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PARYŽIUS, birž. 4 d.—

NUSTATYTAS TIKRAS

markes
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paraeijų pasibaidė. Po de
šimties metų besiginčijimo 
Vokietijos pasaulinio karo 
skola sumažinta $116,000,-

KIEK VILNIAUS KRAŠTE
BADAUJA VAIKŲ

Iš 150,000 badaujančių 
Vilniaus krašte 80,000 vra 
vaikai.] ’alkūnų sodžių

su-

Gegužės 27 d. gavome 
kun. V. K. Taškūno siųstą 
nuo laivo “Lithuania” ra
diograma. Sveikina visus.

&ALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
yiENYDTES!’ TUii

. • ’ f

* —

' v
\i

•

z

AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. SV. /j/ DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

1

EINA NUO 1915 METŲ

KUN. V. K. TAŠKONO 
SVEIKINIMAS

VOKIEČIŲ ZEPELINAS VĖL 
LĖKS AMERIKON .- „ .Indų
' ----------- • ■ -H

BERLYNAS. — Praneša, 
kad Vokietijos dirižablis 
Graf Zepelinas, jeigu tik o- 
ras bus geras, birželio 20 d. 
lėks į Jung. Valstijas. x

. Warszawski’

/

NEPRIPAŽINIMAS RUSI
JOS GAUNA PLATŲ 

PRITARIMU
WASIIINGTON, D. C.— 

Pasikeitus administracijai 
Sovietų Rusijos agentai dir-» 
ha energingai, kad* išgavus J 
Jung. Valstijų pripažinimą.

Sekretorius Stimson pa
reiškė, kad Jung. Valstijos 
kol kas Sovietų Rusijos ne
pripažins ir laikysis seno
sios administracijos nusista
tymo. Po tokio pareiškimo sekretorius Stimson gavo daugybę laiškų užgiriančiij

Taigi komunistėj klupčio- 
jimas prieš kapitalistinę val
džią vėl nuėjo vėjais.

Baltic Ameriea Linija pra
neša, kad didžiausia Ameri
kos lietuvių ekskursija lai
vu “Lituania” atvyko į 
Klaipėdą ketvirtadieno ry
tą, gegužės 30 d. Ekskursi
ją patiko iškilmingai val
džios ir organizacijų atsto
vai, giminės ir didelė žmo
nių minia.

Sukelta didelis entuziaz
mas. Vadams įteikta gėlių 
puokštės. Grajino kariška 
orkestrą.

Pagerbimo bankietas įvy
ko Victoria viešbuty, kur 
pasakyta daug kalbų. Vė
liau atlankyta karių kapai 
ir uždėta vainikai. Vakare 
šaulių choras surengė eks
kursantams koncertą. Tai 
buvo įspūdinga valanda, sa
ko telegramos siuntėjai.

Kaip jau buvo rašyta su 
ta ekskursija išvyko ir kun. 
V. K. Taškūnas, buvęs 
“Darbininko” redaktorius.

PLEČKAITININKAI VĖL 
NUŽUDĖ DU ŽMONES

s**

LENKAI MUŠASI SU 
VOKIEČIAIS

VARŠUVA. — Santykiai 
tarp vokiečių ir lenkų Auk
štojoj Silezijoj aštrėja. Šio
mis dienomis Bytomio sto
ty buvo sumuštas lenkų ge
ležinkelių mašinistas. Len
ki) valdžia ryšy su tuo pa
reiškė Vokietijai protestą.

Vokiečių Volksbundo len
kų Aukštojoj Silezijoj pir
mininku išrinktas kunigas 

/Psžcynskis, kurio išrinki
mas, kaip praneša “Kurjer 
Poranny,” dar padidinsiąs 
vokiečių skundus prieš len
kus Tautų Sąjungoje. Savo 
programinę kalbą Pszcyns- 
kis baigė obalsiu:“ Visi už 
viena, vienas už visus.”

*
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P-LĖ OSIPAVIČIUTĖ VĖL 
t LAIMĖJO PIRMA 

vin

“Wieczo:
praneša^ kati Naujos Vilei
kos apskrity, Vilniaus kraš
te. ūki 
tik bulvių.1 
jie perka n 
venterių.
slavos a

- ■ ' .J, *

gauti net lupynų ir ūkinin
kai valgo įvairias šaknis. 
Atvykusi į K: 
komisija badaujantiems 
šelpti rado bhigų vaizdą. Gy
ventojai buvo pasiruošę nar
čiai. Visuose kiemuose var
tai buvo uždaryti, o trobo
se jų gyventojai gulėjo ant 
krosnių laukdami, kuomet 
mirtis išvaduos juos iš bado 
kančių.
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vyriausias kunigas 

LIETUVOJmėn. 8 d. Šumsku 
klebonas (Mari- 
pfekr.
kun. Vinęentas

jau maitinasi 
lomis, kurias 

teliuos už in- 
nčioniu ir B ra- 

J, 

itvse negalima

LIETUVA PASIRAŠĖ PREKY
BOS SUTARTĮ SU VEN

GRIJA
Kaunas. — Gegužės 17 d. 

Lietuvos įgaliotas ministeris 
Vokietijai ir Vengrijai p. 
Sidzikauskas pasirašė Bu
dapešte Lietuvos Vengrijos Derybos dėl Vokietijos re- 
prekybos sutartį.

VOKIETIJOS REPARACIJŲ 
KLAUSIMAS IŠSPRĘS- 
. TAS

PREMIERAS BALD 
ATSISTATYDINO

LONDONAS, 
kad Anglijos karalius i 
kvietė Darbo Partijos 3® 
MacDonald ir su juo 
jo apie porą valandų 
Pasikalbėję apie vairiu^ 
litinius reikalus k 
George Darbo partijos^ 
du i pa vedė sudaryti n 
t erių kabinėta.

Bakhvin, buvęs 
atsistatvdino./ Atnaujintos derybos tęsė

si 4 mėnesius. Buvo many
ta, kad pairs. Dar pereitą 
pirmadienį buvo neišspręs- 

,tas atlyginimas Belgijai už 
paliktas vokiečių 
laike karo.

Belgija sutiko 
išspręsti atskirai.

KAUNAS. “L. A.” pra
neša, kad iš kvotos davinių 
policijai pavyko išaiškinti 
tikrą vaizdą atentato prieš 
ministerį pirmininką.

Ministeris pirmininkas sa
vo automobiliu iš Laisvės 
alėjos pusės privažiavo iki 
miesto sodo ir ten išlipęs ė- 
jo teatro link, kartu su po
nia, sūnėnu, vvr. ltn. Gudy- 
nu, kap. Virbicku. Buvo pa
stebėta, kad 3 vyrai iš užpa
kalio lydi min. pirm, grupę, 
vidury tos grupės ėjo stu
dentas .Vosvlius. 15—20• •<žingsnių atstume nuo teatro, Vosylių;uis mažiau. n^u I 
meterio atstumo iššovė vyr. 
ltn. Gudynui į pakaušį. Ant
rasis šūvis pataikė kap. Vir
bickui. 'Po 2 šūvių sekė ma
žas intervalas ir paskui pa
sipylė keletas šūvių zigza
gais. Vosylius po pirmų 2 
šūvių atsidūrė kairėj teatro 
pusėj prieš įėjimą, ir iš ten 
iššovė į kap. Virbicką, bet 
nepataikė. Vosylius dar no
rėjo šauti, bet, kiek atsime
na kap. Virbickas, jis kažką 
knibinėjosi, apie ginklą, at
rodė tartum jam ginklas pa
springo. Po to visi trys per 
dešinę teatro pusę (einant į 
teatrą) išbėgo į Kęstučio 
gatvę. Du laikėsi vienos 
krypties, o vienas bėgo at
skirai.

Nustatyta, kad dalyvavę 
kartu su Vosylium atentate 
yra studentai Andrius Bulo
tą ir Martvnas Gudelis.

KAUNAS. Žagarės nuo
vados Skaistgirio punkto 
vyresnysis policininkas Pe- 
leckas Antanas, patyręs, kad 
pas to paties valsčiaus Jur
gaičių kaimo gyventoją Mi- 
čių - Mačiulį Izidorių yra 
plečkaitininkų literatūros, 
nuvyko ir, darydamas kra
tą, tikrai rado laikraščio 
“Pirmyn” ir kitų plečkai
tininkų spaudinių. Suėmus 
Mičių gabeno jį į nuovadą. 
Pakeliui tačiau Mičius stai
ga stvėrė policininką už 
gerklės, ištraukė jo * brau-

PARYŽIUS.—Apie _8g 
laiškų nešiotojų buvo-$ 
skelbę 24 vai. streiką. 
streikas buvo kaipir prol 
tas prieš valdžią už 
savimą 200 pašto d 
kų, kada tie pareikalavo di 
dėsnio atlyginimo ir gėrė 
nių darbo sąlygų, 
vai. streiko birž, 4 d.;

» ■ 4

darban.

klausimą 
Pasitarę, 

Belgija stitiko atšaukti savo 
grasinimą nepasirašyti po 
konferencijos ekspertų ra
portu, iki markių klausimas 
nebus išspręstas.

Taigi po visų ginčų pri
ėmė Youngo /planą ir Vo
kietija sutiko išmokėt ali- 
jantams $9,000,000,000 įkaro 

nUalijantai Te-

svaru

Buvęs pakvaišęs

pirmą
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Keturi dar-
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SKĖRAI UŽDENGIA 
SAULĘ

“Izvestija” praneša,

NUŠOVĖ 30 SVARŲ GULBĘ
Klapėdos pajūry šiemet 

yra daug gulbių. Vienas me
džiotojas nušovė 30 
gulbę.
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Gegužės •] 
parapijos 
jampolės apfekr. garbės ka
nauninkas kun. Vinęentas 
Natkevičius Sulaukė 90 me
tų amžiaus.^ Dar jaučiasi 
gerai. Tai vyriausias am
žiumi kunigas visoj Lietu
voj.

Lenkų leidžiama Vilniuj 
ietuvių kalba “Vytis,” lyg 

nieko dėtas, praneša, 
jam esą tekę patirti, 
“garsus Plečkaitis vėl
si kalbinti jaunus vyrus sto
ti į jo “armiją,” su kuria 
žygiuosiąs Kaunan versti 
dabartinę Lietuvos vyriau
sybę. “Generolas” savo žv- 
gį rengia sulaukus šiltesnių 
pavasario dieniu” Gale 
“Vytis” fariziejiškai pridu
ria: “kažin, ar nenudegs sa
vo nagi]... ”

WORCESTER, Mass. — 
Gegužės 30 d. A. A. A. V. 
plaukimo lenktynėse Quin- 
sigamond ežere, p-lė Albina 
Osipavičiutė laimėjo 
vietą.

PASIRAŠYTA ESTIJOS SSSR 
PREKYBOS SUTARTIS

Talinas. — Gegužės 17 d. 
4 vai. po piet estų užsienių 
reikalų ministerijoj pasira
šyta prekybos sutartis tarp 
Estijos ir Sovietų Rusijos. 
Sutartis įsigalios, ją ratifi
kavus.

BAISI EKSPLIOZIJA EAST 
BRAINTREE

Favoną. revolveriu grasinda
mas privertė vežiką vežti jį 
link Latvijos sienos. Priva
žiavus mišką netoli sienos, 
žmogžudys iššoko ir pabėgo.

Tuo tarpu Kėdainių apsk. 
Krakių vai., Pilemontų vien
kiemy pas pil. Maciejauską 
Vladą atvyko naktį du ne
pažystami vyrai, pasisakė, 
esą kriminalės policijos val
dininkai iš Kėdainių, pasku
bomis ištraukė Maciejauską 
iš lovos, nusigabeno į mišką 
ir ten nušovė. Policijai aiš
kinant šią žmogžudystę, pa
aiškėjo, kad ir čia būtų pleč- 
kaitininkai jau seniau gra
sinę Maciejauskui jį nužu
dyti, kad jis viešai smerkda
vo jų darbus- ir veikdavo 
prieš juos.

DAR PENKI ŽUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIME

Mendoza, Argentina.—Šio
je apylinkėje buvo smarkus 
žemės drebėjimas. Pirmiau 
buvo pranešta, kad žemės 
drebėjimo vietose žuvo 47 
asmenys. 5 žuvo vėliau.

IT
GRĮŽTA MEKSIKON

V

MEXIC0 CITY. — Iš
tremti užsienin Meksikos 
vyskupai rengiasi grįžti į 
savo vietas ir tęsti pradėtas 
derybas Bažnyčiose su val
džia.

Vyskupas Francisco Uran- 
ga y Saenz jau perėjęs J. 
Valst. rubežių Meksikos pu
sėn. Kiti vyskupai irgi 
kviečiami padėt arkivysku
pui Leopoldo Ruiz v'Flores 
vest derybas su prez. Gil.

Abi pusi pageidauja tai
kos, ir pramatoma, kad prie 
to bus galima prięjti.

' -zparaeijų skolą Versaly bu
vo nustatę $125,000,000,000.

Vokiečiai sulig Youngo 
plano reparacijų skola turės 
išmokėt <per 59 metus.

Spėja, kad ši sutartis bus 
pasirašyta ir susiintresaru
sių valdžių ratifikuota.

Kito išėjimo nėra, nes ve
dant prie bankinio Vokieti
ją, skaudžiai nukentėtų 
stambiausi jos kreditoriai 
Prancija ir .lung. Valstijos.

EX-KUNIGAS NUSIŠOVĖ; 
SUŽEIDĘS MERGINA

BAŽNYČIA

Birželio 5 d. anksti rytą 
Cities Service J^efining 
kompanijos didžiulėj įstai
goj kilo baisi ekspliozija.

Šimtai šeimynų, daug iš 
jų su vaikais rankose ir visi 
ką pasigriebę bėgo iš teroro 
ir naikinimo vietos į sau
gesnę. Ekspliozija sekė ug
nis. Apie 2 vai. ryto gaisras 
buvo gaisrininkų kontrolėje. 
Keliolika darbininkij pavo
jingai apdegė, 
bininkai žuvo, 
dar nesužinota.

RYGA VIRTO ORO SUSI
SIEKIMO CENTRU :

✓ . Z ’y • 1 •

Atidarytas oro susisieki
mas trimis linijomis: 1) Ry
ga Talinas Leningradas, 2) 
Ryga Smolenskas Maskva ir 
3) Ryga Karaliaučių Berly
nas. Tuo būdu Ryga virto 
oro susisiekimo Rytų Euro
poj centru. Oro reisai įvyks 
reguliariai kasdien. Susisie
kimą palaikys Junkerso sis- 

1 temos orlaiviai.

KAUNAS. — Iš suimtų
jų 13-kos studentų-ateitinin- 
kų ištremti į įvairius aps- 
kričius trims mėnesiams šie: 
Andrius Banionis, Andrius 
Daugirdas, Vacius Jakučio
nis, Pranas Vainauskas, 
Alfonsas Orentas, Stasys 
Grigaliūnas, Vytautas Lap- 

“šys, Andrius Keturakis ir 
Leonas Lačiūnas. Paleisti: 
Grina, Pabedinskas, Baltru
šaitis, Bendaravičius.

Smulki asmens ir kamba
rio krata padaryta pas stu
dentus: J. Dagilį, J. Pan- 
kauską, St. Lūšį ir Oną La
banauskaitę. Pastaroji yra 
pavasarininkų sekretorė..;

: ' Gegužės 15 d. stud. Jono 
Matijošaičio kambary pada
ryta krata ir jis areštuotas.

Kada bus galas?
„ •* F

Z

kad 
Sovietų Vidurinę Aziją už
puolė skėriai. Skėrių būriai 
toki dideli, jog visai užden
gia saulę. Sunaikinta apie 
10.000 ha. pasėlių.

•. --------------------------------

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
EKSPLIOZIJOJ

SCRANTON, Pa. — Arti 
Dickson City Sabetteli krau
tuvėje įvyko baisi ekspliozi
ja. 20 žmonių sužeista. Ke
letą namų apdraskyta. Pa
tyrinėjus paaiškėjo, ,kad 
krautuvėje buvę dinamitas 
sukrautas ir ekspliodavęs.

\ •*

HARRISON, N. J., birž. 
4. — Spauda praneša, kad 
e'x-kunigas Povilas Miežvi
nis vienu šūviu į smegenis 
pats nusišovė ir dviem šū
viais į krūtinę pavojingai 
sužeidęs Eleną Alytaitę. 25 
metų amžiaus. Ši tragedija 
įvyko Šilkaičių namuose.

Policija sako, kad ex-ku- 
nigas Miežvinis buvęs nepil
no proto, buvo pamišęs.

P-nia šilkaitienė valdžios 
viršininkams pasakojus, kad 
Miežvinis, likęs pamišusiu 
šeši mėnesiai atgal ir buvo 
išvykęs pataisyti savo svei
katą ir tik šiandien nugrįžo. 
Jis atėjo į Šilkaičių namus 
kur ir Alytaitę rado, šeimi
ninkė nuėjo į virtuvę, ir tuo 
metu užgirdo šūvius. Atė
jus rado abu paplūdusiu 
kraujuose. Miežvinis tuoj 
mirė, o Alytaitė yra kritin- 
goje padėty.

v _•
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Apie 250,000 Albani 
sektantų pareiškė 
n ui norą grįžti į Rymo 
Bažnyčios vienybę. Jie 
ko panašias į katalikų p 
maldas ir turi tokius pat 
kybinius papročius^ L 
į popiežių, kuriame fi 
ja daugelio profesorių,. S 
mo atstovų ir taipjau 
tos kilmės žmonių 
taip*rašoina:

Mes esame gerai įsitik 
kad nelaiimngo mūsų 
Romos Bažnyčios atskilti! 
priežastis nebuvo kokia do 
ma ar tikėjimas, bet tik 
zantijos imperatorių ai 
rija kištis į Bažnyčios 
dus ir Bažnyčioje do 
t i. Ši priežastis yra ne 
kitas, kaip tik ignoracija^T
RAUDONyjy VIRSI 
KUS AREŠTAVO M 

OŽORIJOJ
DARBINAS, Mandžft 

birž. 4. — Praneša, kad 
C^aug Ching-Hui į 
areštuota Sovietų * 
gcnęralinrs ■ k«>ųąi|las 
Kuznetcov ir keletas 
sovietų viršininkų. Jie ne 
ję i>ereiti rubežių ir 
Ii Maskvon.

Kiniečių generolas « 
kad sulaikyti raudonieji Į 
kalingi sąryšy su kor 
sąmokslu susektu 
rijoj.
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KAUNAS. — Kriminali
ne policija išleido praneši
mus su atvaizdais studentų 
Andriaus Bulotos ir Marty
no Gudelio, kurie ieškomi.

SUĖMĖ DAUG KOMUNISTŲ
Klaipėdoj policija suėmė 

18 komunistų. Po tardymo 
8 paleisti ir 10 nugabenta į 
Bajorų kalėjimų.

