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“naujus'o vokiečiai pasiro-

AMERIKA NEDUOSIANTI 
NAUJŲ PASKOLŲ 

LENKIJAI

ginas Vokiškuma

lašinių transportui, magis
tratas pasiuntė savo kontro
lierių, kuris turėjęs apžiūrė
ti ar lašiniai esą geri. .Bet 
kalėjimo administracija ne
prileido magistrato atstovą 
Užtat. magistratas ’padarė

Memeler Dampfboot” gavęs 
100,000 markiu vokietinimo 

reikalams

VILNIAUS LIETUVIAI-:
GAVĘ VOLDEMARO^ 

“UKAZA”

nuos “Darbininko” koncerte. Jos dainavimo gali klausytis 
su didžiausiu malonumi šia me koncerte ji dainuos tokias 
daineles, kurias visi myli.

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

PO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

ir spaudos deketo 1 st.raips 
nm.

. ■ —— 1
VISA ŠEIMYNA PATIKO 

NELAIMĘ
NORWICH, Čoim-^a^ 

šio 25 d. /Preston tiltu va
žiuojant automobilis paslydo 
ir pariedėjo sSfr.visais pasa- 
žieTiais į. upę* Automobiliu 
važiavo H. T. Whitaker visa

“Lietuvos Keleivis” pas- 
kutiniarile savo. numerių 
praneša iš Berline išeinan
čio Voelkische partijos lei
džiamo savaitraščio “Deut- 
sche Wochenschau” pr. m. 
gruodžio 18 d. numerio pa
imtą žinią, kad klaipėdiškis 
Vokiečiu laikraštis “Meme
ler Dampfboot” nesenai ga
vo iš Vokietijos 100.000 vo
kiškų markių kovai už vo
kiečių kultūrą Klaipėdos 
krašte. Apie šitą “dovaną" 
minėtas Berlino savaitraštis 
prasitarė iš nepasitenkinimo 
“Memeler Dampfboot ?o” 
varomąja politika. Mat. “M. 
Dampfboot" esąs Klaipėdos 
masonu organas ir nemažai

penki maži vaikai. Visi žu 
vo. ’ .

Tokio margo, turiningo ir
gero programo dar niekados dienomis atėjus didesniam

SUSIBARĖ DĖL LAŠINIŲ
VILNIUS. Lukiškio ka

lėjimu administracija kali
niams maitinti gabenasi la- į 
šinius iš Amerikos. Šiomis

\ P LĖ ST. RAUDOLlUNAlTt, - ‘

įžymi vietos dainininkė, žv. Petre lietuvių parapijos B 
narė, dainuos su choru ir ąoto ?Darbininko” koncerte. 1 
Raudoliūnaitė šįmet baigia Portia Law School. Mokslu 
gerai sekasi. Ji yna gera dainininkė, bet bus nė kiek nd 
gesnė advokatė. T ‘. ’*•**>.. ’ 33

Seimo pradžia 10 vai. ryto.

Katalikiškos crganiracijos gali siųsti defegttu 
kiek kuri nori. Ten, kur yra lietuviu bažnyčios, 
delegatai privalo gauti paliudymus nuo klebonų.

Pageidaujama, kad kuodaugiausia delegatų da
lyvautų Seime. j.4n J f

it»n t 't‘ .... >
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LIETUVOS ĘU VOKIETIJA 
f. H ’ DERYBOS JAU PRA- '

SIDĖJO
P BERLYNAS, sausi o -25. 
D— Čia atvyko Lietuvos pre- 
~ mieras A. Voldemaras pra- 

dėti derybas su Vokietija, 
t . \ Svarbiausias tikslas abiejų 

šalių yra padaryti prekybos 
-sutartį ir apkalbėti kitus 
reikalus, dėlei kurių dažnai 

J?” kįla nesusipratimai. Dery- 
bu pradžia rodo, kad bus su- 

V/~sitarta ir bus pašalinta visi 
nesusipratimai dėl Klaipė- 

' doš krašto.
Vokietijai svarbu“ būt i ge

ruose santykiuose su Lietu- *
- va, nes Lietuva yra- kaipir 
V- tiltas tarp Vokietijos ir Ru

sijos. Taigi svarbu, kad tas 
.»/• “tiltas" būtų stiprus ir Vo- 

kietijai prieinamas. Padarę 
^Jį&e^bos sutartį, viena ir ki- 
V * y ta šalis savo'produktus ge- 

