nustu

mi nuo kėdės, pats pusantros už
ėmęs. Kad taip išpūtei pilvą, tai 
nusipirk du bilietu!

—. Argi dėl mano pilvo kaltės 
turėtų kišenė nukentėti. O gal 
tamsta manai, kad, jei pilvas iš
pūstas, tai ir kišenė išpūsta?

“M. L.”

. HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, kovo 22 dieną, 
Kazimiero Jstaniūno namuose, po 
num. 12- Water St. Mieli drau
gai ir draugės,, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbiij reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga. 
^Hz&eijesr

Valdyba

I

*

Europietis. — Kodėl, ištikrųjų 
pas jus visą laiką sukilimai?

Meksikietis. — Labai paprastas 
dalykas, pas mus daugelis dar ne 
buvo prezidentais. “t k.”

SVARBIAUSIAS
— Kas yra svarbiausias prezi

dento tarnas?
— Kirpėjas* nes jis čiupinėja 

net prezidento galvą. “M. L.”

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks baland. 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

M. Songaila-'
___ /

' • <

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

vyks baland. 14, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 14, t w>j po sumos, Lietuvių----
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BRIGHT0N, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
bal. 5, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Dineohi gt. Ateikite 
visif ' " Valdyba'

PATARIMAS JAUNIEM 
ADVOKATAM

— Patark man, tamsta, ką turiu 
daryti. Išeikvojau 10,000 litų, —
klausia kasininkai advokato.

— O kiek dar kasoje yra? — 
klausia advokatas.

—- Taip pat apie 10,000 litų.
—• Matai tamsta, tamstai vis 

tiek reiks atsakyti kaip už 10,000 
taip ir už 20,000. Bausmė ta pati. 
Tai likusius kasoje pinigus atnešk 
man, o aš tamstą ginsiu teisme.

< <
t

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 24 dieną, tuoj po sumos 

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

VISI.

BALTIMORD? MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

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

S-va”

SAVO
— Kokio plaukai gražiausi? — 

paklausė vienas ponas panelės.
— Aišku, kad savi. — atsakė.

“M. L.”

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 24 d., 1 vai. po pietą, baž 
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba
4

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALTNAUSKAS) '

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

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

pagal susitarimą

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankyti® 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Kr 
tas susirinkimas įvyks penktadie 
ny, baland. 5 d., 7:30 vai. vakare 
mokyklos kambary. Ateikite ga;. 
iai. Nepamirškite užsimokėti dr e 

klės. Valdyb.

WATERBURY, CONN
Kovo 24 <L, 1 vai. po pietų j- 

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

I
Tel. Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. G9RMAN
(GUMAUSKAS) 

h 705 Main St., Montello, Mass.
/T- Yl J \% ----------------- v.

4 
f 
$

(Kampas Broad Street)
Ofiso valandos: Ryte nuo 10
10 iki 1'2 vai.; dieną nuo 2 
iki 5 x ai.; vakare nuo 6—8 vai.

rSekmadieniais pagal surtarties.

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. g 
\ Tel. Sonth Boston 1662—1373 M

' » 5
OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO * 1

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA! g
SOUTH BOSTONE £

2 šeimynų nnmns ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos 5820 J metna | [ 
Kaina $6,5(tO. įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namop 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui H 
•daryti, nereiks etų pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir ® 
H Vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. -KUPSTIS, 332 W. Broarhvay, J t 
So. Boston. Mass. Tols. S. B. 1662—1373. P

Parupinam mortgičlus namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort-P 
glčių, kreipkitės pas mus. Tnšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant p 
Uhnokesčio—tik Mass. valstijoj. O

! Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių,—meldžiam ( J 
i kreiptis pas mus Ir persitikrinti. (>
[ Parduodam anglis ir malkas, prlstatom j namus ne toliau kaip 12 my- Į 
I llų nuo Bostono. I i
Į PARDUODAM LAIVAKORTES IR STUNCfAM PTNTGUS I VISAS ’ Į 
; . RALIS. j »
••®®®®9®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®®o®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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WM. J. CHISHOLM
Vienintelis Lietuviams 

Graborius 
Patarnavimas dieną ir naktį.

331 Smith Street £ 
PROVIDENCE, R. I. | 

Tel. De. 1952

®®®®©©®®®®®®®®®®®®®®®e®®®£ 
į | Tel. S. B. 2805—71 $
^LIETUVIS 
h OPTOMETRISTAS

(! ISegzamlnaoJn akis, priskirta aki- į | 
f į nlos, kreivas akis atltleslnu ir į į 
(i <unbifjoniškose (aklose) akyse sa- (į 
į j grąžina šviesą tinkama laika.’

į J. L. Pašakarnis, O. D. b 
f! 447 Broadvay, So. Boston. p 
•®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®e®«

9

P. J. AKUNEVIČIUS
r Lietu vis Graborius

258 Broadway, So. Boston
Telephone So.' Boston 4480

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.1

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

S. BARUSEVIČIUS
Lieto vi s Graborius, Bnlsnomao- 

tojas, Real Estnte ir Bubile 
Notaras ,

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838'Dorehester Ar. 
Dorcheater, Mass.

■ ,

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Ofrio ralanAos: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki & 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
n»Asryta« suhntos vakarais ir De- 
dSldieniais, tafp-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

MONTELLO, MASS. 
'-LDS. 2 kuopos susirinkimas 
vyks 'baland. 9 d., Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va 
kare. Visi nariai malonėkite atsi 
lankyti į šį susirinkimą. Bus ge 
ra proga- atsilyginti už organa 

' J. V., Rašt

Į

Reumatizmas, nervu ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek, 
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

LAIDOJIMUS

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

DR. KILLORY 
. 60 Scollay 8quare, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

E. V. WARABOW
(Wrabliaa«kas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT„SAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvood 1508 

MONTELLO OFTICB 
*104 Amen Street 

Telepbene Brockton 1644-J I

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR naktį '■

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamnotoj&s 
877 Ir 448 Oambridge Street 

Cambridge, Mm > 
Telephone Unirerafty 8831-W

kurines paveda 
mano prižhirčji- 
mni, vtsuomet 
būna patenkint! 
Ir sutnuplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina rl- 
alems ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORTUS

162 Broadvray, So. Boston. Mana. 
Reaidenee: 313 W. Thlrd St.

Telefonas: Soath Boston 03O4-W.