GRĮŽO PULK 8KORUPSKI8
Kaunas. — “h. A.” pra

neša, kad iš Paryžiaus jau 
sugrįžęs pulk. Vlf Skorups- 
kis.

SUĖMĖ KOMUNISTŲ VADĄ

Balandžio 30 d. policija 
Vilkavišky suėmė komunis
tų vadę Pr. Paukštį.

blogiausiai, murmėjimas 
prieš valdžių ir tt.”

Štai du laiškai, prie ku
rių jokių paaiškinimų nerei
kia. Visas kraštas badauja, 
o pagava—niokesniai il
sėk vest ratoriai.

X X -s
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Antra siu Metu Didžiausia Lietuvių Ekskursija

I
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Tiesiog j Klaipėdą, Išvyks Iš New York’o
Birželio - June i8-ta dieną, 1929 metai

Laivu “LITUANIA
BALTIC AMERIKA LINUOS! Smagiausia-Patogiausia-Kelionė- Atsižvelgdami i skaitlingą ekskursiją gegužės 18 d. ir pildydama Amerikos lietuviu 

norą, Baltic Ainerica Linija nutarė tą norą patenkinti ir rengti ekskursiją birželio 18 d., Laike Nedaug! Ruoškitės!
Dėl visą informacijų kreipkitės j vietos agentą arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York

t

“Estonia” 
“Poloniu”

Bailios Iš Lietuvos
PERTVARKOMA STOTIES 

AIKŠTĖ
".aunas. — Miesto valdy- 

; statybos skyrius pabaigė 
styti. . geležinkelio sto- 

- pertvarkymo 
jektą. Abu sodai bus nu- 

Vidūry aikštės bus pa- 
tytAs paminklas. Šančių 

bus nutiestos 2 nau- 
os gatvės. Viena iš jų bus 
(vadinta spaudos vetetano 

do vardu.
ektuojamose gatvėse 

emet jau statomi penki 
illji mūriniai namai. Prie 

ies bus įruoštos specialus 
autobusams ir auto- 

biliąms.
aikštės pertvarky

tos kaštuosiąs 300,000 lt. ir 
prasidėsią jau šiais

SULAIKĖ “V0SSISCHE
- ZEITUNG”

Atvykęs į Kaų- 
i orientalistas dr. Veisl bu- 

8U. didele jiompa priim- 
Dabar už jo vieną 

į' “Voss. Zeitung 
natas įvesti ir platinti

kfoll4767

C.VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas
visokias bylas ir padir- 

▼isokiui dokumentus viso- 
,.Ur kieme reikalams.
B&NORTH main street

Brockton, Mass.
O918O VALANDOS 

< * tuo 9 iki 8 kasdien i. *t*. -

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
“Lituania” 
“Estonia”

Gegužės 29 
Birželio 12

Birželio 18
Liepos 3

KAIP PRAĖJO GEGUŽĖS 
1 D. KAUNE

Gegužės 1 d. susirinkęs 
komunistų būrys Kaune mė
gino demonstruoti, bet bere
gint buvo policijos išsklai
dytas. Vieni iš jų spėjo pa
sprukti, o kita dalis suimta. 
Suimta esą per 40 žmonių. 
Tai tie, kurie norėjo demon
struoti apie 12 vaL Lukšio 
ir Vilniaus gatvėse, prie 
Laisvės Alėjos galo. Su- 
imant juos buvo girdėti šau
dant. Suimtųjų 80% yra 
žydai, o kita 20% be piliety
bės. Kalbama, kad jie bu
vo tam tikrij agentų ragina
mi demonstruoti.

Suimtųjų Kaune esą apie 
60 žmonių. Yra kiek suim
tų ir provincijoj, bet ma
žiau. Mat ir ten buvo gau
tas iš užsienio “patarimas” 
būtinai minėti gegužės 1 d. 
Toks “patarimas” iš Rusi
jos buvo duotas ne tik Lie
tuvos, bet ir viso pasaulio 
komunistams.

SUSIRŪPINTA KAUNO 
PILIMI

Kaune ant Vilijos kranto 
nuo senų laikų yra užsilikę 
pilies griuvėsiai. Jie iki šiol 
buvo visai apleisti ir aplink 
juos buvo pristatyta įvairių 
lūšnų.

Dabar Kauno Miesto Val- 
(Ivba nutarė tas lūšnas nu
griauti ir visų tą vietų ap
link pilį nusodinti medžiais.

Pilyj bus įrengtas Lretu- 
istorinis muziejus.vos

100 MILIJONŲ LITŲ 
NUOSTOLIŲ

Pernai metų nederlius Šiau
lių apskrity padarė apie 100 
milijonų litų nuostolių.

“ELTA” APIE ATENTATO 
RENGĖJUS

Kaunas. Gautomis žinio
mis, nustatyti 4 atentato da
lyvių asmenys. Vienas da
lyvių stud. technikas Vosy
lius gegužės mėn. 8 d. susi
žeidęs į krūtinę ir ranką 
granata visą naktį tarp ge
gužės m. 8 ir 9 d. prabuvo 
miške ir tik kitą rytą 7 vai. 
atvyko pas Būdų girininki
jos vvr. eigulį Kazį Rėklį 
prašyti pagalbos ir valgyti. 
Rėklys pranešė apie tai gi
rininkui Barauskui, z kuris 
davė žinią policijai. Atneš
tas tą pačią dieną drezina į 
Kauną, Vosylius 12 vai. bu
vo operuotas. Per operaciją 
jum buvo amputuotas pirš
tas.

DURPIŲ KASIMAS

Palemone ir EžerieČio 
durpynuose prasideda gegu
žės 21 d. Prie mašinų dirbs 
250 darbininku.

NEPAPRASTI ŠERMENYS
Endrikai, Slavikų valse. 

Balandžio 22 d. į Endrikus 
pas vieną ūkininkų atvyko 
nepažįstama moteris. Sakė
si esanti Bosaitienė iš Bar- 
kių kaimo. Tų pačia dienų 
ji staiga mirė. Paskui pa
aiškėjo, kad velionė buvo 
mergina ir tik apsimetė iš
tekėjusi. Mirties priežastis 
dar neištirta. Velionė plaai- 
dota Endrikų kapinėse. Ši 
mergina buvusi brento kon
trabandininke, todėl Endri- 
ke-gyventojai jos šermenes 
aplaistė brentu. Kitas eida
mas namo, ko kely neprigė
rė.

PALEIDO DAVUS UŽSTATĄ
Buv. kariuomenės dirbtu

vių reikalų vedėjas kap. La- 
zarevčius paleistas iki teis
mo už 50,000 litų nejudomo 
turto užstatą.

KAUNAS. — Stud. Po- 
vilčius, kurio pavardė buvo 
minima ryšy su atentatu ir 
kuris buvo suimtas, kaip ra
šo “N. E.,” įrodęs savo ne
kaltumą.

t

Okupuotoje Lietuvoje
VILNIAUS KRAŠTO 

SIBIRAS
Dabartinės lenkų pozici

jos laikraštis “Kurjer Wi- 
lenski” rašo, kad kraštas 
taip Sviro, Višniavos ir Na- 
ročio ežerų yra tikras “rytų 
kręsų” Sibiras, nes per'jį 
nėra jokio geležinkelio, 
plento ar net žmoniško ke
lio. • Į aplinkines stotis toli, 
ir per blogus kelius jų pa
siekti negalima—tai to kraš
to žmonės sėdi kaip maiše.

STAIGA MIRĖ KUN. A. 
PAULIUKONIS

Gegužės mėn. 6 d., atsi
lankęs pas d-rą Venckūną, 
staiga mirė Baltriškės ku- 
ratas’ kun. A. Pauliukonis, 
Jo kūnas nugabentas tėviš
kėn į Taupomi kapus.

IŠTRĖMĖ Į KAUNĄ

Paprastai daugumą ištre
mia iš Kaunb į proVincijąr 
tačiau pil. A. Barkauskas, 
priešingai,'išsiųstas iš Klai
pėdos į Kauną. Mat, jis bu
vo sumanęs keliauti aplink 
pasaulį ir pirmiausia nuvy
ko į Klaipėdą. Ten pradėjo 
lankytis po įstaigas, žiūrinė
ti miestą, sodžių — domėtis 
viskuo, kas keliautojui rei
kalinga.

Tačiau toks jo tyrinėji
mas pasirodė įtartinas, ir 
jis, policijos lydimas, 
iš Klaipėdos ishiųstas.

buvo

SKURDAS IR BADAS 
PLEČIASI

Vilnuis.— Iš provincijos 
gaunamos kaskartas baises
nės žinios, kurios praneša a- 
pie skurdų ir badą netik 
žmonių, bet ir gyvulių. Štai 
pereita šeštadienį “I). Wil.”

NUŠOVĖ MYLIMĄJĄ IR PATS
NUSIŠOVĖ

Gegužės 12 d. I Gudelių 
v# Užpalių kaime, ūkininko 
J. Baltanavičiaus lauke, ant 
tako rasta 5 šūviais sužeista 
Anelė Sakalauskaitė. Šalia 
jos rastas Kazio Meišto la- įsidėjo du laiškus: iš Vilei- 
vonas. J uodu abu kilę iš Gu
delių valsčiaus?

Ištyrus įvykį, paaiškėjo, 
kad Meištas ęužeidė Saka
lauskaitę iZ vėliau pats nu
sišovė. Ta prieš kiek laiko 
buvo atsisakiusi už jo tekė
ti.

Naktį balandžio 21 d. Ma
žeikiuose tiek prisnigo, kad

’ veliate jo zięjna.

kos apskrities ir iš Vilniaus 
Trakų. Iš tų laiškų matosi, 
kad padėtis sodžiuose daro
si tiesiog pasibaisėtina. Pir
mame laiške autorius sako: 
‘‘Šeimininkauju jau trisde
šimts mtetų, bet tokios ne
laimės dar nesu matęs. O 
užuot pagalbos, gyventojai 
gauna mokesnių lapus už 
26, 27 ir 28 metus.”

Kitas asmuo rašo: “Ne
žiūrint taip Šimkaus ūkio 
krizio, sekvestratoriai rei
kalauja užmokėt mokesnius 
už pereitus metus ir apraši
nėja kas galima už neapmo
kėtus mokesnius. Pasėkos: 
rerksmaą. dejavimai ir kas

KRATOMS NESIMATO 
GALO

Žayariai, Bcržnyko valsč., 
j Suvalkų apskr. Balandžio 
26 dienų atėjo iš valsčiaus, 
policijos pszodownikas su 
kitu policininku į Žagarius 
pas p. K. Babkevičių, pas 
kup yra Šv. Kazimiero 
Draugijos Žagarų skyriaus 
knvgnčlis ir padare kratą. 
Išvertę visas knygas, ypač 
ieškojo knygelių aprašaųpių 
ir liečiančių Vilnių, kurių 
pas mumis tokių visai nesi
randa, išrinkę, paėmė kelio
lika egzempliorių knygų, 
kuriose maž daug liečia Lie
tuvą. Paskum klausinėjo 
knygelių ar neturi liečiančių 
ir aprašinėjančių apie Vil
nių.

ATŠVENTĖ VILNIAUS 
“ATVADAVIMĄ’’

Balandžio 21 d. okupan
tai Vilniuje minėjo 10 metų 
Vilniaus “atvadavimo’’ su
kaktuves. Jose dalyvavo 
valdžios atstovai ir iš Len
kijos atvykusios delegacijos. 
Telegramomis sukaktuvių 
ruošėjus sveikino preziden
tas Moscickis/ Pilsudskis ir



K. K. U.

Birželio mėnesis pašven
čiama Saldžiausiai širdžiai 
V. Jėzaus. Birželio mėnuo 
tai meilės metas. Gamta jau 
visiškai išsivysčiusi, rodo sa
vo grožę visoj tobulybėj. 
Meiles jausmais persiemūs 
žmonija privalėtų atnašauti 
V. Jėzui viską ką tikėtini 
savyje geriausio, nes Jijai 
atidavė mums viską ir ne 
vien tik tuomet mylėjo kai 
iflirė ant Kryžiaus, bet Jo 
meilė tęsės per amžius. Anot 
Jo paties žodžių, Jam malo* 
nu būti su žmonių vaikais. 
Taigi šv. Bažnvčia mus ra- 
gina per 'visą mėnesi kuo- 
karščiausia melstis prie Jė
zaus Širdies, ypač už nusi
dėjėlius, kurie Dievo gailės 
tingumo daugiausia reika
lingi.

Pamaldumas prie Saldž. 
V. Jėzaus Širdies prasidėjo 
jau žiloj senovėj. Jau šv. 
Bernardas 12 šimtmetyje 
turėjo nepaprastą pamaldu
mą prie V. Jėzaus širdies. 
Tą pati darė šv. Bonaven
tūra, šv. Mechtilda ir šv. 
Gertrūda, "šešioliktame ir 
septynioliktame šimtmetyje 
tasai pamaldumas paplito 
tarp Tėvų Jėzuitų, bet tai 
buvo tik privatinis jų die- 
vot urnas, nežinomas visoj 
Bažnyčioj.- Tikrasai pamal
dumas Įvyko tuomet, kai V. 
.Jėzus pasirodė pal. Marga* 
lietai Marijai Alacoųue 
(1647—1690) ir tarė: “štai

Širdis, kuri taip numylėjo 
žmones.. . O vieton dėkin
gumo Aš apturiu nuo di
džiumoj žmonių vien nedė
kingumą ir panieką. " Čia 
Išganytojas pareiškė, kad 
Jis nori viešo atlyginimo už 
žmonių nedorybes, Penkta
dieny po Dievo Kūno šven
tės. Margarieta Alacoųue 
paskelbė tą apsireiškimą Tė
vams Jėzuitams ir prašė jų 
padėti tą šventę įvykinti. 
1693 m. buvo leista švęsti ta 
šventė tik Vizitandiščįų vie
nuolijoj ,kur buvo gyvenusi 
Margarita Alaeoųue. 1765 
m. vienoj tik Francijoj 
Saldž. Širdies šventė tapo į- 
vykinta. Galų gale 1856 m. 
Popiežius Pius IX įsakė,

kui bėgant, .pamaldumas 
prie V. Jėzaus širdies vis di
dėjo, ir šiandien jau nėra 
tokio kataliko, kurs nebūtų 
apie ją girdėjęs. Paskučiau
siais laikais jau daromos in- 
tronizacijos ne tik parapijo
se, bet ir privatiniuose na
muose. Ir tas teisinga, nes 
viskas danguje ir ant žemės 
privalo priklausyti Tam, 
kurs taip karštai mus nu
mylėjo. V. Jėzaus Širdis 
privalo visur * viešpataut;, 
nes Jis pats yra pareiškęs, 
kad meilės ugnį nori uždeg
ti visame, pasaulyje. Au
gant žmonių nuodėmėms, di
dėja ir V. Jėzaus gailestin
gumas. Vieno Jis tik nori, 
kad mes savo sielos reika
luose melstumės į Saldž. Jo 
Širdį.

Bažnytinis Komitetas D. L. K.
Vytauto Didžiojo Sukaktu

vėms Paminėti
Vyskupui. Kon- Dambrauskas, prel. P. Ja-

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mano matyt pirm pirk’- 
siant. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesia*.

Pasaulio garsus VOSE grand. 
player ir npright pianai. Nauji ir 
vaitoti Orthonic VIUTROT.A ir pui
kus MAJESTIC nulio.

Reikalauk Katalogo

l i: n g v o s išlygos
Vose & Sons Piano Co.

160 BOYLSTON ST. BOSTON

Lietuvos 
ferencija; Įvykusi Kaune 
1928 m. lapkričio mėn. 13— 
15 d.. Vytauto Didžiojo ju
biliejaus reikalu yra 'pada
riusi šį nutarimą: “Vysku
pų Konferencija, turėdama 
omenyje kad artinasi ‘ Vy
tauto Didžiojo jubiliejus, 
kad Vytautas Didysis yra 
daug nusipelnęs Lietuvių 
Tautai ir 'Katalikų Bažny
čiai. nes jo rūpesniu Įsteigta 
Žemaičių vyskupija, daug 
bažnyčių pastatydinta bei 
funduota, jo daug prisidėta 
prie žemaičių krikšto, kad 
todėl,” yra- tvirto pagrindo 
pagerbti Vytautas Didysis, 
kaip katalikas ir lietuvis, 
nutarė imtis iniciatyvos su
daryti katalikiškos visuome
nės komitetą Vvtauto Di
džiojo jubiliejui ruošti."

J. F. Kauno Arkivysku
pas ZJetropolitas, eidamas 
Konferencijos nutarimu, š. 
m. balandžio 14 dieną sušau
kė pas save pasitarimą Vy
tauto Didžiojo jubiliejaus 
ruošimo reikalu. Sudalyta 
bažnytinis Komitetas, į kurį 
Įeina prel. J. Maironis-Ma
čiulis — pirmininkas, kan. 
J. Tumas — vice-pirminin- 
kas. kun. M. Vaitkus — sek
retorius, .kun. Dr. St. Ūso
rius — iždininkas ir nariai: 
prel. K. Šaulys, prel. A.

f f*

nuševiičus, kan- B. Čėsnys, 
kan. P. Dogelis, kan. St. Jo- 
kūbauskis, kan. P. Penkaus- 
kas, kan. P. Kuraitis.

Šiuo tarpu nurrtatyta šie 
Komiteto uždaviniai:

1) Tiksliai sužinoti, kurių 
bažnyčių atsiradimas suriš
tas su Vytauto Didžiojo 
vardu, būtent kurias jis pa
statydino ar aprūpino fun
dacijomis, kada ir kokiose 
aplinkybėse tai Įvyko.

Bus rūpinamasi, kad tos 
bažnyčios per jubiliejų ypa
tingu būdu pažymėtų Vy
tauto Didžiojo atmintį, ar 
padirbdindanhbs* ’ paminklinę 
su atatinkamu parašu lentą, 
ar kartu lentą su Vytauto 
D. biustu ar bareljefu.

2) Savo laiku Jų Eksce
lenciją vyskupijų Valdyto
jų bus nurodyta jubilieji
nėms pamaldoms diena. Bus 
rūpinamasi, kad tą dieną vi
sose 
kvti 
lai.

3)

bažnvčiose būtu pasa
li- atatinkami pamoks-

• j . ■ —

A«;

SU

kimu ir tv ri mū žinių apie 
Vytauto Didžiojo pasidar
bavimą katalikų tikėjimo 
reikaluose. Be to, bus sten
giamasi, kad tos žinios būtų 
patiekiamos visuomenei ir 
meniškoje forynoje, kad tuo 
būdu Vytauto garbingi dar
bai dar labiau įsteigtų žmo
nių atmintin. “M. L.’'

Visose mokyklose bus 
paskirta viena religijos pa
moka apie Vvtauto Didžio
jo nuopelnus katalikų tikė
jimui, apie katalikybės pla- 
tinimąsi Lietuvoje Vytauto 
Didžiojo laikais. Komitetas 
rūpinsis, kad tai painokai 
būtų paruošta pavyzdinės 
medžiagos.