• riau galės išplatinti. £var- 
kad kai tą ant visados

Gauta paskola turinti būtinu 
naudota gamtos turtų 

eksploatacijai
Kitiems reikalams Lenkija tu

rinti pati susirasti pinigų 
krašto viduje

Lenkijoj sukėlė didelio ne

nusistatymas prt 
kreditus Lenkijai 
priimdama finansinę Ameri
kos kontrolę, tikėjosi rasti 
Amerikoj atvirą pinigą 
krepšį. Tuo ta'rpu Amerikos 
agentas,pasisakė prieš toli
mesnių paskolų Amerikoje 
užtraukimą, o duotą paskolą 
patarė sunaudoti gamtos 
turtų eksploatacijai, kaip tai 
yra numatyta paskolos siv 
tarty. Gyvenantįjį? namų 
statybai, kuriai Lenkijos 
vyriausybe prašė naujų kre
ditų, Amerikos agentas pa
tarė susirasti lėšų krašto vi
duje.

i ..______ _____ ______

būti neteko -š ieno balkio, nes 
Senate pliauškė ant katali
kų kaip mūsų bemoksliai be- 
dievėliai Protestantai bai
siausia siunta už tai. kad 
New Yorko gubernatorius 
Smitb, kuris yra katalikas, 

‘žada kandidatuoti į‘ prezi
dentus. Ir ko tas žmogelis 
neprikalbėjo. Jeigu jis ne-, 
būtų senatorius, tai jis už sa
vo bliuzui jimą būtų atsidū
ręs teisme. Jam karštai at
kirto ir išrodinėjo Heflino 
bigotizmą senatorius Bnice, 
•demokratas iš Maiyland val
stijos.

Šen. Heflin’as gązdino vi
sus, kad šalis išrinkus kata
liką prezidentu žus, nes toks 
prezidentas padarytų sutar
tį su popiežium ir Jcitų įsi
tikinimų žmonėms nebūtų 

r vietos.

GIJĄ REPARACIJŲ 
PLANUI

1 LONDONAS. — Jau nuo 
nekuria laiko eina pasitari
mai tarp Paiyžiaus, Berly
no ir Briuselio dėl atlikimo 
revizijos reparaciniam pla
nui.

Tų -pasitarimų prieky yra 
reparacijų generalis agen
tas? aiuėrikuiias Gilbcrt. Vo ■ 
kietija ir Prancija norėtų 
išsisukti nuo mokėjimo ki
toms valstybėms reparaci
jas. Kadangi amerikonas 

j vadovauja tubse pasitari
amuose gal\ir susitars, nes 
Prancijai svarbu turėti A- 
merikos parama.

><|t* • **■ . *- *

KONFISKAVIMAS
VILNIUS. — Vjrtausv- 

bčs komisaro įsakvmu su- 
konfjskuotas “Vilniaus Ai- 
do ” Nr. I nova už straipsiii 
“Kas toliau.” Snkonfiškilo
ta pasirčmi ant „B.  ̂129 §
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NEMEG'

tarnai

NELA

Seinų

laiį nelaiiąią.

landas,

ejnan

tiesiog iš po rankų neša gy 
vulius ir- šunis, . i

PAMALDOS PER RAŲIO
Vilniaus arkivyskupas lei

do pastatyti Aušros Vartą 
koplyčioje radio mikrofoną, 
kuriui, bus paduodama pa
maldos Vilniaus radio, kuris 
saf oMįstu Jardui* klausy
toj aife '

VILKŲ GAUJOS MOLODEČ
NO APSKRITYJE -

Turimomis žiniomis Molo- 
dežno apskrityje pasirodžiu
sios skaitlingos vilką gau-

* y- { ■ -

Kbfaisfijfi

............................. .... "

Vėliavos ir Organi

TABAKO GAMYBA 
LIBTUVOJE

Per pereitą metą pirmus 
devynios mėnesius Lietuvoj 
pagaminti 693,862 klgr taba
ko, tuo tarpu kai pernai per 
tą pat laiką buvo pagamin
ta 675,851 klgr. Iš viso Lie
tuvoj veikia 12 tabako fab
riku, ją tarpe- Vilkaviškio 
“Bravol” įsteigtas '1927. 
Fabrikas Įrengtas sulig pas- 
kutipiais technikos reikala
vimais ir turi savo kontoras 
Vokietijoj, Prancūzijoj ir 
Čekoslovakijoj. Nesenai pa
sirodžiusiai savo papirosą 
rūšiai “Favorit,” be skelbi
mu laikraščiuose, fabrikas 
padarė dar papildomą, origi- 
nalę reklamą, išdalindamas 
ją apie 10.000 P. sumai vie
šo pobūdžio Įstaigose nemo-