L. D. S. Conn. Apskričio
DIDELIS IŠVAŽIAVIMAS

-------------------------------------------------------------- -------------------------------------—------------------------ --——------------------------------------------ - —

Įvyks Sekmadieny

Birželio-June 9-tą d., 1929
LINBEN PARKE, UNION C1TY CONN.

Pradžia 1-mą valandą po pietų ir tęsis iki vėlumos nakties

■ Žmonija—tar aukso smil
tys, kur kiekvienam trupi
nėliui aukso atsieina visa 
sauja smėlio.♦ •-

Daugumas žmonių turi a- 
kis svetimose galvose.

M*?-.• • •
Flamarijonas sako, kad toj 

pusėj mėnulio, kuri žemėj 
nematoma, gyvena žmones; 
tačiau kokie tie žmonės, a- 
pie tai, aišku, nutyli? Rei
kia manyti, kad jie ne ge
resni, kaip žemėj; tai maty
ti iš to, kad'mėnulis, norėda
mas žemei pasirodyti pui
kesniu, rado reikalo atsisuk
ti i ją syki ant visados tąja 
puse, kur žmonių nėra-.• • •

Žvėris savo dorovingumui 
parodo kažkokį vidurį tarp 
gero ir biauraus bei nedoro 
žmogaus. • ♦» •

Tokie jau žmonės: dėl vie
no dirbtinio rožių aliejaus 
lašo jie aukoja dešimtį gy
vų rožių.

♦ ♦ ♦

Vaikai žaisdami paprastai 
seka suaugu^įyu dąrbąiš; o 
savo tvarka'1subrendusių 
žmonių veiksmai neretai pri
mena vaikų žaidimus.♦ ♦ ♦

Koks pasigailėjimo vertas 
ir graudingas žmogaus liki
mas: praeity jis bejėgis, 
ateičiai—aklas; palieka tik 
trumpas einamasis akimirk
snis, bet jame žmogus per
daug kvailas.• • ••

Žmonės panašūs į krautu
ves: daugelis jų atvaizduo
ja smulkių prekių krautu
ves, kur visos prekės sudė
tos vitrinoj; nemaža ir to
kių, kurių parduodamos 
prekės žemesnės rūšies, kaip 
lange parodytas pavvzdys: 
bet visų rečiausiai sutinka
mos geni ir tinkamų prekių 
krautuvės be papuošti] vilio
jančių vitrinų.• • ♦

Geri žmonės panašūs Į ar
batos esenciją: kelių jos la- 

' šų pakanka, ka 
nė vandęns p 
ia... • •

Žmonės, kaip kalendoriai, 
turi tik laikinės reikšmės; ir 
kai praeina laikas, kada jie 
būtų kam nors reikalingi,— 
net ir geriausieji lygiai pa
lieka užmirštais.

“R-tas”

visa stikli
ai rstų arba-

Is Vartotų Karų 
kuris skaitosi!

7

f 
ir išrodo ir veikia kaip nau
ji. Visi buvo atsargiai per
žiūrėti per mūsų išsilavinu
sius mechanikus ir visiškai 
perdirbti kur buvo reikalas. 
Taipogi jie turi žymę Chev- 
įiolet Raudoną O. K. Tag — 
kuris yra tavo užtikrinimas 
vertėj ir pasitikėjime.

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

Idant padarius vietą dėl ki
tų vartotų karų kurie bus 
mums pavesti Į keletą dienų 
— mes siūlome specialę gru
pe perdirbtų vartotų karų 
už žemiausias kainas mūsų 
istorijoj. Šie karai repre
zentuoja nepaprastą vertę. 
Daugelis iš jų buvo vartoti 
tik keletą tūkstančių mylių

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

NEVVTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasb. 
ington St

N0NANTUM: 8llver iake Chev. Co,
444 Watertown St.

NEVVTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co.

HYDE PARK: J. J. Delaney, 1243 
Hyde Park Avė.

MALDEN: Frame. ^Moters, Jpc., 14J
Ėschange St

DORCHESTER: Columbia Chevrolet
Ine., 617 and 399 Columbia Road 
(Upharas Corner)

NORVVOOD: Fenton’s Garage 
QUINCY: VVashington St. Garage, Ine., 

216 VVashlngton St
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Company, Washlngton St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber
EVERETT: Melfinson Bros., Ine.,

67 Chelsea St
MATTAPAN: J. J. Dolaney, 1509 Blue

Hill Avė.

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

ARLINGTON: Arllngton Aute Co.
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St. „

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

CHARLESTO1VNS' Btanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St.

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

SOUTH. BOSTON: Dailey Chev. 
664 Broadvvay

CAMBRIDGE: Cambridge Motor 
277 and 308 Massachusetts Avė.

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

MELROSE: Fiehl Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
1VELLESLEY HILI.S': Stack & Mc

Adam Ine.

Mo-

Co.,

Co.,

z
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EAST MILTON: Alfred East
ĮVEST RONBURY: Mt. Hope Motai.. 

Sales, 1782 Centre St. /
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Co, 

458 Blue Hill Avė.
READING : Bal-Don Chevrolet Ine.
REVERE: North Shore Chevrolet Co* 

1459 N. Shore Rd. . .
ĮIP^^^ALE: Mt.Hope Motor. Šatas,, 
VVAKEFIELD: Main Št, Chevrotet OtV 
VVALPOLE: Walpole Auto Stn.,

19 Stone St.
IVALTHAM: Robert G. Pease, Ine,.' 

703 Main St. ’ ’
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Cot,- 

647 Mt. Auburn St.
(ĮVEST NEWTON: W. J. Furbush, 

TVnvIa Avp >

VVINTHROP: Gordon G. Fnllerton, 
57 Pūtnam St '

WOBURN: Lyneh Motor. Sales, Ine, 
40 Winn St-\^

T

«

«

TELŠiy KUNIGŲ SEMINA
RIJAI ŠVENTO TĖVO 

PALAIMINIMAS
I

Dalyvaus kumštininkai-fait«>riai: VINCAS DOBILAITIS, iš Waterburv, Conn.; 
BILL KELLEY ir JONAS STANEVIČIUS, iš Hartford ir Bridgeport, Conn. 
'Kaipgi bus iš viso Conn. apskričio DAINININKAI, ŠOKIKAI ir daug visokių 
sportininku. Taip-gi bus kalbėtojų, grajvs puiki orchestra. Širdingai kviečiame 
tamstas atsilankyti. Būsit visi užganėdinti. Kurie, atsilankysite — nesigriaudysite, 
kurie praleisite šią auksinę progą-^gailėsitės. Įžanga 25c., vaikams dykai.

RENGIMO KOMISIA.
__________________________._________________________________________________________________' I

PRIEŽODŽIAI IR PATARLES
1. Greitas, kaip devyni vėjai.
2. Piktas, kaip įsiūtus katė.
3. Tyli, kaip nebilys.
4. Mažas darbas, nauda dar ma

žesnė.
5. Eina, kad kiaulinis nuo gal

vos nenulėktų.

Telšių kunigų seminarijos 
pašventinimo metu šv. Tė
vas teikėsi atsiųsti savo ran
ka pasirašytą laiminimą. Už 
tai, reiškiant begalinį dėkin
gumą ir nuolankumą, šv. Tė
vui pasiųstas’ 
vaizdais: J. ‘ 
kupo Justino Staugaičio, 
generalvikaro prel. Pr. Ur
banavičiaus, seni i na r i j os
rektoriaus prel. V. Borisevi- 
čiaus, profesorių, auklėtinių 
ir pačių rūmų.

Šiomis dienomis šv. Tėvas 
per kardinolą Gasparo ma
lonėjo atsiųsti tokio turinio 
raštą: . >
Jo Didžiai Kilnybei Justinui

Staugaičiui, Telšių vyskupui.

Šviesiausia ir Garbingiausia 
Pone,

■bumas su at- 
jff. Telšių vys-

Ne taip senai miela Jums 
iš tikro buvo Įteikti kartu 
su savo dėkingos nuotaikos 
raštu vyriausiajam vysku
pui puikų albumą, kuriame 
pridėti fotografuoti pa
veikslėliai, gražiai vaizduo
ją vietos seminarijos asme
nis ir rūmus.

Šitoks Jūsų pagarbos . ir 
kūdikiškos meilės nepąpras- . 
tas išrodymas padarė šv. 
Tėvui daug - malonumo, ir 
Jis, tinkamai atsilyginda
mas, meldžia iš savo pusės 
Dievą, kad duotų Jums viso 
gero; norėdamas gi parody
ti įžymesnį savo širdingumo 
ženklą, teikia visa siela a- 
paštališkąjį laiminimą Tam
stai ,minėtos seminarijos ve
dėjams, profesoriams ir au
klėtiniam^.

Pranešdamas tai Tamstai, 
reiškiu gilios pagarbos ir 
lieku Jūsų Aukštybei visai 
palankus —

Kard. Petras Gasparr*

AMERIKOS LIETUVIŲ R. t 
FEDERACIJOSXIX-TAS

KONGRESAS I
Am. Lietuvių R. K. Federacijos 

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

Kadangi Federacijos metinis su* ’ 
važiavimas yra gana svarbus amo?. 
rikiečrų lietuvių katalikų gyveni- ’ 
me įvykis, taigi visi visuomeniniu^ 
kai yra prašomi raginti savo 1KH 
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir toljfaeo- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Fedendjos 
Sekretorijata8 

180 Hale Avenue, x 
Brooklyn, N. Y.

Niekas taip neardo ą
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose *aH-' 
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis.
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KATALIKŲ SPAUDOS 
t REIKALAI 
M ■ ’ ________

Ū- Amerikos Katalikų Spau
dos Draugija turėjo susiva- 

-žiavimą Cincinnati, Oliio, 
vidury gegužės mėnesio. Ta
me susivažiavime paaiškėjo, 
kad katalikų spauda Ameri
koje žymiai sustiprėjo iv 
tiek parodė vyriškumo ir in- 
takos, kad net pasaulinė A- 
merikos spauda skaitosi su 
katalikų pasaulėžiūra. Mies
to 'Cincinnati spauda labai 
maloniai atsiliepė apie ka
talikų pastangas žurnalizmo 
srityje, ir vietos laikraščio 
“Catholic Telegraph” re
daktorius Dr. Thornas P. 
Hart įgijo daug garbūs ir 

. intakus.
Spaudos augimą pažymė

jus ir tiiomi pasidžiaugus, 
buvo tartasi kas darytina 
•ateityje, kad katalikų laik
raštiją pastačius į tinkamas 
vežas.’* Buvo kalbama apie 
santikus' su kitokios rūšies 
spauda ir prieita prie išva
dos, kad reikia auklėti savv- 
tarpinis 'draugiškumas ir 
sutarimas politikos ir eko
nomijos klausimuose*. Žino
ma, jei bus paliesti kataliky
bės principai, tuomet laiky
tis griežto nusistatymo, va
dinasi. kataliku teisiu gvni- 
Ino. Kalbėtasi taip pat. kaip 
suderinti Katalikų dvasinės 
valdžios autoritetą su jier- 
daug jau išbujojusia Ame
rikiečių elgesio laisve. Čia 
pareikšta įvairių nuomonių 
ir prie galutino susitarimo 
neprieita, bet vis’ gi pažy
mėta, kad tikėjimo ir doros 

■ klausimais katalikai negali 
nutolti nuo Bažnyčios prin
cipų.

Al Galop kalbėta'apie prenu- 
■meratų palaikymą. Pasiro- 

■i dė, kad padėtis šiame daly
ki® sunkoka. Prenumeratos 
į nelengva palaikyti, nekal- 
įliant jau apie jų ugdinimą. 
Į Mat, plačioji Amerikos vi
suomenė nelabai mėgsta lai- 
akytis katalikybės įstatymų, 
gypač kad toji visuomenė 
^daugumoje prot ėst antinė, o 

patys katalikai matomai 
^gerokai apsnūdę. 
S* Mes Lietuviai į 
sėdami, galime tik 
rjsaip danguj taip

—---- \ * .<4 ••

’ rgaliečių, dar mažiąu Maltie
čių latvių. Karo-metu ir po 

iš! karo įvyko daug atmainų. 
Lietuvos daugelis ūkio dai- Ualis senesnių išmirė, dalis 

Lietuvon persikėlė, likusieji 
aptarnauja Žemgali jos ir 
Latvijos parapijas. Lietu-

*

kiškii spaudą, nes ji viena
tinė mūsų gyvenimo tvirto
vė.

K.

GYDYMAS IŠ PAGRINDŲ
Kauno “Rytas rašo:'
“Neseniai spaudoje buvo į- 

dėta neilga, bet reikšminga 
žinutė apie sugavimą gin
kluotų vyrų. “L. Aidas” 
taip aprašo šį įvyki: “Su- 
i n it iej i Ruzgas, Markelis, 
Auga i t is ir Gavėnas buvo 
ginkluoti dideliais mauze- 
riais, granatomis, buvo apsi
rūpinę vata, bintais ir jodu,- 
kad sužeisti galėtų persiriš- 
ti. Vadinasi, tikrai buvo 
Įiasiruošę į kruviną žyyį”

• • • •Žiūrint į šį reiškinį, kaip 
jis čia atvaizduotas, tenka, 
be abejojimo, laikyti jis ne- 
normaliniu. Visuomenės gy
venimas, Kuriame tokie reiš
kiniai ima reikštis, rodo ne
galavimo ženklų. Tokiais 
atvejais verta paklausti, ku
rios gali būti šiokių reiški
nių priežastys. “L. Aidas” 
mano, kad “paskutiniu lai
ku Įvykę įvairūs plečkaiti
ninkų nuteisimai jų drau
gams įspūdžio nedaro” ir 
dėl to “valstybė saugodama 
savo pačios egzistenciją ir 

avo piliečių gyvybę, kovoje 
su išdavikais ir ypač su te
roristais neturėtų ir dėl pa
čios aukščiausios bausmės 
taikymo perdaug abejoti.”

Mums atrodo, kad vien 
mfrties bausniūs taikymu 
visuomenės gyvenimo ne
sveiki] reiškinii] pašalinti 
negalima. Teroristinių ]>o- 
litinio pobūdžio aktų istori
ja rodo, kad jie reiškiasi tik 
tam tikromis sąlygomis ir 
kad net žiauriausios kovos 
priemonės kaip kad mirties 
bausmė tokiais atvejais ne- 
visada atgrasindavo nuo to
kių aktų pakartojimo. Šio
kiam socialinio gyvenimo 
reiškiniui pašalinti reikia 
pasistengti pažūiti veikian
čius tą gyvenimą kenksmin
gus dalykus. Tik kenksmin
gi] visuomenės gyvenimui 
sąlygų pašalinimu galima 
tokiais atvejais padaryti ge
ros gydančios įtakos minė
tiems reiškiniams. Tada ne
reikia nė griežtų priemonių 
vartoti. Be to. tik tuo keliu 
sudaroma sveika aplinkuma, 
sveika dirva, kurioje neau- 
ga. ar beht srvrnitii rečiau te- 
auga panašūs reiškiniai.Tad 
ir vertėti] patikrinti ar pati 
.visuomenės tvarka nereika^

tai žiūrė- 
pasakvti, 

ir ant že-
Jei tokie galingi ir 

kirtingi Anglai katalikai 
H Skursta su savo spauda, tai 

Įbes vargšai išeiviai darbi- 
linkai beveik galėtume pa
sididžiuoti turėdami keletą 

pįįtalikų laikraščių, tarp jų 
■ vieną dienraštį. Bet tas ne- 

duoda teisės mums snausti, 
r Dar labiau mums reikia su-
1 siburti apie savają katali- liūgą yra tam tikrų pataisų.

t ■- -

BunraJe lietuvius 
r u darbininkus

-Pavasariui artėjant,
>■

bininkų vyksta į Latviją ieš
koti pas latvių ūkininkus 
darbo, kas yra leidžiama Lietuvos ii* Latvijos valsty
bių susitarimu. Tuo būdu 

i nemažas lietuvių darbininkų 
Į skaičius pirmomis gegužės 

dienomis susirinko Bausko 
miestely, kur’ gegužės 3 die-' 

' ną buvo turgus. Mat, tuo 
būdu ūkininkai susitinka su 
darbininkais ir čia pat susi
taria. Kadangi lietuviai sto
ja prie ūkio darbų už ma
žesnį atlyginimą, tai latviai 
darbininkai dėl to ant jų la
bai įniršę ir dega kerštu. 
Jau senai jie ruošėsi įpilti 
lietuviams į kailį ir išvyti 
juos iš Latvijos.

Matyt, dėl to ir Įvyko ge
gužės 3 d. kruvinas lietuvių 
darbininkų rijimas, muši
mas. Daugelis lietuvių dar
bininkų buvo sumušti ir su
spardyti iki kraujo. Polici
ja atvyko tik po šito kruvi
no ivvkio, kada lietuviai bu- 
vo iau išvaikvti.*z v

Ir bendrai lietuviai yra 
skriaudžiami. Ūkininkai 
dažnai juos apsuka, apgau
na, nesumoka visos algos, 
rasdami visokių priekabių.

Dvasinių lietuvių reikalų 
aprūpinimas.

Per šeštines J.E. Rygos 
Ark. Springovics iššvente 3 
naujus kunigus, iš jų vienas 
lietuvis Varnas. Rygos se
minarija išleidusi keliolika 
kunigų, turi tik pirmąjį lie
tuvi. Tarp pusšimčio klieri
kų, turima dar pora lietu
viu. tiek pat lenkų, keli bal- 
t iečiai latviai, visi kiti lat- 
galiečiai.

Prieš karą dabartinę Ry
gos arkivyskupiją aptarna
vo beveik kunigai lietuviai. 
Nedaug buvo dvasiškių lat-i

Ii -
•'=> v*-'

šMim suprantančių jų kal- 
Mos, daugiau norinčių pasi
aukoti tarnavimui nukentės 
ir jų dvasios reikalai. At
siradus bažnyčiai, patamau- 
lų ir tautaį.

Likviduojama lietuvių našlai&ą
4 prieglauda

.. Rygos miesto valdyba sa- vykesnėms parapijoms lie- yo

duoti lietuvių našlaičių prie
glaudą ir joje- globojamus 
vaikelius paskirstyti po ki
tataučių prieglaudas.1 Lie
tuvių našlaičiij esą taip ma
žai, kad dėl jų nesą reikalo 
atskirą prieglaudą užlaikyti. 

Škaudu ir liūdna. Lietu
vių nelaimingieji vaikučiai, 
kurie yra prieglaudoje ir 
tie, kuriuos beširdis likimas 
išmes ant gatvės, bus kam
šomi po svetimas prieglau
das, auginami svetimoje 
dvasioje ir svetimais ant vi
sados lietuviams turės likti.

Lietuvių prieglaudoj buvo 
kelios dešimtys lietuvių naš
laičių, buvo lietuvės vedėjos, 
globėjos ar perdėtinės, buvo 
ir lietuvių kolonija, bet ne
buvo kas su tuo užmirštu 
kampeliu supažindina, kas 
iš tenai nors žinelę suteikia. 

“Rytas”

\ ” 1 *«• - - 
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čių latvių. Karo metu ir po

tuviškai mokančių kunigų 
greitai bus stoka;. . Nemažai 
senesniųjų kunigti latvių bu
vo Žemaičių sėminarijoš 
auklėtiniai ir' pasekminghi 
lietuvių dvasinius reikalus 
aprūpina, bet baigusieji Ry
gos seminariją tuo pasigir
ti negalės. Seminarijoje mo
koma lenkų, vokiečių, pran
cūzų kalbos* lietuvių gi ne
dėstoma ir būsimiems kuni
gams ji svetima. Jau ir da
bar iš naujai įšvęstų kunigų, 
patekę į mišrias parapijas, 
geresniam savo parapijos 
dvasios reikalų aptarnavi
mui mokosi lietuvių kalbos.

Būtų pageidaujama, kad 
Rygos seminarijai rastųsi 
daugiau auklėtinių lietuvių, 
kurie seniemfe pailsus, juos 
pavaduoti galėtų. Lietuvių 
katalikų turime kelias de
šimtis tūkstančių, turėsime

DRAUGES

> i

Myk. Linkevičius

JAUNYSTE

Dienų manųjų rytmečiuos
Ar amžius ji mane bučiuos?.. 
Oi, ne.. . Žinau—ji nusileis 
Auksiniais savo spinduliais...

; Jinai, kuriai šiandie dedu 
kojomis tiek daug maldų,

Kurios man galvą puoš žiedai,— 
Nuskris, paliks mane, jinai...

<..

Ir niekas josios nepažins,
Jos negrąžins jau nė dangus... 
Tiktai svajonės man bepins 
Negrįžtančių dienų vaizdus...

(“Rytas”)

r•. t

Kleve

Jauna talentinga artistė vaidino sunkią rolę 
viename provincijos miestelio teatre. Miestelis 
senai bebuvo matęs tą veikalą, tad ir artiste tu
rėjo dideli pasisekimą. Josios visos draugės džiū
gaudamos ją sveikino, glamonėjo ir bučiavo su 
ašaromis akyse.

Antrame veiksme artistė, atlikus savo rolę, 
persivilko ir nuėjus atsisėdo artistų ložoje, no
rėdama pasižiūrėti vaidinimo. Ložoje jau sėdė
jo senos artistės, kurios vaidinamojoje pjesėje 
nedalyvavo ir teatran buvo atėjusios tik pasižiū
rėti kitu artistų vaidinimo ir, kas svarbiausia, 
pasižiūrėti kaip vaidins toji jaunoji, talentingoji* 
artstė. '

— Ak, brangute, — sutiko įeinančią jauną 
artistė buvusioji teatro žvaigždė, — kaip gerai 
tamsta padarei čia atėjus, juk aš jau buvau pa
siruošus bėgti užkulisiu, kad galėčiau tamstą ap
kabinti ir padėkoti už puikų vaidinimą. Sveiki
nu. širdingai sveikinu, duokit man savo lūpeles, 
— aš noriu tamstą pabučiuoti, — tamsta taip ste
bėtinai puikiai vaidinai .

— Gana. gana. — kratėsi sumišus, bet laimin
ga jaunoji artistė, — širdingai dėkoju tamstai už 
prielankumą, aš noriu dar energingiau dirbti ir 
nors ateity pasiekti to, ką jūs man dabar įkal
bate.

— Ne. ne. tikėk man. brangute, tą aš sakau 
iš grynos širdies, tamsta žinai, juk aš nei vienam 
nenoriu įtikti. Sakau tą viską. atvirai, nes ir pati’ 
kadaise, vaidindama toje pačioje pjesėje jūsų ro
lę, susilaukiau žymaus pasisekimo. Aš veliju 
tamstai visa kuogeriausia, todėl kaipo vyresnioji 
draugė, aš skaitau savo pareiga, mano brangioji,

TATYM AS APIE PLEČ 
KAITININKUS

“Liet. Aidas*’ 111 nr.
skelbia:

“Plečkaitininkų terorui 
nesiliaujant, kilo gyvas rei
kalas ntio jų ypatingomis 
priemonėmis apsisaugoti. 
Štai po pasikėsinimo prieš 
ininisterį , pirmininką pleč- 
kaitininkai jau vėl nužudė 
du žmones. Jų žudymams 
ir pasikėsinimams turi būti 
padarytas galas.

Patyrėme, kad ministerių 
kabinetas šiomils dienomis 
priėmė specialinio įstatymo 
apie plečkaitininkus projek
tą. Svarbiausi šio supro
jektuoto įstatymo dėsniai y- 
ra šie: 1) Kas priklausys 
prie plečkaitininkij organi
zacijos okupuoto j Lietuvoj, 
laisvoj Lietuvoj, ar neitra-

h j
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lioj-valstybėje, bus baudžia
mas, žiūrint jo nusikaltimo 
didumo, iki mirties bausmės,
2) Kas suteiks plečkaitinin- 
kui šiokią, ar tokią paramą, 
jį priims, tas irgi bus bau
džiamas sulig jo. nusikaltimo^ 
didumu iki mirties bausmės,3) Visos plečkaitininkų by
los bus pavedamos karo teis
mui, 4) Už pranešimą vals
tybės organams apie pleč^ 
kaitininkus, už jų sugavimą, 
ar pądėjimą sugauti bus ski
riamos premijos.

Kaip mums tenka patirti, 
įstatymo projektas aiškiai 
išskiria specifinę plečkaiti
ninkų organizaciją iš visų 
kitų organizacijų, iš visų ki
tų politinių ir visuomeninių 
organizacijų.”

LIETUVOS RADIO
galima laukti sensacingu 
naujienų.

valstiečiais liau- 
Susitarimas tarp 
grupių esąs pa- 
“ kovos būrių or-

Žinomas tautininkų rašy
tojas Vienuolis v Žukauskas 
dėl neišaiškintų priežasčių 
keičia frontą. Sekmadienį 
jis darė vizitą pradedan
tiems rašinėti liaudininkė- 
liams “Varpo” draugijos li
teratūros ir šokių vakare. 
Sako, kad savo rastus jis 
greitai pradėsiąs spausdinti 
“Lietuvos Žiniose.”

Plečkaitininkų oficiozas 
praneša, kad kaž kokios at
sakomybės pajautimas suve
dė socialdemokratinę emi
graciją su 
dininkais. 
tų dviejų 
siektas dėl
ganizaVimo, atsišaukimų lei
dimo, jų platinimo ir p.”

— Reikia tikėti sako “Pir
myn” Nr. 7-me — kad su
sitarimas duos gerų vaisių 
ir sustiprins darbą Lietuvo
je.

“Apie įtraukimą į bendrą 
darbą kairiųjų liaudininkų, 
turint galvoj jų yadovybės+nes jinai akis- bado.
sukrikimą ir Tauragės ban
ko aferą už revoliucionierių 
nugaros, negali būti nė kal
bos”—skelbia tas pats pleč
kaitininkų pranešimas. Va
dinasi, susitarimas įvyko ne 
su Tauragės “karžygiais, 
bet su kitais valstiečiais 
liaudininkais. Dėl to Kaune

PRIEŽODŽIAI
Jei savo pinigų neturi su 

žmonos pasoga nepralobsi.
Teisybės niekas nemėgsta,

/'i '

Mokinkis mokinkis, o 
kvailiu numirsi.

Žodžiu bei liežuviu galvos 
nepramuši, tik rankomis ne
liesk.

Daugiau žinok, o mažiau 
kalbėk, nes greit senas pa
liksi.

Surinko Klišių Jonai

atkreipti tamstos dėmesį į vieną menką mažmožį 
— vienui vieną mažmožį. Būtent: vietoje, kur 
einasi kalba apie meilę su pjesės herojum, reikia 
parodyti daugiau jausmo, gyvumo, kad rolė ne
išeiti] nublukus, kaip ir buvo šiandien tamstos at
likime, o visa kita buvo kuopuikiausi^<dfo(lžiais 
nepasakoma?

— Dėkoju tamstai...
—• Taip, o dar pradžioje, kai tamsta dar tik 

išeini į sceną, reikia taipgi turėti daugiau gyvu
mo, nes kitaip tas scenon pasirodymas pasidaro 
kažkoks kvailas. Šito jūsų pasirodymu negalima 
pavadinti nusisekusiu. Tamsta nepyk ant ma
nęs: aš tik, kaipo vyresnė, noriu atkreipti į tai 
tamstos dėmes. Juk, jei jau atvirai pasakius, tos 
visos katutėszjums buvo ne tokios jau širdingos, 
jeigu tamsta būtum pastebėjus. Jose buvo pa
slėpt ay kaip čia pasakius, lyg ironija, ironija lygi 
švilpimui...

— Ką ? Ką ? — paklausė beveik apyverksnė 
jaunoji artistė.

— Dėl Dievo meilės, nepyk tamsta ant ma
nęs. . . Aš nesakau, kad būtų švilpę, tik sakau, 
kad ne visi vienodai plojo, nes juk tie, kurie at
jaučia meną, negi galėjo tamstai ploti už pasku
tinįjį veiksmą. Būsiu atvira iki galo ir pasaky
siu kad tamsta suvaidinai jį ne tragingai, bet ko
miškai. Na, na, na, juk tatai niekniekis... Pra
džioje taip sunki rolė, o be to, tamsta toje pjesėje 
juk nesi vaidinusi sostinėje. V

— Kaip tik vaidinau ir turėjau pasisekimą.
— Labai stebiuos. Nejaugi tamsta būtum bu- 

vfts taip apsirėdžius, kaip kad šiandien ? Na, ar
gi galima taip prastai apsirėdžius vaidinti tur
čiaus žmoną ir namų šeimininkę? Net ir faso
nas rūbų senai iš mados išėjęs, apie spalvą jau 
nebekalbu. Brangioji, tamsta tik nepyk už tai,

• y

f

tą viską juk aš sakau nuoširdžiai, tikrai norėda
ma tamstai gera.

— Na, irką-gi? .
— Tas gerai, kad tamstą tatai jaudina, — tos 

pastabos tamstai nekartą bus naudingos. Ir dar 
kas. Tamsta nemoki naudotis dažais. Vienas 
tamstos skruostas buvo raudonas, kitas geltonas. 
Net publika tą pastebėjo ir aš pati girdėjau kele
tą pastabų ir juokavimų jūsų daliai. Tik, pakar
toju, dėl Dievo meilės, neužsigauk tamsta, juk vi
sa kita buvo begaliniai puiku...

Jaunoji artistė nerviškai kvatojasi.
Išvertė V. M.

, K s. Vanagėlis

LIETUVIO GIESME
Visoms tautoms juk saulė Šviečia,
Vando bei oras y r visų,
Visus prie vaisių žemė kviečia...

• Dabokim tat lygių teisių!

Laikai praėjo ašaroti,
Kai jungą vilko silpnesni, 

.Nedrįso gintis ir kovoti,
Nes sunkiai slėgė stipresni.

Sena tauta mūs ir galinga! 
Garbėj mokyti laikomus, 
Nes gerbią kalbą stebuklingą 
Ir žygius sentėvių narsius.

Mes žemės shvoi neapleisim: 
Artnjai esam juk tikri;
Karštai Tėvynei mes tarnausim. 
Tauta laiminga, bus stipri.

(Vilniaus “Keliai”)
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giraitė,

iMinCTlMfflBilHI!

Valdyba

Nauji Lietuviški
Columbia

16131F

1613OF

16123F

MARŠRUTAS16121F

16111F

16112F

16113F

16I05F

Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
lektrlšlnas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

WATERBURY, CONN
Birželio 23 d., 1 vai. po pietį} į- 

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

Birželio 7 d.—Newark, N. J. 
Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa.
Birželio 9 d.—Plymouth, Pa.
Birželio 12 d.—Pittston, Pa.
Birželio 14 d.—Kingston, Pa.
Birželio 15 d.—Wilkes Barre, Pa.
Birželio 16 d.—Scranton, Pa.
Birželio 18 d. Baltimore, Md.

BALTEMORE, MD.
Birželio 9 dieną, 'sekmadieny, 

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

Būkite taikūs ir nesvyruojanti 
tikėjime.”

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 16 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

< STOCK ROOM

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

Suko R.M.Strout,Stdworth.Mf.

SAMPELIS DYKAI 
Ptptlnic'sSner C».

Worcttter, MM.

LAIVAKORTES
WORCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES I IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu išgnut pasus, vizas, 
sugrfžlmui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausi patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą.

JUZfi RAUKTYTfi
Dienom Vakarais Ir Sventad. 

88 Front St 50 Sterling St. 
WORCESTER, MASS.

• Tel. Park 1916.

Ponas G. H. Rowitz. Spencerporf, N. 
Y., yra vienax iš daugelio tūkstančių 
kuris giria Nuga-Tone, kurios jum 
daug gero padarė. Jis rašo: “Aš var
tojau Nuga-Tone iki šio laiko ir mano 
gaivos skaudėjimas pranyko, nakAtnls 
miegu labai gerai ir mano sveikata 
pasitaisė visais atžviligais.

Nuga-Tone daug pagelbėjo .kenčiam 
čiai žmonijai. Jos suteikė stiprumą ir 
sveikatą silpniems ir sergantiems žmo
nėms, prašalino nevirškinimą ir chro
nišką užkietėjimą, pataisė apetitą, su
stiprino silpnus nervus ir raumenis, 
sutelkė naujos jėgos nustipusiems or- 
gunams, padaugino svarumą menkiems 
ir suteikė malonų ir pasilsint} miegą. 
Nuga-Tone suteikė sveikatą, stiprumo 
ir laimės daugiau negu tnilionains 
žmonių, jos suteiks ir Jums. Jus galit 
nusipirkti jų kur yra parduodamos 
gyduolės. Jei jūsų vertelga neturėtų 
jų pas save stake. reikalaukit, kad jis 
užsakytų jums iš olselio vaistinės.HUDSON, MASS.

LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, birželio 28 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks birželio 9 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, 'gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

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

vyks birželio 9, 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.

čia vienoj vietoj savo jėgų 
suvalkiečiai su zana- 

kalakutai su vilniečiais 
ir tai žūt būt, kad 

ski
li- gražią 
lenktvnės

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 18 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

Skilvio Uždegimas 
ir rūgštys viduriuose 

išgydyta po 2 metu 
sirgimo, su

Rekordai
It monologistų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje Hklirbti. Turime taipgi visokių rolių 
dėl player pianų. Dainos, šokiai, viskas gerinusių artistų. Kreipkitės 
pas mus, o gausite visko. Reiknlnndmni katalogų, prisiųskit 2c. štampą

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo .tų, kurie pirks pas mus Player Pianą, Radio ar Gramo
foną, priimam Bonus kaipo dalį mokesties.

GEO. MASILIONIS
877 WEST BROADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, birželio 27 d.. 

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

Valdyba

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

sekmadieny, birželio 16 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

ČIA IR TEN
Žmonės nestovi ant vietos. 

Vieni išvažiuoja o kiti įva
žiuoja. Birželio 12 dieną. iš- 

, važiuoja i Lietuvą laivu Le- 
■ viathan p. Juozas Gricius iš 

Bostono, Jonas Kilkus su sa
vo motere Marijona ir dviem 
dukrelėm iš Montello, Mass. 
Taipogi Rozalija Bart.kevi- 

Y-ienė ir Rap. Dravinskas iš 
Brockton, Mass. Iš Stough- 
ton išvažiuoja p. Vincas 
Stulgaitis, Marė Stulgaitie- 
nė, p-lė Veronika Čekytė ir 
daug kitų. Liepos 5 d. išei
na laivas iš Bostono ir daug 
lietuvių važiuos, tai bus gra
ži ekskursija.

Šiomis dienomis atvažiavo 
iš Lietuvos j Montello dvi 
jaunutės gražios sesutės Ma
rė ir Stasė-Grimalaitės pas 
dėdę P. Veselį. Juozas Stel
mokas ir Petras Valentuke- 
vičius abudu jauni vyrukai 
ir smarkūs visame, daug ko 
pasakoja apie Lietuvą ir 
Lenkiją. Linksma sulaukti 
tokių svečių jaunikaičių ir 
panelių. P-ną Kilkų ir kitus 
išleisiu į Lietuvą ant greito 
laivo Leviathan ir pasieks 
Europą į 6 dienas. Per ma
no agentūrą į trumpą laiką 
sulaukėme dar 19'žmonių iš • *■ _ 
Lietuvos ir visi jauni o 7 
žmonės bus senukai.

O apie Montello tai tiek 
turiu pasakyti, kad čia lietu
viai gyvena gražiai ir links
mai ir darbų netrūksta, nes 
jeigu fabrike nedirba, tai 
malevoja namus arba sodną 
tvarko. Visi buvo patenkinti 
Dzimdzi-Drimdzi apsilanky
mu ir jiems dėkoja už daug 
ir gardaus juoko. Mūsų dra
bužių krautuvė ir agentūra 
atdara iki 9 valandos vaka-

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, birželio 12-tą (Įieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robliųg ir Soūth 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12. kp. susirinkimas. 
Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

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

kimas įvyks birželio 28 d., 7:30 
vakare, Karalienės .Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

xKuopos metiniame susirinkimec 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

CAMBRIDGE,. MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas ' atsibus sekmadieny, 
birž. 11, tuoj po sumos, Liętuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Vartų motenj draugija, Moterį} 
Sąjunga, Lietuvių Darbininkų 108 
kuopa, šv. šeimynėlės dr., Lietu
vos Vyčių 116 kuopa, Marijos 
Vaikelių Sodalicija, Parapijos cho
ras ir kitos draugijos.

Taigi kas myli gauti keletą va
landėlių gražaus poilsio, kas my
li malonią gamtą ir kam yra ma
lonūs juokingi, sveiki ir prašmat
nūs įvairumėliai, tas būtinai atsi
lankys. Nejaugi Tamsta liksi to
kioje gražioje dienoje sėdėti stu- 
boje? Beabejo, kad ne! Taigi va
lio! visi į Gediminkalnio giraitę, 
kame kiekvienas — jaunas, senas, 
didis, mažas gaus daug-daug įvai
rių juokų, pasitenkinimo ir malo
numo.

Visas pelnas yra skiriamas nau
jos Klebonijos Fondui ir puikios 
mūsų bažnyčios užbaigimui.