>. i jaidntnvese dątyyavo^ h;v| 
Lazdijų organizuota ir neor
ganizuota visuomenė, net žy
dai, tiek gaisrininkai tiek ir 
šiaip • vėrzesi atsisveikinti 
“mvlima Direktorių?’ Jo 
neužmirš niekada « dzūkai,i ... . -

p merginos: ar tai ne iškilmingas 
♦<ėptHKUSPAJAL>TlMA5 ?—- ---- -

MOKYKLŲ VIS NELEI- ' 
'" DŽIA

Nors lietuviu švietimo 
draugijos ir daro labai daug 
pastaugi] ir žygiu pas lenką 
švietimo ištaigas, bet iki šiol 
vis dar nieko nesigirdi apie 
mūsą mokyklą atidarymą. 
Iki šiol, kaip žinome yra už
daryta Lietuviu Mokytoju 
Seminarija Vilniuje ir 48 
pradžios mokyklos provin
cijoje. Tuo būdu apie 3000 
moksleiviu vis dar laukia 
mokslo.

?tąi, abudu 
f Dzūkijos 

k^ip veržės 
vienas lik-*

MIŠKAMS VEŽTI TRŪKSTA 

į VAGONŲ

^asluitmlu faifeirM $*> 
Vilniaus kraštd išvežama la
bai daug, mišką. ^o>ęži- 
luui pritrūko -UVAgMtftĮ ir> 
kaip spaudą IFontša, tą va
goną nuolat taūks^hdTas 
HiBuiu1 kad ■iiriWmi 
iy vežafni be jokio saiko.

ė' OMfAZlAVOTt IKI
DMRty 3 jS ATSlMtŪti'.^O ’ 
pirato GptD ęiGARfTUS X 

?’ U .A :

TAIP, AŠ 
pjąGbuu prie' 
HEKOSĖJĄNČly. I 
DRAUGIJOS- J

PLAUKU. t

PER DIDELIS ŽINGEIDU- 
x ' / MAS

DŪKŠTAS, Dūkšto gy
ventojas J. Jakutis nusipir
ko keletą hektarą žemės iš 
Prancūze vičiaus ir tą žemės 
sklypeli, pavadino Zilbuciais. 
Pradėjusį. dirbti viensėdžioJ jps, kp.rios puola sodžius: ir 
planą, pradėjo lankytis vie
tos policija net po kelis kar
tus į dieną teiraudamasi, ar 
viensėdžio pavadinimas-“Zil- 
buciais nėra tai dretriviskas 
vardas.-’ -Ištiesiį keisti lai
kai. - - -

LENKŲ ŠNIPAMS » 
DOVANOTA GYVYBĖ

Nuteistieji lenką . šnipai 
Karo Teismo 1927 m. gruo- 
džio mėn. 31 <1. mirti, Res
publikos Prezidento pasigai
lėti. Mirties bausmė pakeis
ta suliktųjų darbui kalėjimu 
iki gyvos galvoj Pasigailęs 
jimas suteiktas tą pat dieną.

tarptąutinė PAŠTŲ ’ 
SĄJUNGA .

. NE DARBAS VIS AUGA
Šiomis'dienomis dvi stiklo 

f ąĮjrikos7 K ahva ry jska ’ 
“Vithum’bo,,-.- v j 
mįpi-r paleido nuo darbo 400 
darbininką. • • - ■ ■ •'

IR čENSTACHAVAS 
“PASIGAILĖJO” .

ir I r Be t . Vilniaus magistrato?^ 
sustabdė veiki- politinės mielaširdystės, Lie- : 

tuvos emigrantams šelpti * 
atsiuntė taipogi “susijaudi- .. 
nęs” dėl sunkios-ją padė
ties Čenstachavo magistra
tas 750 auks. ----- ■-—*—

nebuv° 
apsimainoma spaudimais, 
bet Įarptautif^ paštų sį- 
jlflgos, kum» nariu yra 
petuvą, mjostafaj dųyda 
galimumo be yj^ngų tam 
reikalui sutarimų taf Įvykdy
ti. ‘ -b,

Su Anglija bus susitarta 
(įeĮ‘ peiyjpdįilįųi kpausdirįą 
ap^Įf^injinbn^ahg^Jįdde- 
'įeina Į tarptautinę paštu są- 

,jungą.