Jūros žvaigždė

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 18, tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. '' Valdyba

I ■ J 1 1 » i • * <

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 23 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame nariūs(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

• Kiek man yra žinoma, tai kari
ninkas Pranas Bilevičia yra gi
męs prieš 28-9 metus iš labai 
darbščių, blaivių ir dorų, bei Lie
tuvą labai mylinčių tėvų — a. a. 
Jono Bilevičiaus ir Onos Savic- 
kiutės, miestely Vištvčiai, Suda- 
i i jo j, prie pat Prūsų Lietuvos ru- 
bežiaus. Augdamas, jis pusėti
nai prasilavino, apsišvietė ir var
gonininkavo. Bevargonininkau- 
damas, daug darbavosi pakėlimui 
jaunimo; savo laiku- buvo karš
tas, uolus pavasarininkas—jų/va
das, švietėjas. Atėjus laikui tar
nauti tėvynei, jis^noriai stojo į 
Lietuvos kariuomenę, kaipo ka
reivis; bet jo brolis Vincas, labai 
šaunus vyras, karštas Lietuvos tė
vynainis ir didelis kooperatinin
kas patarė jam—Pranui Bilevi- 
čiui—stoti į ^ietuvos karininkų 
mokyklą, apsiimdamas jam moks
lo lėšas parūpinti... Ir jis jo pa
klausęs, turėdamas pakankamai 
mokslo eiti į karininkus, stojo į 
karininkų mokyklą. Ir po dvie
jų metų kariško piokslo, tapo Lie
tuvos respublikos kariuomenės 
karininku. O kartą sergėdamas 
su jam pavestais kareiviais Lietu
vos rubežius nuo priešų—užpuoli
kų. kovoj su lenkais tapo sužeis
tas į ranką. Tapęs karininku, ne
metė į šalį knygų... Bet betar
naudamas mūsų brangiai tėvynei, 
Lietuvai uoliai mokinas, tobuli
nąs ir toliau jos—Lietuvos naudai 
ir garbei!

Akiras-Biržys atidavė spausdin
ti trečią laidą savo eilių rinkinio. 
Tai bus nemažas šio talentingo 
POCfo eilių rinkinys, knyga virš 
200 puslapių.

Pirmoji laida Akiro Biržio eilių 
išėjo 1919 m. Kaune ir į 3-4 mė
nesius 5,000 egz. buvo išparduota. 
Ypač Lietuvos jaunimas p. Bir
žio eiles pamėgo. 1924 m. p. Bir
žio eilių rinkinio išėjo antroji lai
da Tilžėje. Ta laida buvo taiko
ma moksleivijai. Švari, gražiai iš
spausdinta eilių knygelė moki
niams, matomai, labai patiko ir 
gan greit ta antroji laida buvo 
išsemta. Įdomi ten buvo įžanga, 
—lydimas rastas, arba p. BiVžio 
poezijos įvertinimas žinomo Lie
tuvos rašytojo Vydūno. Tas 
straipsnelis tilps ir III-ioj laidoj.

Linkime gerb. Akirui-Biržiui 
pasisekimo ir laukiame jo gražių 
eilių! Rep.

Kažin kodėl išvykus klebonai J. 
.J. Kaulakiui į Rymą ir laikra
ščiuose žinučių nebesimato apie 
Philadelphiją. Nejaugi visi apsnū
do ? . Gal ne.

Kun. M. Daumantas visiems mo
ka užduoti darbo, kad net ir į lai
kraštį nebeturi laiko rašinėti.

Mūsų parapija neturėjo nuosa
vo parko, tai klebonas pirm išvyk- 
siant nupirko parką ir paliko visą 
darbą kun. Daumantui O jis ga
tavas ir savo sveikatą padėti, dir
ba pasikvietęs parapijomis, kad 
tik greičiau pabaigti darbą ir pik
nikus pradėti laikyti. Žinoma, ne
maža yra darbo. Reikia tą parką 
apvalyti, salę statyti ir risokiųį- 
rengimų, tai visi yra užimti. Ka
da pabaigs tai ir philadelphiečiai 
turės kuo pasigirti. O tai vis rū- 1 
pėsčiu kun. M. Daumanto. Tokio 
pasišventusio kunigo dar nebuvo, 
kad neatsižiūrėdamas nė į savo 
sveikatą dirba dėl parapijos labo. 
Lai Dievas suteikia jam sveikatą 
ir ant toliaus darbuotis mūši} pa-L
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rapijoj. •

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

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

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953
Ofixax: 212 Millbury St. tVorces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

Gegužės 25 d. persiskyrė su šiuo 
pasauliu a. a. Motiejus Bulauka, 
49 m. amžiaus. Velionis buvo na
rys 108 kuopos LDS, šv. Jurgio 
dr-jos ir LRKSįA. 98 kp. Paliko 
nuliūdime moterį Oną, keturis sū
nus ir dvi dukteris, dar nė vienas 
nevedęs. A. a. M. Bulauka paėjo 
iš Vilniaus rėdybos. Buvo labai 
į imtas žmogus ir su sayo šeima 
gražiai sugyveno. Būdamas doras 
katalikas išauklėjo'savo šeimą ka
talikiškoj dvasioj. Laidotuvės Į- 
vyko 28 d. gegužės Aušros Vartų 
-bažnyčioje. Šv. mišias atlaikė kun. 
S. Vembrė su asista. Visa jo šei
mynėlė priėmė šv. Komuniją. 
Daug žmonių lydėjo į šv. Jono ka
pines. Sirgo plaučių uždegimu.

Lai būna lengva jam šios šalies 
žemelė.

šv. Pranciškaus Sesutės išreiš
kia didžiausią padėką už surengi
mą mums “Euehre” balandžio 30 
dieną, 1929 m., sekančioms Po
nioms: B. Stravinskienei, A. Mar- 
čiulait jenei, B. Lelionienei, M. Pet
rai! imei. M. Paekevičienei, N. 
Grajauskienei, C. Marčiulaitienei, 
T. Lelionienei, M. Woshner, F. 
Woshner, N. Zizus, A. Ziefel ir M. 
Muzzy.

Metas atgal, paaukavo Vienuo
lynui $500,.00. ši metą norėdamos 
įtaisyti vienuolynui “šėpą knygy
nui.” vėl surengė liakarėlį tam 
tikslui ir suteikė Sesutėms$500.00. 
iž tokią didelę auką Sesutės esti 
labai dėkingos.

Kadangi neišgalime Jums atsi
lyginti už užuojautą mums suteik
tą. lai Visagalis Viešpats atlygina 
šimteriopai, visoms, kurios tik 
Vienuolyną remia auka arba savo 
didžiais ir kilniais darbais.

Taipgi visiems svečiams ir prisi
dėjusioms darbu ar kuo nors prie 
surengimo mums šio pasekmingo 
vakarėlio.

Tikimės, kad ir ateityje mūšų 
nepamiršite.

Dėkingos,
Švento Pranciškaus Seserys

Pirmas parapijos piknikas

y Aušros Vartų parapijos pirmu 
tinis piknikas įvyks ateinantį sek 

/madieni, t. y. 9 dieną birželio mėn 
/Gedimino kalno giraitėje prie baž 
I nyčios. Pikniko vieta
• pirmiau buvo labai apleista, 
/.dabar gi uoliai pasidarbavus mū- 
rr«ų dvasio svadui kun. S. J. Vem-
- l>rė įgijo visai kitpkios išvaizdos. 
INetik malonu šiandien į ją pa- 
>žvelgti ištolo, bet dar maloniau jo- 
y je pabuvoti^ pakvėpuoti grynu o-

ru, ypač gražioje saulėtoje dieno- 
/ jfe pikniko metu. Tiesiog rodos 
-Įdetuvos girioje jautiesi!...

£ * Laike minėtojo pikniko bus at- 
/liėkamas įvairus programas, bū- 
|tent

išmėginimui
- vykais, 

trauks virvę 
už tai laimėjus nuo senai jau

/riamą. stipruolių vardii
• dovaną; kitoj vietoje — 
i maišuose ir tai dėl kontesto tarp 
=■■ Įvairaus augščio, storumo ir vikru- 
; mo vyrų, paskui tarp moterų, mer

ginų ir jaunimo; trečioj vietoj — 
bus' užrištomis akimis “laimikio

^kirpimas;” ten toliau pakalnėje— 
■; lenktynės tarpe vaikinų 75 yardų 
-ir merginų 4,5 yardų plotmėje; dar 
ftoliau — moterims grūdų rinki

mas, lenktynės siūlų vyjinie — ir
• pagaliau laimėjusiems smarkuo
liams bus teikiamos dovanos.

č Kadangi čia jau iš kalno yra už 
-kviestasdidis LIETI’VIŲ BENAS, 

taigi •jam griežiant iki vėlybos 
: nakties bus daromi Įvairūs šokiai 
. jaunimbi. paskui įvairūs-įvairiausi 
lietuviški ir angliški žaislai, rate- 

iliai etc. Lietuvos Vyčių 116 kuo- 
1 pos narsūs paunuoliai ir raudon- 
< veidės n^rginos vadovaus žaislais, 
Ė-: Kokiais, ir iais programos deta- 
: Jais. Pagaliau mūsų miklus cho- 
?ras, vadovaujant vietiniam vargo- 
į Rinkai p. Adomui Kilinskini, pa- 

linksmins savo maloniais balseliais 
Sfctsilankiusiųjų svečių ausis ir šir- 
į dis. Visa giraitė bus gražiai pa- 
’bpupšta lietuviškoims ir angliško- 
J»is vėliavomis, šį parapijos pik- 

įjTBiką rengia netik visa parapija 
,/bendrai, bet ir draugijos: Aušros

Jau metai praslinko kaip a. a. 
kun. Povilas Daniūnas, šv. Kazi
miero parapijos klebonas, mirda
mas, dvasioje pasakė savo para- 
pijonams tuos reikšmingus io-. 
džius. Jau metai kaip paliko šį pa
sauli atsiimti savo dangiškąjį ūž- 
mokesnj. Tas, kuris prirengė jį 
prie mirties, darbuojasi ir šiandien 
Įvykdinti jo širdingą prašymą. 
Daugelis įvyko, daugelis įvyks. 
Dievo apvaizdoje yra laikoma.

Birž. ( ? Red.) įvyks iškilmingos 
šv. mišios prie didžiojo altoriaus 
ir kartu laikomos dvejos prie šo
ninių altorių. Lai a. a. kun. Povi
las ilsis ramybėje ir džiaugiasi 
dangaus laime po ilgų metų dar
buotės Viešpaties vynyne. Lai jau
nimas pagerbia jį sugrįždamas 
prie Bažnyčios ir Vyčių organiza
cijos. Lai tikėjimas stiprėja ir au
ga visų širdyse!

Nashua 'ietis

i| GERK, GERK GIRTUOKLĖLI—Polka Orchesra with
|| SENOS MERGOS POLKA Incidentai Singing

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas 
su Orkestros Akompan.

II MARGARITA (A. Vanagaitis) 
li'BE NOSIES (A. Vanagaitis)

• MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MATNIERIŲ ORKESTRĄ 
I^ader, Fr. Yotko'

Singing by A. šaukevidius.
16129F B DARIAU LYSELES—Vairas Orcrestra with

|j JONELIO POLKA Incidentai Singing
16117F |Į TRYS JAUNIKIAI

|į MUDU DU BROLIUKAI—A. Vanagaitis ir K. Kraučiunas 
B NETUR PLECIO
|| GIEDA GAIDELIAI Komiška Daina (Comic Song)
IĮ TĖVUKO POLKA—Orchestra with incidentai singing 
|1 KŪMOS POLKA (Dainuoja A. šaukevičius)
|| PALANGOS POLKA
U TARNAITES POLKA

0 VILNIAUS POLKA—Orchestra
U petronei.es POLKA
|Į MAGDĖS POLKA
U MEDŽIOTOJO VALGAS
H PUIKI PORELE— Polka.
ĮĮ ŠEŠUPCS BANGOS—Polka.
Jį JAUNIKIO POLKA
|| ŽUVINTNKVVALCAS—Mahanojaus Lietuviška Orkestra.
H ZANAVYKU PRAŠMATNYBES—Polka. Columb. Liet Ork. 
|| DZŪKŲ DZYVAI—Polka. Columbia Lietuvių Orkestrą

J \lKOXfE VrsOKIl S COLUMBIA IšDIRBYSTfiS 
. GRAMOFONUS IR REKORDUS

lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų

rir < . ■ 1 ..........  ...j., j .„n, .'.r.-t.į, —Ty-Įi lSjuįj.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
9

Išpildau gydytojo receptus Ir už
laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.
-'j " i A;’.... .................=

t

petronei.es


ESSEX
THE CHALLENGER

Retail and Wholesale 
652 Beacon St.

rusu 
visai

Ir, atmink, kad šis prisideda prie išvaizdos ir ver
tės Essez the ChaDenger karų.

Skyriai

Portiand Bangor 
Worcester

W. Lane, 399 j 
W. Baker, Town į 

I 
and Carson, 84 j 

i

Pradėjo užsipili

Centralės ir Pietų Amerikos 
Pinigai

Klausimas.—Ketinu vykti į Pic- 
1'j Ameriką, prašau Tamstų pra
nešti kokius pinigus tenais var
toja. K. L.,’ Hansas City, Kan.

Atsakymas.—Argentina, Colom- 
l»ia, Ecuador, Pamgnay ir Uru- 
guay vartoja “peso,” Suv. Vals
tijų pinigais vertas apie vieną do
lerį; Venezuela vartoja “boli- 
vars,” verti apie 19 centų Ame
rikos pinigais; Brar.il vartoja

- *

Pamatyk MusųSpi 
Paroda Naujausių Motor Karų

,3.-į.-- Va "

Spedalę Spalvų-

' lietuvių jtalbos
-----— w ' !■ ■ ——

lės dalyvių akyse

__ _ i M
y 

<■ , ’ — -a i » A

nekokia galybė negal sutu
rėti vis kaskart didesnio lie
tuviškų knygų platinimos;

6. Persekioti lietuvišką 
kalbą už mokyklos sienų nė
ra reikalo: lietuviai virsią 
rusais patys, be prievartos.”

Kova laimėta

Šitokiais protavimai^ raš
tas pravėrė nišų vyriausy
bės akis ir “ji pamatė duo
bę, kurią sau kasė Lietuvo
je.” Ir tuoj po to, 1.904 me
tai* gegužės 7 dieną (balan
džio 24 d.) lietuviu spaudos 
draudimas buvo atšauktas.

Ir nušvito lietuviu tautai* 
naujas gyvenimas ir atsi
kvėpė laisviau spaudos ko
votojai.

Štai kokią atkaklią ir 
žiaurią kovą turėjo mūsų tė
vai dėl laikraščio, dėl kny
gos, dėl lietuviško žodžio. 
Todėl kartais net skaudu 
širdžiai, kai matai, kad dar 
nemaža yra šeimų, kur nėra 
laikraščio, kur žmonių dva
sia pelėja kaip senos kank
lės palėpėj. Šiandien ne tik 
kad nieks nedraudžia, bet 
risi raginte ragina išsirašyti 
laikraštį, kurs taip pigus.

Paminėkim spaudos atga
vimo 25 metų sukaktuves 
platindami gerus laikraščius.

Just. Strimaitis 
(“Mūsų Laikraštis”)

f jie wą
verkė ir ėmė didinti pa

IMMIGRANTŲ PROBLEMOS
Z

Kaip immigranto užstatytas bonas 
sugrąžinamas

Klausimas. — Buvau įleistas į 
Suv. Valstijas laikinai, bet turė
jau užsistatyti boną Iš $500.00 
kuriuos pinigus aš pats ir užmo
kėjau. Kadangi turiu išvažiuoti 
iš šios šalies malonėkite pasakyti 
kaip aš gabu atgauti savo pini
gus, prieš išvažiuojant ?

F. K., New York, N. Y.

Atsakymas.—Prieš pat išvažia
vimą. sakykime kelioms dienoms, 
pranešk immigracijos viršinin
kams asmeniškai arba laišku, kad 
ketini išvažiuoti iš Suv. Valstijų, 
paduodant jiems išvažiavimo die
ną. vardą laivo ant kurio ketini 
išvažiuoti ir laivo kompanijos var
dą, taipgi savo adresą svetimoj 
šaly kur apsistosi. Bonai yra su
grąžinami kuomet ateivio išvažia
vimas yra užtvirtintas ir pini
gai sugrąžinti kuomet jis jau ap
leidžia šią šalį todėl būtinai rei
kalinga paduoti adresu.

|"
I

' r? 
“milreis” apie 54 centai Amerv\ 
kos pinigais; Panama “Balboa** 
(vienas doleris), Peru vartoja^ j 
“Libra” apie $4.86; Meksiku^ I 

“pese” vertas apie 51 centą nf jį 
Chilijos “pese” apie 12 centą. •

• ' ' '
Išvažiuojantieji ir pajamų 

taksai.

Klausimas. — Prašau pranešti 1V Uj 
kaip reikia išgauti certifikatua J 
parodant kad pajamų taksai UŽ* 3 
mokėti? D. K., Amsterdam,j 

Atsakymas.—Išvykstantieji ateL 
via i turi parodyti taksų užmokė
jimo certifikatą. Tokiu būdu, airi, j 
vis, kuris ketina išvažiuoti ii Šios -j 
šalies turi nueiti pas savo 
t rikto pajamų taksų kolektorių a 
arba agentą ir jam darodyti, kad 
jo taksai vra užmokėti. Kuomet 
žmogus užmokės pajamų tBkaŪM 
arba parodys, kad taksai yra uf> 1 
mokėti, tad pajamų taksų kolek-’j 
torius arba taksų agentas išduot 5 
certifikatą—form 1040. Ir tą ę 
certifikatą ateivis turfe parodyti i 
taksų kolektoriui uosto prieš 
važiuojant. Taksų kolektorna r>lW £ 
dasi prie kiekvieno laivo, j
ateivis visus taksus nėr užmoki* 
jęs tad tam kolektoriui arba 
gentni galės užmokėti netrf 
tą dalį arba visus takaus, 
patartina kreiptis prie sava dk 
1 rikto kolektoriaus ir tą 
kalą aprūpinti prieš iivafiuojan 
iš savo miesto, tas negaišius W

■ w8|

BEVERK: The Luna Tark Garažą
368 Ocean Avė. ‘

RONBURY: Hudson-Essez Con 491 .V 
Blue Hill Avė.

SOMERVHJ.E: IVinter Hill Hudson- .J 
Essex Co., 339 Broadvay

STONEHAM: I’ompeo Sales & Senrlce- | 
IVAKEFIEIJ): Wakefiekl MotorSales

& Service, Main St.
1VALTHAM: William McKelvey, Imu d 

173—175 High St.
WATERTOWN: Claflln HudsoD-E»tt >3 

Co„ 32 N. -Beacon St
IVAVERLEY: Harris & Roach, Wa- 

verley Square.
VVELLESLEY: Wellesley Moters, Ine, 

Colonial Building
ĮVEST ROXBURY: Bellevne Motoru 

1716 (’entre St.
VVINCHESTER: The Dean Motor Car

Co., 605 Main St.
VVINTHROP: Hudson • Essex Cb.» 

IVinthrop Centre
WOBURN:McGilvary Bros., 263 Main 

Street -/Ji

» -

valdiniu-
- s

$ • 

teras, juos išgirdęs 
visų. Iškilmės dalyv 
ąašibc aš&roa. Ir <S1 stiti- 
jaUdinimo, pats prof. Jal> 
lonskis negalėdamas žodžiu 
sveikinti, parašė savo' svei
kinimo žodžius užbaigdamas 
“Aukite, dirbkite, bręski- 
te...” kuriuos paskaitė kitas 
profesorius.

Skaudus buvo žiaurios 
priespaudos prisiminimas.

Vilniuje susidarė rusinto
jų komisija: pats Muravjo
vas, Vilniaus mokslo apy
gardos globėjas Kornilovas 
ir popas Petkevičius. Tos 
komisijos spaudos darbo pa
sėkos buvo numatytos to
kios: “russkija pismena po- 
končat to, čto načto me- 
čom,” t. y. “rusų raidės už
baigs tai, kas pradėta kar
du,” vadinas užkariaus Lie
tuvą. Komisija tuoj išleido 
keletą lietuviški} knygų 
rusiškomis raidėmis 
ir išsiskirstė. Atvykęs nau
jas Muravjovo įpėdinis ge
nerolas fon Kaufrrianas iš
gavo iš vidaus reikalų mi- 
nįsterio Valujevo 1865 m. 
rugsėjo 13 d. Nr. 141 tokį 
įsakymą:

“1. Visai uždrausti vi
siems spaustuvių, litografi
jų ir ehromolitofijų savinin
kams dirbti pas save minė
tose įstaigose kokius nors 
“lietuviškus” ir “žemaitiš
kus” spaudinius lotyniško
mis raidėmis. (Tos pačios 
raidės lietuviškosios) ;

2) Įvairiais būdais kliu
dyti spaudinių gabenimą, 
pardavinėjimą ir platinimą 
kokiu nors būdu;

3) Pranešti apie tą įsaky-, 
irtą visiems spaustuvių, lito
grafijų ir chromolitografijų 
savininkams ir knyginin
kams; o jiems nepildant to 
įsakymo, konfiskuoti už
draustus spaudinius.”

Vis dėlto caras Aleksan
dras II šito įsakymo nepa
tvirtino. Kodėl — nežinia. 
Nes 1866 metais sausio mė
nesį įsakė švietimo ministe- 
riui Golovinui visus lietuviš
kus, valdžios pinigais spaus
dinamus rastus, spausdiiiti 
būtinai rusų raidėmis. Tuoj 
pradėjo spausdinti mokyk
loms vadovėlius, maldakny
ges, iš viso už 7,000 rublių 
(35 tūkst. Įitų), Kad tas 
knygas geriau žmonės pirk
ti!—jas pigiai pardavinėjo. 
O laikraščius, lietuviškomis 
Taidėmis spaustas knygas 
smarkiai persekiojo. Žmo
nės rusų knygų nepirko. Ta
da pradėjo dovanai dalinti. 
Kai dovanai dalijo — iš u- 
riadnikų rankų neva ėrrte, 

I bet parsinešę namon — šei
mos akivaizdoje sudeginda
vo jas visaip plūsdami. Mas
koliai mato, kad nieko iš to 
nebus, i Todėl 1867 metais 
jau sulaikė tolesnį knygų 
spausdinimą. Tuo nietu lie
tuviai buvo prasimanę kny
gas perrašinėti ir net lito- 

I grafuoti. Vyskupas Valan
čius sumanė, kad knygos bū
tų užsienyje spausdinamos 
ir gabenamos Lietuvon slap- 

L *a-F 1

K&ip plitčsi knygų Įscntrtb&nda, 
( Lietuvoj

f • Kųj^ij.gąbenimas. jš Pni- 
į sų ėjo juo tolyn juo smar- 
j kyn. Taip pat kratos ir ru- 
[■ sų valdininkų įniršimas ėjo 

smarkyn.
v /

- . - J- < ■ < ’ k ’ . '
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Aleksandrui H, kurių svar
besnieji buvo -šiet <1. Padi
dinti algas Lietuvos popams 
iš kontribucijos ištekliąus; 
2. Statyti daugiau cerkvių 
Lietuvoje; 3. Išnaikinti tuos 
Romos katalikų vienuoly
nus, kurie šiokiu ar tokiu 
būdu įsimaišė į maistą: 4. 
Apriboti kunigų teises: a) 
statant bažnyčias ir b) už
imant jiems vietas; 5. Steig
ti rusų mokyklas; 6. Padi
dinti iš Rusijos į ILietuvą 
atvykstantiems 
kams algas.

Šie sumanymai littvo pa
tvirtinti—ir prasidėjo “dar
bas”.., Tuoj popų algoms 
padidinti'paskirta 400 tūkst. 
rublių arba 2 milijonai litų. 
1864 metams baigiantis jau 
buvo panaikinti 35 katalikų 
vienuolynai. Kunigai pa
duoti griežtai policijos prie
žiūrai. Iš Rusijos per trum
pą laiką sugužėjo apie 1,000 
valdininkų. 1865 metų pra
džioj gimnazijų mokytojai 
risi jau buvo rusai. Pra
džios mokyklų buvo 600; į 
jas taip pat rusus mokyto
jus pargabeno. Lietuvių 
raštams spausdinti pradėjo 
taikinti rusų raides. O kai 
1866 metais sausio 1 d. ru
sų caras Aleksandras II pa
reiškęs “savo troškimą ir 
tvirtą norą, kad visas šiau
rės vakarų kraštas būtų su
rusintas” tai lietuvių spau
dos persekiojimo ir rusini
mo darbas buvo pradėtas 
varyti visu įtūžimu, jau tų 
pat 1866 m. rugpiūčio 26 d. 
buvo užginta spaustuvėms 
net turėti lotynišką šriftą 
(raides).

Pradėjo Lietuvą rusinti...

Kai aptilo lig šiol kasdien 
girgždėję kartuvės, kai dva
rų, kaimų ir miestelių gais
rai užgeso, kai kankinamų
jų ašaros, klyksmai, dejavi
mai ir keiksmai kiek aptilo 
— užniko rusinti. Uždrau
dė lietuviškai kalbėtu Rusų 
kalba visur varu brukama. 
Mokytojai rusintojai norėjo 
pasauliui įrodyti, kad Lie
tuva “tikras rusų kraštas.” 
Štai mūsų garbusis tautos 
žadintojas poetas Maironis 
1920 m. per Kauno aukštų
jų kursų (universiteto pra
džia) atidarymą bttvusitios 
seimo rūmuos, kalbėdamas, 
graudingu balsu prisiminė: 
“Šituose rūmuose, kai aš 
dar mokiausi gimnazijoj, 
koridoriuose buvo parašas: 
“po litovski govorit strogo 
vospreščajetsia!”), t, y. ‘lie
tuviškai kalbėti griežtai 
draudžiama!” Senas šių žo-

A '

• 1863—64 m. maištas ~

Lietuvą spausti pradėjo 
rusų caras Aleksandras I. 
Po jo dar atkakliau užsisė
do caras Mikalojus I, ypač 
nuo 1830—31 metų. Tada 
jau Lietuvoj ir Gudijoj iš 
394 mokyklų beliko tik 92, 
302 mokyklas uždare. 1832 
metais gegužės m. 1 d. rusų 
valdžia panaikino Vilniaus 
universitetą, jėzditų įkurtą, 
o 1842 m. rugsėjo 1 d. ir Vil
niaus mediciniškąją akade
miją uždarė.

1863 metais kovo mėn. 
Žemaitijoj kilo maištas. 
Maištas greit išsiplėtė. Pa- 

- siekė net ir Gudiją, kur 
maištininkų išrašyti vėliavų 
obalsiai: “Za našu i vašu 
volnostl”, t. y. “už mūsų ir 

•jūsų laisvę!” sukėlė ir gu
dus.

Caro valdžia išleido į val
stiečius atsišaukimą su pa
žadais duoti žemės ir panai
kinti baudžiavą. Žmonės ne
klausė. Išleido antrą paža
dų atsišaukimą. Valstiečiai 
apie taiką nė kalbėti neno
rėjo. Tada valdžia partrau
kė kariuomenės baudžia
muosius būrius ir daug ka
zokų, kurte gaudė sukilėlius, 
korė ir šaudė be jokio pasi
gailėjimo.

-Muravjovo koriko darbai.

\ Pagaliau nepavykęs maiš
tas buvo žiauriai apmalšin
tas. Tada kraštui nuo maiš
tininkų apvalyti caras .at
siuntė į Vilnių gegužės 26 
dieną general - gubernato
rium Muravjovą. Jis už sa
vo žiaurumą buvo pramin
tas koriku, nes jo darbai pri
lygo rusų Jono Baisiojo, 
Nerono ir kitų kraugerių 
darbus. Pats Muravjovas 
kunigaikščiui V. A. Čer- 
kauskiui kaitą pasigyręs, 
kad “dažnai apkaldindavęs 
(supr. grandiniais) kitus be 
mažiausios kaltės, dargi ne
sant abejojimo apie jų ne
kaltumą.” Per trumpą lai
ką jis pakorė—128 žmonių, 
išsiuntė i areštantų kuopas 
— 4,096 ir į tolimą Sibirą 
išsiuntė—9,061. Taigi maiš
tui esant jau nuslopintam, 
nuo Muravjovo rankos krito 
13 tūkstančių 585 žmonės.

Greit apsidirbęs Murav
jovas norėjo atsisakyt nuo 
savo vietos Vilniuje. Bet 
caras jį apdovanojo ir pa
prašė likti savo vietoje il
giau. Tada Muravjovas su
galvojo šiaurės vakarų kraš
tui (Lietuvai) visą eilę re
formų ir tuo reikalu pasiun
tė į Petrapilį savo supla- 

• nuotus pasiūlijimus carui

žmones, 
o sargy

bą. Net šventadieniais žan
darai arba policija sumosi 
laike apstodavo duris ir iš 
išeinančių iš bažnyčios žmo
nių atiminėdavo iš rankų 
lietuviškomis raidėmis Spau- 
sdintas maldaknyges. Po to
kių kratų kalėjimai priki- 
kimšdavo. Žmonės, ypač 
smarkesnieji, pradėjo nepa
siduoti. Prasidėjo šventoji 
kova dėl tikėjimo ir gimto
sios kalbos. Pagaliau ir ru
sų valdininkams toji kova 
įgriso. Štai general guber
natoriai Potapov’as, Albe- 
dinskij’s, Tatleben’as ir Ni- 
kitm’as patarė vyriausybei 
atšaukti lietuviškų raidžių 
uždraudimą. Bet dar prie
šinosi švietimo ministeriai 
ir Vilniaus mokslo apygar
dos globėjai: Komilov, Ba-< 
tiuškov ir Sergiejevskij.

Tuo metu 1883 metais, 
Prūsuose {pradedama leisti 
laikraštis “Auszra” ir šiaip 
visokių knygų spausdinti. 
Knygnešiai pradėjo jas ga
benti slapta į Lietuvą ir pla
tinti. Prie kovos dėl spau
dos prisideda beveik visa 
tauta. Rusų persekiotojai 
jau pradėjo ilsti. Jau vie
nose tik muitinėse sugautų 
knygų msų „ užregistruota: 
nuo 1891 iki 1893 metų bu
vo suimta 37 tūkst. 718 eg
zempliorių; nuo 1894—1896 
m. suimta 40 tūkst. 24' egz.; 
nuo 1900—1902 m. suimta 
56,182 egz. Iš 'Viso per 12 
metų per sienų gabenant su
imta 173,259 egzemplioriai. 
Toliau knygos ir laikraščiai 
jau milijonais platinosi. Ne
siliaujančios kratos jau įgri
so rusų valdininkams. Jau 
ir rusų laikraščiai “Rus,” 
“St. Peterburgskija Viedo- 
mosti” ir mokslo vyrai, kaip 
Fortunatov, Lamanskij ir 
kt., ir Kauno gubernatoriai 
Rogovič, Suchodolskij iŠro- 
dinėja valdžiai reikalingu
mą atšaukti spaudos uždrau
dimą.

Rusų valdžia jau pasiduoda

Daug kovos nemalonumų 
patyręs Vilniaus gem guber
natorius kunigaikštis Svia- 
topolk-Mirskij parašė ir 
1903 metais įteikė valdžiai 
tam tikrą memorialį (tokį 
raštą), kuriame reikalavo 
panaikinti spaudos draudi
mą šitokiais sumetimais:

“1. Rusi} raidės erzina lie
tuvius prieš rusų vyresny
bę:

2. Svarbu laikyti savo glo
boje lietuvių tautišką kili
mą. kursai sprūste sprūsta, 
iš vyriausybes rankos: >

3. Bijotis, atgyjant lietu
viams. kokio nors 
valstybei pakenkimo. 
nėr£ reikalo. .Lietuviai ne
turi nei istorinės, nei kul
tūrinės praeities. Tat dėl- 
1o ateitis šios tautos, kuri 
nėra didelė, kuri priklauso 
nišų valstybei, esanti nutar
ta: Lietuva sutirpsianti Ru
sijos gyventojų minioj.

4. Uždraudimas, lotyniš
kai lietuviškų raidžių ir įsi
galėjimas užsieninės lietu
vių literatūros neapsakomai 
pakenkė valstybės reika
lams, bet lietuviai, tebesą dar 
visa širdimi atsidavę Rusi- 
• • 1 .

5. Mums reikia leisti lie
tuviams jų lotyniškai lietu
viškąsias raides dėlto, jog

/

ALLSTON: Hudson-Esses Co., 122 
Brighton Avė.

.ARLINGTON: IVllmer G. Te n ne y, 793 
' Massachusetts Avė.

BROOKLINE: Hd’dson-Esses Co., 91 
VVashlngton- St

CAMBRIDGE: p. Ray. Edger, 1077 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Henley - Kimball Co., 
157 Vassar SL

CAMBRIDGE NORTH: Brown & Bose, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLEST0WN: Snlllvan Sq. Motor 
Sales, 644 Main St.

CHELSEA: Broadway Garage, Ine, 
15 Fourth St

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

DORCHESTER: James T. Beckwith 
Co., Ine., Edward Everett Sq.

EAST MILTON: E. E. Wadsworth, 
Ine., 424 Adams St

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87 
Broadvvay.

Be ekstra mokesčio—Pasirinkimas spalvą bile mados, iš tokio didelio 
įvairumo galima išrinkti kiekvieną skirtingą. Ateik į mūsą spedalę 
spalvą parodą ir pamatysi didelį skaitlių visokių spalvų iš kurių galė
si pasirinkti.

$695
IR AUKŠČIAU 

fabrikoį
Tavo dabartinis 
karas gal padengs 
ineSitno suma. Mu
sų Eirkimo Planas 
siūlo žemiausias 
g a 1 i na a s iftlygsts 
ant pasilikosio ba- 

r lanso.

ATIDARA VAKARAIS
THE HENLEY-KIMBALL CO.

Ir šie Metropolitan Pardavėjai
Gilchrist Co., Washington at Winter Johnson Automobile Co., 916 Commonvvealth Avė,

FRAMINGHAM: Hudson - Essex Co., 
220 HowariDSt. *

KRANKLĮ N: Supple & Polsey, Summer 
St.

HYDE PARK: Thomas J. Halptn, 12 
Centrai Avė.

JAMAICA I’LAIN: Coolidge Hudson- 
E<ssex Co., 579 Centre St.

LEXINGTON: Thayer Hudson-Esses 
Co.) 480 Mass. Avė.

MALDEN: Wright Hndson-Essex Co., 
' 284 Pleasant St. 1
MATTAPAN: Hudson-Essex Co., 1360 

Rlue Hill Avė.
MEDFORD: Hudson-Essex Co., 4 

Mystic Avė.
MEDFORD: Hudson-Essex Co., 645 

Broadvray
MELUOSE: K. W. Fellovvs & Co., 29 

Upham St.
NEIVTON: Frank

IVashington St.
NORTCOOD: Robert

Square
QUINCY: Sylvester 

IVashington St.

Brar.il


y

4

daus reikalų ministerio ži-
DR-JOS VALDYBA

1

1

Rap.

' Rap.
Tel.

202

yra

K.

Rep.

V V-GERAS PIRKIMAS

DANIEL J. FITZGER ALD
PLUMBING IR HEATING

.... ..........................  gj

“D-ko” Adm

Valgykla—Lunch Room
South Bostone prie Fish I’ier Valgyk
la—Lunch Room, 10 stalų, 4S krėslai. 
Biznis vien tik su darbo žmonėmis. A- 
tidaryta tik darbo dienomis nuo 5 vai. 
iš ryto iki 6 vai. vakaro. Apyvartos 
daroma $300—$400 į savaitę. Savinin
kas apsidirbti su dviem darbininkais 
kuriem išmoka $25 į savaitę. Pelno sa
vininkui atlieka apie $75 į savaitę. Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia šių šalį, Parduos už $2,800 
easlL Matykite A. IVAŠKĄ.

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St, Kimteli! Bldg., 
RoOm 205, Tel. Liberty 7863 ir 6066

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD, 
V. J. PAŠ ALPINĖ S DR-JOS 

VALDYBA

Dorchester
Arti Columbia Rd„ geroj vietoj naujas 
3-jų šeimynų Colonial style namas po 
5 kambarius ir reeeption hall ant kiek
vieno flioro. Su visais moderniškiitu- 
siais įtaisymais. Trys gariniai šildy
tuvai; priekiniai ir užpakaliniai pia- 
zai. Taipgi 2-jų karų garadžius ir daug 
žemės apie 10,000 ket. pėdų ant kurios 
galima užsivesti godą arba pastatyti 
daugiau garadžių. Rendų neša $156 į 
mėnesį arba $1,872 j metus. Parduos 
pirmiausia atsiliepusiam už $13,500 su 
$1,500 įnešimo. Matykite A. IVAŠKĄ.

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Pereitą antradienį lankėsi 

“Darbininko” redakcijoj kun. A. 
Petraitis iš Athol, Mass.

City Point
2-jų šeimynų 10 kambarių atskirai bu- 
davotas namas su visais moderniškais 
įtaisymais ir šildytuvu (heater). La- 
Isii gražioj- vietoj, prie pat pamario. 
Taipgi arti prie karų. Storų ir mokyk
lų. Turi būt greit parduotas nes savi
ninkai išvažiuoja. Parduos už $7,100 ir 
mažu įnešimu. Matykite tuoj B. B. 
STEFANĄ.

ROSLTNDALE—3-jų šeimynų j>o 5 
kambarius namas ir 2-jų kari) gara
džius. 10,500 jtėdų žemės, aid.ir.*; 
plumbin'g, 7 vaisiniai medžiai, netoli 
mokyklų, bažnyčių ir krautuvių. Kai
na $12.000. Savininkas pasiims antrų 
niortgičių ant 6 nuoš. jeigu bus rei
kalas: Kreipkitės: ELLSIVORTH, 5 
Lerk St., \V. Ko.vbury. Tel. l’-uay 
3961-J. <15.-11)

J.
ŠVENTb PETRO IR PO VILO 

DR-JOS VALDYBA f
/

Mark e t 0609

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J.

įgaliotas generalinis agentas
užrašinėti laikraštį “D-ką.” Ku
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.

ANT GREITO PARDAVIMO
BIUGIITONE—6 šeimynų namas 
r.u visais įtaisymais ir ant gero 
kelio. Netoli šv. Jono seminarijos. 
Įeigų $185.00 i mėnesį, l’arsidno- 
fln už $15.000. Priežastis parda
vimo—turimo bizni kitame mies
te. Kreipkitės “Darbininko” Ad
ministracijom (B.-1P)

PARSIDUODA
Kaina ir Išlygos Tinkamos. 
9 kambarių namas su visais įtaisy
mais: šiltas vanduo, atdaras plumbing, 
2-jų karų garadžius, 9.000 pėdų žemės. 
Paranku į mokyklas ir bažnyčias. Tik 
17 minučių važiuoti iki South Station 
traukiniu ; Monteiair sekcijoj. Savinin
kas: J, STRICKER, 35 Sterling St_» 
Quincy, Mass. (B.-14)
- - -Ji------------------------------------------------------------------------ - -------------—-

Puiki Rezidencija Atsieis 
Dykai

perkant šitų 3-jų šeimynų po 5 ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namų, 
gražioj vietoj Dorchestery. I*aug že 
mės dėl kelių ganulžių ir sodno. Tu 
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmeriavi- 
mo. Tarsiduoda taip pigiai, kad rendau- 
ninkai aĮslengs visus iškdsčius palie
kant savininkui kambarius už dykų. At
sišaukite greitai. •

Už* $1,000 Cash
>

galite pirkti puikų up-to-date 3jų šei
mynų namų Dorchestery arba Jamaica 
Plain su gnradžiais ir vieta dėl sodno 
ar daržo. Kam mokėti rendų visų gy
venimų?

TURI BŪTI GREIT 
PARDUOTAS

3 šeimynų 15 kambarių namas su
tinusios mados įtaisymais, geriausioj 

-vietoj Jamaica Plain. • Pirmas mortgi- 
čius $10.000. Rendų neša $1800 į me
tus. Prekė $13,200, įnešti $ 1.501 >. Klaus
kite pas P.. KONTRIMAS, 120 Marine 
Rd., So. I’ostonė. Tel 24.83-\V. t R.-7)

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiui,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas Nevierą.
948 E. Broadvviry, So. Boston, Mali. 

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

Iždininkas — Vincas Kalinius,
67 G Street, South Boston, Man. . 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrosa%
492 E. Seventh St., So. Boston, MaM 

Draugijos susirinkimai būna kas piN 
mų nedėldienį kiekvieno mėnesio S
vai. po pietų, parapijos salėją 488 , 
E. Seventh St, So. Boston, Mass. '

• z'' ~

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOf * 
PO GLOBA MOTINOS ŠVA

VALDYBA

Pirmininkė — Jieva MarksienĄ •
625 E. 8th St, S. Boston, MmA 

Vice-Pirmininkė—Ona .ZulonienA
11 Monks St., S. Boston, 

Prot. Ražt. — Ona SiaurlenS,
443 E. 7th St., S. Boato 
Telephone South Boston 

Fin. Rašt. — Bronišlava
29GouldSt., W. Roibury, 

Iždininkė -- Ona StaniulinU
105 W. Gth St, S. Boston, Mm, 

Tvarkdart — Ona MizgirdienA* 
1512 Columbia Rd., So. 

Draugija savo misirinktonua
kaa antrą utamink*
InftneMo, 7^Q vai. vakat^ >o- 
bažnytin«j svetainėj.

Visais draugijos reikalah kraUki- 
tta pas protokolą nitimnlri 
laišku ar telefonu.

P. HASFORDAS APDOVANOr
TAĘ 4-TO LAIPSNIO GEDI- fnioj, buvo staiga iššauktas 

MINO ORDENU
P. Budrys, Lietuvos kon

sulas Karaliaučiuje, iškil
mingai įteikė bal. mėn. 27 d. 
1 vai. Ip. Valstybės Prezi
dento apdovanotam buv. 
Lietuvos konsului Karaliau
čiuje p. Hasfordui 4-to 
laipsnio Gedimino ordeną ir 
tarnavusiam Lietuvos ka
riuomenėje p. kapitonui Ne- 
slengęr’iui Liet, nepriklau
somybės medalį.

P-nas Budrys, įteikdamas 
ordeną ir niedalį, pasakė la
bai gražią kalbą, kur pažy
mėjo, kad p. Hasfordas ir p. 
NeslingePis pirmieji iš vo
kiečiu pasiūlė savo jėgas 
jaunutei Lietuvos valstybei. 
I tai atsakydamas p. Has
fordas palinkėjo, kad Lietu
vos valstybės gerovė augtą 
ir kad būtą žadinami lietu
viu vokiečiu susiartinimo 
santykiai.

Čia laikinai apsistojęs p. 
Stasys Kacas sąryšy su or
deną įteikimu pakvietė vi
sus dalyvius į viešbutį 
Krentz'ą pietums.

PILSUDSKIO TRIUKAS
Varšuva. — Lenku politi

niai sluoksniai vėl nustebin
ti nauju Pilsudskio “triu
ku.” Kaip žinoma, pasienio 
korpuso vadas gen. Minke
vičius, nors ir būdamas vi-

Pilsudskio ir atstatytas iš 
vietos, o pasienio korpuso 
vadovystės būstas, užant
spauduotas. Pačiam Minke
vičiui buvo patarta išvažiuo
ti į sodžių. Dabar jis vėl 
staiga iššauktas i Varšuvą 
ir paskirtas kariuomenės in
spektorium.

nežinojo. Žiąia binro gąąto, 
kai Pilsudskis jau buvo sto
ty. Laikraštis pabrėžia, kad 
priešingai savo papročiui, 
maršalas Pilsudskis šį kartą 
sustojo ne pas savo brolį, 
liet, pas Vilniaus vaivadą 
Raekevičių, su kuriuo tą pat 
dieną turėjo pasitarimą. 
Pilsudskio atvykirtto tikslas 
ir klausimai, kuriuos jįs 
įialies pasitarime su Vil
niaus vaivada, nežinomi.'

“Gazeta Wj 
praneša; kad? letd 
sybė nusistačiusi prieš •ne
paprastos sesįjos ^iifeąkiiuą 
ir atšaukė^’ Yisub^^ įstat^ąmi 
pasiūlymus, dėl kurią tarp 
vyriausybes *
bloko buvo kilę 
mą. y 
patarėjo į 
nomines

vbės 
prati-

PILSUDSKIO AUTOMOBILIO 
KATASTROFA

Oficialiniu pranešimu, ge
gužės 15 d. Vilniuj susidūrė 
su taxi automobilis, kuriuo 
važiavo iš stoties į miestą 
Pilsudskis. Pilsudskio au
tomobilis nenukentėjo, tuo 
tarpu taxi kiek sugadintas. 
Nei Pilsudskis, iiei kiti as
menys nenukentėjo.

Tautų Sąjungos dešimta
sis plenumas įvyks rugsėjo 
2 d. Genevoj, bet ne Madri
de, kaip buvo pirmiau nu
tarta.

MARŠALAS PILSUDSKIS
VILNIUJE

Varšuva. — Lenku spau
da praneša, kad Pilsudskis 
Vilniuj išbus kelias dienas. 
-Jo vizitas turi privatinio po
būdžio.

“Kurjer Porarmy” pra
neša, kad Pilsudskio atva
žiavimas i Vilnią buvo visai 
netikėtas. Nei Vilniaus vai
vada. nei karo valdžia apie

SENIAUSIA LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

545 East Broadway South Boston, Ma’ss. Tel. 0605—1337 
KITI SKYRIAI

BROCKTON OFFICE: '
630 North Main Street
Telephone Brockton 228

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasitark 
su mumis, o gausi geriausi patarimą, nes mes netik parduo
dam, liet ir mainom: biznius, farinas, namus. Be to, mūsą 
oi isas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir kitokiu nelai
miu.

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
City Point gražioj vietoj arti pamario 
kampinis 3-jų Šeimynų namas au visais 
miaiemiškais įtaisymais ir krautuvė su 
gerai išdirbtu groserių ir saldumynų 
bizniu. Apyvartos daro apie $300 J sa
vaitę. Vasarą daugiau, nes daugiau 
aiskrymo ir toniko parduodama. Turi 
l»nt greit parduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon. įnešti reikia tik 
$2.000.00. Čia tikrai yra puiki proga į- 
sigyti tokį namų ir biznį su kuriuo ga
lėsi puikiausi gyvenimų daryti. Paty
limo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KĄ.

South Bostone
3-jų šeimynų namas 3-4-4 kambariai, 
randasi prie Dorchester gatvės. Mėne
sinių rendų 52 doleriai. Parsidnoda UŽ 
$2.400.

;• -

VULKANAS VEZUVIJUS 
VĖL VEIKIA >

CRATER’S EDGE, Vesu- 
vius, birž. 5. — Vulkanas 
Vesuvijus vėl verda. Lava 
liejasi su didžiausiu smar
kumu ir viski} aplinkui nai
kina. Jau šimtai, namų su
naikinta. Užliejo kaimelius 
Barra ir Pagani.

Gyventojai bėga į sauges
nes vietas, nes nežino 'kas 
gali atsitikti su vulkanu Ve: 
zuviju. Italijos gyventojai 
yra maldingi ir jie karštai 
meldžiasi, ypač prie šv. An
tano, kad apsaugoti! juos.

GAISRAI PADARĖ 100,000,000
LITŲ NUOSTOLIŲ

Gaisru statistika Lietu
voj 1918—1927 m. rodo, kad 
per tą laiką tik registruo
ta buvo 9,103 gaisrai, kurie 
padarė apie 100 milioną 
nuostolią ir per kuriuos žu
vo 119 žmonių. Žiūrint tą 
gaįsnj kilimo priežasčią, 
matyti, kad 25% kilo dė 
dūmtraukių nevalyino, kros
nių ir kajninų blogos prie
žiūros, 12%—nuo- neatsar
gaus elgimosi šū ugnimi ir 
44% nuo nenustatytą prie
žasčių (iš ją žymi dalis fak- 
tinai tenka irgi aukščiau nu
rodytoms priežastims).

Šie skaitmenys rodo, kad 
reikalinga smarkiausiai ko
voti su šiomis dažniausiomis 
gaisro kilimo priežastimis. 
Čia maža yra privalomus į- 
sakymus leisti bei bausmės 
priemones vartoti. Reika
linga dar visa eilė priemo
nių, kuriomis žmonėms būtą 
išaiškinta, kaip reikia nuo 
gaisru saugotis ir kurios į- 
judintą žmonių nerangumą. 
Šiuo tikslu Lietuvos ugnia- 
gesią organizaciją sąjunga 

. suruošė nuo gegužės mėn.
27 d. iki birželio 3 d. prieš
gaisrinės propagandos sa
vaitę. Tos savaitės metu 
bus platinami Įvairūs obal- 
siai, vietose, kur yra ugnia
gesiu komandos, bus laiko
mos paskaitos, kaip apsisau
goti nuo ugnies, gaisrą kili
mo priežastys ir t. p. Be to, 
gegužės mėn. 28 ir 30 ir bir
želio 1 dd. buvo 3 radio pa
skaitos aukščiau sakytomis 
temomis.

ką KeįVtigią.^ 
dešiniosios' par 
sesiją reikalai ti ry
šy su sunkia e&bnofirine pa
dėtimi. ’

Šiomis diendtiMS įvyku
siam Vaišu vos jptekybos ir 
pramonės rūmi^atįsirinki me 
konstatuota, kai Siė vienas 
ūkio sferą reikalayimą iki 
šiol vyriausybės nebuvo pa
tenkintas. Dirbtinis apy
vartos atvedė prekybą iki 
visiškos pauperizacijos.

Masinis darbininką atlei
dimas Lodzės pramonės ra
jone tebesitęsia. Čenstaka
ve šiomis dienomis atleista 
1,200 darbininką. - Belchato- 
ve du fabrikai sustojo. Pa- 
bianicuos ir Zgerže fabrikai 
dirba tik 2—3 dienas per sa
vaitę. Zdunska Wola pra
monė visiškai užmirė. Bels- 
ke atleista 2,000' darbininką. 
Krizis Lodzės rajone diena 
iš dienos plečiasi.-

TRIDIUM
Trečiadieny avy Petrė lietuvių 

bažnyčioj prasidėjo pamaldos prie 
Satdž. Širdies. Pamaldos ir pa
mokslai būna rytais ir vakarais. 
Taipgi klausomos išpažintys. I 

Kun. Vaitkevičius veda pamal
das ir sako pamokslus. Rytais pa., 
mokslas 8:30 vai , yakaraią 7 :30 
tai.
t 

’į :
' iI 5 LANKĖSI SMITRUS

Baltię Ameriea Linijos agentas 
p. Smitrus lankėsi Lietuvių Pre
kybos B-vės ofise biznio reikalais, 
garėsi apie rengimą didelės eks
kursijos Lietuvon kitą metą.

X

•
Art. St. Pilkos paskutinis Ame

rikoje vakaras—trečiadienį 12 bir
želio. Prieš • 3 metus atvykęs į 
Ameriką, art. Stasys Pilka'pirmu 
sykiu vaidino pas mus Bostone, 
o dabar su, Amerika atsisveikin
damas, paskutinį vakarą ruošia 
irgi Bostone. Tas vaidinimas į- 
vyks seredos vakare 12 birželio 
Lietuvių Svetainėje. Programoje 
dalyvaus ir 105-mctis Jurgis Skin- 
deris su savo šokiais, su dainelė
mis, su įdomiais atsiminimais, o 
taip pat keli mūsų žymūs vieti
niai artistai. Art. Pilkos, draugai, 
be abe jo, skaitlingai susirinks su 
juo atsisveikinti.

TAUTININKŲ SĄJUNGOS 
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Kaunas. — Kaip praneša 
“L. A.” bp kitu klausimų. 
Centro valdybos atstovas p. 
La penas plačiai kalbėjo apie 
tautininką veikimo progra
mą. Jis vedė Klintį, kad 
natidinga butą, .'tautininką 
eiles didinti, pritraukiant 
kad ir ne į pačią tautinin
ką organizaciją, bet i pozi
tyvą tautišką darbą pado
rius žmones iš krikščionių 
depiokratų ir valstiečių liau
dininką tarpo. Tok i žmo
nės į darbą reikia kviesti ir 
jiems reikia reikšti tam tik
ro pasitikėjimo.'

- MOTINA NUltUODIJO 
SŪNŲ:

. .4.

Gegužes 10 d. Kybartą 
valsčiuj, Stanaičiu kaime 
Seštakauskienė nunuodijo 
aršeniku savo S metą sūną. 
Paskum ir pati norėjo nusi
nuodyti, bet kitiems namiš
kiams pasisekė jos gyvybę 
dar laiku išgelbėti.

LABAI SVARBI NAUJIENA 
AUTOMOBILISTAMS

SANDAROS SEIMAS 
PRASIDĖJO

Birželio 6 d. prasidėjtF*Sanda- 
ros seimas So. Bostone. Delega
tų yra 13. Dauguma vietiniai, ti
pas fašistinis. Išrodo, kad suda
rys bendrą frontą su vienybie- 
yūtis.

Jeigu norite kad jūsų au
tomobilis . ilgai ir gražiai 
blizgėtą kaip-veidrodis, duo
kit man itiupėntyt r >Kaina 
prieinama.

A. KASPAR,
66 Victoria St., Somerville, Mass. 

Tel. Sonierset 6520-J.

REIKALINGA
Vyrai ir moterys dirbti viešbu
čiuose, kliubuose, restoranuose ir 
vasarnamiuose bei rcsortuosc. Vi
rėjai, virtuvės pagelbininkai, pa
tarnautojai ir šiaip prie visokių 
darbų. Užtektinai darbų kasdien. 
Kreipkitės pas MRS. GORALS- 
KA. 103 Staniford St., Boston. 
Mass. (B.-ll)

PARSIDUODA
3-jų šeimynų namas ir 2-jų karų 
garadžius. Visi moderniški įtai
sai. Kietmedžio grindys. Jeigu 
$1560 j metus. Namas gerame sto
vy. Parankus susisiekimas; Priei
nama kaina. 12 Saston St., Dor- 
chester. Tel. Jamaica 1702. (B-ll)

; PARSIDUODA STUDIJA
GREIT.

Savininkas išvhžiuoja į Lietuvą. 
Auksinė proga: Biznis išdirbtas 
per penkiasdešimt metų. Kreip
kitės su užklausimu į “D-ko” 
Administraciją. (B--7)

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

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

l’rot. Raštininkas — Jonas GllnecklS,
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Matas Šelkls, /
364 Broadway, So. Boston, Mąas. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiunas< ’ •* ’
885 E. Broadway, So, Boston, MaMĮC/ 

Maršalka .•— Jonas Zuikis,
7 IVInfield St, So. Boston, Mass. '

• 
draugija laiko susirinkimus kat v

trečią nedėldienį kiekvieno mfr ,3
nėšio, 2-rą valandą po pietį), „
parapijos salėj, 492 E. Seventfr 
St., So. Boston, Mass. J J

NEGIRDĖTAS BARGENAS
N€|. W0BURX—9 kambarių, be
veik dar naujas namas, galima 
vartoti vienai arba dviem šeimy
nom. Visi moderniški įtaisymai, 
išskiriant šilumą, 6,000 pėdų že
mės. Kaina tik $4,000. Kreipkitės 
tuojau pas V. K. RIMKUS, 332 
Broadvay, So. Boston, Mass.

(B.-7)

*-------- ;---------------r—-—*7

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 7 
VALDYBOS ANTRAŠAI *

- * v. *

Tirmininkas — J. Grublnika%
24 Prescott St, Ileadville, Ma«C' 5 

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

ProL Raštininkas — P. Milius, /
541 E. Seventh St, S. Boston, Mite » 

Fin. Raštininkas —.M. šeikis,
364 W. Broadway, So. Boston, Maw 

Iždininkas — V. Balulis
36 Mercer St, So. Boston, Masa -< 

Maršalka — J. Zalkls, .
7 IVinfield St, So. Boston, Mttfiy 

Draugija laiko susirinkimus kas anb« % n
rų nedėldienį kiekvieno mėnesio, jMi *■ ? .aSfi 
num. 492 E. Scveųth St, parapijom / 
salėj, 7th St., South Boston, Mass. .

-T

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

Pirmininkas — Mot Versiackas, "i 
894 E. Fifth St., So. Boston, Maa$ 

Vice-Pirmininkas — Povijas Ruka,
125 Bowen St, South Boston, Mass. ■ " 

l’rot. Raštininkas — Ant. Macejunaą ,1{,
450 E. 7th St., So. BoSton, Masft 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleiki*
109 Bowen St, South Boston, Mass. • 

Iždininkas — Andrius Znlieckas,
150. H Street, South Boston, Mas* i 

Tvarkdaris -- Kazys Mikalionis, . ..į,
906 E. Broadway, So. Boston, Mas& 

Draugija laiko savo susirinkimus kas • 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesio \ 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt, ; .
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. >■ 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos. -

• <>

REIKALINGAS ŠOFERIS 
kuris yra dirbęs pas graborių ar
ba balsamuotoją. Noriu suaugusį 
žmogų. Tinkantis atsišaukite se
kančiai: S. BARUSEVIČIUS, 254 
Broadtvay, So. Boston, Mass.

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

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

Prot Raštininkas — V. Tamolitmas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. or 

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St, Dorchester, Mass. ■ 

Kasierius — I’. Kleponls,
266 Bolton St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. I>eščinskas,
141 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas ait- 
rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetailflį 
Fifth St, So. Roston, Mass.

r
i

FUKNACE IK PEČIUS
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviukai

382 Broadway, South Boston

Tol. South Boston 2870

Farma^-Bridgewatery
38 akeriai. 8 kambarių namas su visais 
įtaisymais, nnt gero kelio, ~ karvės, 2 
arkliai. 25 vištos, 150 vištukų. visokie 
įrankiai. Parsiduoda už $8.500.

Dorchester
Vienos šeimynos namas 9 kambarių su 
visais įtaisymais. Parsiduoda už $5,300.

v Jamaica Plain
arti Franklin Park 3-jų šeimynų nau
jas namas po penkis kambarius, Iš a- 
hlcjų galų plnzul, štymo šilima. Rendų 
neša $1.440 per metą. Kaina $11.600, J- 

jtcštl $2,000. Matyklt TUINYLĄ- .

o

. South Bostone
3 šeimynų, 14 kambarių namu ir di
delis vardan, galima pastatyti keletą 
garadžių. Nori mainyti į Dorchester! 
ant 3 arba 2 šeimynų.

Norėdami daugiau informacijų klaus- 
i kitę pas L. A.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivas ir C. P. Jurgeliui Savininkai

TB1T

BRONIS KONTRIM
CONSTABLE

Ęeal Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems ‘

120 Marinė Rd., So. Boston 
Tel. S.'B. 2483-

S. B. 1751

Į JONAS -S. MĖŠLIS
(INSURANCE) a 

Broadway, So. Boston
Apdraudžia visokiai nuosavybę* 
ir kas tik relksting*. Taipgi - 

rSuodame anglis lr llretitnvo
tie kambarius.

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijos ....>......... $ 5.00
License kursas .. .$10.00 

Išsimokyk supjusų naujais karais 
Mes užtlkrinain Išmokyt! Ik! kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOK1WAI ' * 

570 Tremont. Street, Boston. 
r Kampas Union Pirk 

Atdara vakarais Ir sekmadieniais.
BerkBayW152

X*
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P. j. AKUNEVIČIUS
Lietu viVŪVa b o j i u s

258 Broadvay, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Minis šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. '

£

DR. KILLORY
60 Scollay Sųųare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

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

Mano kaina vi
siems Ir vlsar 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS- GRABORIUS

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

Telefonas: South Boston (J3O4-W.

ap
juokai. 

Žinutės iš

“M. R.”

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O/Ho t>alando«: 

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 2:30 Ik! B 
tr nuo 8 iki S vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldlenlala, talp-gl eeredomls nuo 

12-tos dlen< uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

,1'7"; iT.' i --------- >

Telefonas: Š. B. 4768

DR. BALABAN
»

Gydytojas iš Rusijos
374* DORCHESTER STREET 

SO. BOSTON, MASS.

k-ti

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborlus, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorehester Av. 
Dorchester, Mass.

< MOKYKLOJE
; —Ką ddoda mums žąsys, Jo
nuk! . __ ..

■ ———■!  -—■< ■■■■■

Lietuvis Dantistas

DR.S.A.GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vaL 
• ryto, nno 1-13O iki 5:30 pfo piet ir 

nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 
pagal susitarimą

viŽ

i

E. V. WARABOW
(Wrubl įaustas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
TeL Nonvood 1568

MONTELLO OFEICB
104 Ames Street 

Telepbęae Brockton 1644-J

.. -........... ..
Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396

ADVOKATAI

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

SO. BOSTON. MASS.
VAptiekoriaus Šidlausko name/ 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

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

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

Tel. Talbot 2878
* Ofisas atdaras: 9 A. M. Iki 9 P. M.

— Mėsą, taukus...
— Ką daugiau! 
Mokinys tyli. ;
— Na, ką turite lovoje!
— Blusų, pę mokytojau.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
-MALKAS

Ofisas atdaras nno 9 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji teisinglaihrio patarnavi
mo Ir ceriausitj pirkiniu, kreipkitės 

pas mus.
832 W. BROADtVAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A- .

ODOS ir GALVOS
z ligos. Neišpasakytą niežėjimą ir gė

limą eczema, tetter, salt rheum ir 
kitas ligas labai greit pa
lengvina vartojant mano 
odos mostj. Daug ligų greit 
pagydyta jomis. Geros <lel 
pilės, suskilusių rankų, ko
jų skaudulių ir akių.

> NENUSTOK VILTIES 
Teiraukis Prie Manęs 

Patarimas Dykai

Dr.GradM27^rt^.
ValandOft: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir Sefitklleniaia 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 4,xkare; sekmadie
niais 10—12 L

f ' -nr?

Libertv 7296.

A D.V O K A T A S

Valandos: 9 A. M. iki 5:3O P. M.
GYVENIMO VIETA

i

J

- ■

» '
'-4 '

*'■ Tarp šalių, kurių gyven- 
tojų skaičius kas inetai ėjo 

’inažyn, pirmoji vieta pri
klausė Prancūzijai. Tenai 
kas met mirdavo, žmonių 
idaugiau i negu jų gimdavo, 
tačiau pastaraisiais laikais 
iškyla kita valstybė, kuri 
prieš karą įgarsėjusi buvo 
^Europoje nepaprastu gy
ventojų prieaugliu, o dabar 

22 tiek nusmuko, kad net bai
gia pavyti Prancūziją, Bū
tent, dabartinė Vokietija 
gyventojų prieaugliaus at
žvilgiu gyvena didelį krizį 
ŽČ? jei ‘‘nepasispaus, ” jai 

^gęręsia tokios pat pasėkos, 
kurios ne šiandien yra pra- 

v našaujamos Prancūzijai.
' 2 Iš statistinių davinių apie 
gyventojų gimimų ir miri- 
Jiaų skaičių Vokietijoje, ma- 

jog nepaisant, kad ve>- 
\/<Tybų skaičius pastaraisiais 

laikais yra kiek padidėjęs, 
palyginus nestik su 1926 m., 
bet ir 1913 m. vadinasi,

- prieškariniais laikais, tačiau 
gimimų skaičius kas kartą 
eina mažyn. Kai 1913 m. 
1000 gyventojų tekdavo 26,9 

• vaikai, 1926 m. — 19,5 tai 
1927 m. gyvų kūdikių gimė 

_vos-lSJl vienam ^ūksiančiai. 
Yra tai mažiausias skait
muo, kuris kada nors vra te-

7 •

MAŽĖJA VOKIEČIŲ 
PRIEAUGLIS

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DŪMEI

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 

į savaite pirmiau, tai yra j birželio 
dieną, Linden Park Union City, 

* Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa
skubint prisirengti su programų 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsij pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,
Rengimo Komisijos Narys.

4 ----------------------------------------------------—

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

v

Baigęs dn Universitetu 
CORNET.L UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
.“Darbininko” Name

' x (antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija
806 Harvard St, Cambridge, Mass. 

TeL Unlverslty 1463—-J.
—, • 11

GEORGE H. SHIELDS
811-812 Old South Bldg.

294 Washington Street
Boston, Mass.

37 Gorham Avenue, Brookline.
Telephone Beacon 5578

kęs Vokietijai?-'' Mažiausia gimsta Berlyne, daugiausia 
Aukštojoj Silezijoj. Mirtin
gumas atrodytų, kiek suma
žėjęs palyginus su priešari- 
nių laikų metais, tačiau ne 
visur vienodai. Žodžiu, Vo
kietijos galybė gyventojiį 
prieaugliaus atžvilgiu bent 
šiuo tarpu stovi po klaustu
ko ženklu. “Tr”

TAI BENT PASNINKAS
Vienas Londono daktaras 

paskelbė, kad žmogus neval
gęs gali išgyventi tik 50 die
nų. Tą doktriną norėjo į- 
gyvendinti vienas žirtogus 
Saceo, kuris išbuvo neval
gęs 46 dienas. Daugiau pas
ninkauti negalėjo. Prieš 
pasninką Saceo svėrė 92 ki
logramus, o baigęs pasnin
kauti tik 60 kilogramų. Va- 
dinas per dieną nustojo pu
sę kilogramo svorio.

Didesnį rekordą dar nieks 
nepadarė.

Iš moterų išbuvo neval
gius 32 dienas, tai Sarah, 
irgi anglė. “R4as”

SPALVINGAS MIESTO
GATVIŲ GRINDINYS

Didžiuosiuose Anglijos 
miestuose pradėta naujoviš- 
-kai gatves -grįsti.- Ligi šiol - 
gatvių grindinys, nežiūrint 
kokios medžiagos, buvo pil
kas. Tokis gatvių grindinio 
spalvos vienodumas žadina 
nuobodumo nuotaiką, kurią 
seka nuovargis, o ir naktį 
visi pakilimai susilieja iš 
vien. Vadinasi negražu įr 
naktį keblu vaikščioti. Kad 
linksmesnės gatvės atrodytų 
dabar jų grindinys spalvi
namas. Paprastai į betoną 
dedama atatinkamų dažų ir 
gatvė linksmesnė išrodo. La
bai graži gatvių spalva ža
lia, bet prietemoj praktiš
kiausia žydri arba dangaus 
spalva. “Tr.”

Yorko ĮčLoftČOiiĄ^aiVtrY? 
geie^keliu
x Be^toks apskaičiavimas 
buvo tik rašytojo fantazija. 
Tačiau praslinkus 60 mėty, 
buvo kpvažiuetas pasaulis 
per 72 d.; tai buvo 1888 
tais. -į“, X

1901 metalą vienas moki
nys iš Chicagos' vieno dide- 
hft .dienraščio . pavedamas, 
apvažiavo žemę per 60 d. 
j' Kutiesųs ‘Tgjėžinkelį per 
Sibirą ir 
tiškai kelionę^ ąplįp^: žeme 
galima buvo ^padaryti per 40 
dienų, būtent: iš Paryžiaus 
į San Francisco per New 
Yorką 12 d., iš San Fran
cisco į Jokah^mą — 12 d., iš 
Jokahamos ~į Paryžių per 
Sibirą — 16 d., viso—40 d.

Maciau šis laikas tik teo
retiškas, nes Čia manoma, 
kad traukinių ir laivų at
vykimo ir išėjimo laikas y- 
ra tiksliai suderintas. Tik
renybėj, žinoma, to nėra.

Atsiradus lėktuvams, ke
lionė aplink žemę dar su
trumpėjo. 1926 m. birželio 
m. du amerikiečiai — lakū
nas Linton Wells ir pramo
nininkas S. Evans — išvyko 
kelionėn aplink žemę, norė
dami pastatyti naują greitu
mo rekordą. Atlanto vande
nyną jie perplaukė “Aqui- 
tania” laivu; iš Cherburgo 
Į-Paryžių—r automobili ik ik 
Paryžius į Kelną ir iš Kel
no į Magdeburgą—aeropla
nais; iš Magdeburgo į Ber- 
lyną — automobiliu. Iš Ber
lyno vėl lėktuvu į Karaliau
čių. Iš Karaliaučiaus grei
tuoju traukiniu per Kauną 
į Maskvą. Iš Maskvos lėk
tuvu į Omską, o iš tęn eks
presu, o'vėliau laivu.’ Tuo 
būdu tie amerikiečiai pada
rė kelionę aplink žemę per 
29 dienas. Tai vra šių die
nų greitumo rekordas.

Kai susisiekimas prasidės 
didžiuliais orlaiviais — ze- 
pelinais, tai galima bus že
mę apvažiuoti dar greičiau.

“R-tan”.

DAUG PASAKYTA
_ ŽeimininltS (yįenanfi svečiui) :— 

j‘Kodėl Tamsta neatsivedi drau-- 
ge savo brolio— Juk aš ir jį prą-Į 
iiau.”' ~ • - -•• :*v \

Svečias, -4 ‘ ‘ Mes traukėme bur
tus, kuriam mudviejų reikia eiti.”

— “Ir Tamsta išlpšei?”
■ — “Ne, aš pralošiau!”

■ “M. L.”

Vyras. — Kodėl tu užsidėjai 
ant savo skribelės kaž kokių krū- 
mų šaką ? **

Žmona.—Juk tai rožės, aš taip 
myliu jas.

Vyras. —.Kokia čia priežastis?’ 
Aš, pavyzdžiui, labai myliu tabo
ką, tačiau nejaugi dėlto turiu bė
gioti užsidėjęs tabako'-' dėžę- ant 
galvos? ------- 1 --------

______ 1- s " “M.L.”-

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas________ i___________ J

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tilį-bos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

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

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

^Saldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.-------- ----------- 25e.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas-J50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas -- ------ ---------------------- __10c.

*Ą’ ‘r’.

.. ATSIBODO LAUKTI
Per didelius šalčius vienas poli

cininkas pamatė įtariamą žmogų, 
kuris be paliovos vaikščiojo prie 
vienos krautuvės durų. Pradėjot__
paskui jį sekti, bet pagaliau atsi
bodo ir nekantriai sušuko:

— Po šimtais! Jei nori vogti, 
tai vok greičiau, nes man ir kojos 
nušalo belaukiant. “ M. L. ”

, t .
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SMARKI JAUNOJI
Kunigas, duodamas šliūbą:
— Jonai, ar nori, ir ar tvirtai 

esi pasiryžęs vesti Marę, kuri čia 
štai stovi?

Marė supykusi pertraukė:
— Kunige, prašau nežiūrėti, ar 

jis nori, ar ne; jis tegul džiau
giasi, kad tik aš už jo einu, nes 
jis nieko neturi, o aš turiu dvi’ 
karves ir žemės sklypą. “M..L.”

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai,
Piesos vaiką teatrui.
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumeliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 

' r~dulr Eina 2 kartus per mėnesy
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Tel. Broektpn 5112
DANTISTAS

DR. A.' J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

705 Main St., Montello, Mass. 
(Kampasų Broad Street)

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 
10 iki 12tvbL; dieną nuo 2 
iki 5 vai. r vakare tiuo 6—8 vai: 
Sekmadieniais pagal surtarties. !

PER KOKĮ TRUMPIAUSIĄ LAI
KĄ GALIMA APVAŽIUOTI 

ŽEM?
Į šį klausimą- atsakyti 

bandė ir bando įvairiis spor- 
tininkai, darydami kelionę 
aplink pasaulį. Štai pavyz
džiai :

Portugalas Magelanas ap
keliavo pasaulį būriniu lai
vu per vienus metus.

Julius Vernas rašė, kad 
pasaulį galima apvažiuoti 
per 80 dienų. Jo buvo tokš 
apskaičiavimas.

, Iš Londono į Suezą gele
žinkeliu ir laivu 7 d., iš Su- 
ezo į Bombėjų Indijoj lai
vu 13 d., iš Bombėjaus į 
Kalkutą geležinkeliu 3 d., iš 
Kalkutos į Honkongą laivu 
13 d., iš Honkongo į AJoka- 
hamą, Japonijoj, laivu 6 d., 
iš Jokahamos į San Fran- 
cisco laivu 22 d., iš San 
Francisco į New Yorką ge-

POPIEŽIAUS HIMNAS
Oficialus Popiežiaus him

nas atsirado 1851 m.; jo au
torius Austrijos kompozito
rius Viktoras Hallmavr’as. 
Kai Pijus IX 1857 m. bir
želio 9 d. atvyko Bolonijoj), 
Austrijos 47 pėstininkų pul
kas pagrojo tam tyčia sudė
tą maršą/kuri pamėgo po
piežiaus kariuomenė. Vėliau 
popiežiaus sekretoriatas pa
vadino jį Popiežiaus hirrtnu 
(Marčia Pontificale).

Vėliausi, pasekmingiausi medi- 
kaližki ir elektros gydymai ne
ša greitus rezultatus.
Per suvirs 25 metus specialis
tas nuo nerviškų ir chroniškų 
ligų; . :. Gyduolės specialiai 
sutaisomos dėl kiekvienos li
gos.

TeL 8. R 2805—-i.

LIETUTIS
OPTOMETRISTAS '

TeL So. ston 0506-W.

i
LietUgys Dantistai

A. L. KAPOČIUS

251 Broa4way, South Boston 
(“Kąieivio” name)

Ofiso valandos nuo 9 iki . 12, 
] [ nuo l:30L_6 ir nuo 6:30—9 ' į 
; i vakare. Seredomis nuo 9—12 ' 
! i vai. dieną, Subatomis nuo 9 ' 
i Į iki 6 vakj Nedėliomis nuo 9 j ;

■ iki 12 (pagal sutartį).

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ •

D. A. ZALETSKAS 
Graborlus ir Batamnotojai 
877 Ir 448 OamMdfe Street 

Ctabridge, Man.
Tefephom UnirtHky 8881-W

15c.
Ben-Hur—Istorijos apysaka 

iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver-’ 
tė Jonas Montvila ________$1.50

* Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva----- 1

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ .-

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis.___ 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis.___ £_____ 65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskj parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka I5c?

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

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

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

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

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

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

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

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
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 Peekaitis -----------50c.

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

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

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

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

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

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie.Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____________50c.

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

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis _________________ 10c.

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ______________________ 25c

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15a

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. VasiĮiauskas __________  5c.

‘ ' H

.75c.
Vertė

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

Patyrimai Didžiojoj

tė J. Gerutis  ------------------- 40c.
Gamtos Pradžiamokslis —

Dr. A. Vileišis._____________5Qc.

Limpamosios Ligos ir kaip___
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J, Baronas—50c.

į . . .

Mūsų Laikų' šventoji,. šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo-' 
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ---------------------------35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas-------------- 60c.
^.Gyvenimas šv. Stanislovo

Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.-------- 20c.

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

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

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. Rueevičius ,40e.

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

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

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

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

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais --------------------——20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- . 
mstiks; Paaršė J. Damijonai
tis _______________ _ _____—40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis------------------------ 50c.

Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ________________ _ ______ 25c,

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

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

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

Esumas—3-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kuri. L. Vaicekauskas—10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ----- ----------------------—30c

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

Patricija,
kankinė — 
Vertė Jonas

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

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

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N._15e.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)__________________ 50c,

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

10c
arba nežinomoji
4 aktų drama. 
Tarvydas -------- 10c.
Apsireiškimai —

DARBININKAS"
'366 Broadway,

V'**"
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