( oi skutimui kiliĮ IČėr^ChOO!

teibj M.rapltant »j.ro(ro . •
tasai šovinys ir nutraukė du Nua^Uųdtjimas yra pasarga

«< HįLjmn

liaiae ų mWu? SwuM»|al4

neturėsi.
Produktas P. Loruiard (Jo, l«. 1760

labaTneritsargiai ir tuo
v 1 s< ’'

damas juose, okupavus-1919 
jn., šalia vysk. Baranauskė- 

^įio mes jo palaidoti negali- 
me — tai didžiausias liūde- : 
ays mums. Bet jo darbai, 
jo dvasia šviečia nuo Lazdi- 
ją ligi Seinų. Jo mirties

- giūądąs' aplėkė ir okupuotą
Seinų kraštą.

? Tai antras Baranauskėlis. 
Dar gruodžio 8 d. žmonės 

jprisimena jį Lazdijų bažny
čios pąmokslinėj su iškelta 
t Dangun >anka. Dar ketvir
tadienio vakarą su dideliu 
smagumu kalbėjosi su sei
meliais apie Seinų apskr.f-- * ' - * ’ ■ t /1 ’ ■savivaldybįą įsikūiięuj ir 
gyvenimą, apie Seinų oku
pavimą. Išėjus šVėčiains, 
dar surašė žinias. Tik apie

’ 22 vai., gardžiai pavakario- .-A. C. ' , ’
į niavęs, išėjo į savo kamba-
. rius nakčiai.
{j? Netikėtina. fApie 4 vai. 
jau aimana lūpose klabena 
.valgykiPs duris, prašydamas 
pakviesti gydytojai kr- jo 

^5*^ nesulaukė.- Grįžo atgal 
; j miegamąjį ir smarkiai pra

dėjo vaikščioti po kambarį, 
pet pradėjo niaukstytis su 

' savo įprastais įrankiais. Pa- 
sikartojo širdies ataka. — 
ii:Eisiii' paskui Bąranaus- 

gką.” Dar atsikvapstęs pe
rėjo ten ir atgal. Vėl smū- 

' gis. Krito skersai lovą ir... 
?jad^ė..'. — “Saugok mano
- Tastus’* — paskutiniai žo- 
* flži^i bytnrnnnjančiai ben-

clradarbei literatiniam darbe 
į mokinei.

Kontnistiškai apsiniaukė 
^ Dzūkija ir visa Lietuva. La-
- bai netikėtai ir keistai atsi- 
?mušdavo į veidą kiekvienam

ta žinia.' Jau Kūčių dieną.
‘ žmonės nežiūrėdami dideliu 

šventės darbu, važiavo lan- 
? kyti pašarvotą velionį. Žy- 
: dai būriam, liūdnais veidais 
r įltuiko jį per abidvi dieni.

O laidojimo dieną — Laz- 
^Bijai vargu ar matė tiek 
f žmonią. Kalėdą antroji diė- 
"i na šiemet Dzūkijai 
I?kraštui buvo panašesnė i 
į* Velykų didįjį penktadienį.

— ‘ j < - J • ' i •

RUKOT O G»$AKLAU 
KAD TAIP BVS I ; J 
■i’ , s ,

VAITAKIEMIS, Suvaiką 
apskr. Vaitakiemis yra vie
nas lietuvišiausiu ii- ‘ nelai
mingiausiu Suvaiką krašto 
sodžių. Didžiojo it tefikę- 
lietuviu karo metu šis so- 
džius-gavo nilk^tvdatfg me
džiaginiu suakumą, lies Čįa 
ištisas savaites stovėjo fron
tas. . -Vėliaus gi atiteko jis 
vadinam'ajai neutralinei zo
nai ir vei buvo kamuojamas 
“placovkų.” kurios išnyko 
tiktai 1923 m. . „

Pasibaigus c 6 pIacdwkiHiri- 
ką ’ ’ rekvizicijoms ir. viešpa- 
taviinui, prasidėjo nauji 
vargai. •» tįto sodžiaus lietui, 
vąškumas — tai krislus aky
je, sufafiatizuotietrrs “: šio 
krašto- “lenkams.” JNuo kftz. 
lėto moją Vaitakiemio gy
ventojai stengiasi įsigyti Tiė- 
tUviską: nfcokyklą. A T9Š5 fĄ 
tįo reikalu buvo pasiųstos 

Balstogės $vet/ kurątprijąi
>klaracijos. Žiąonės tikė

josi. kad bus patenkinti toi- 
^ugi, ją reikaląviffldv bet 
l^ėjo kitaifi.''įfitiėtos*dekla- 
i <»K uj utorijuri: 
nežinia kokiį būdu pateko

pas... Nėfe-ie iš
pasirašiusią deklaracijas ga
vę vykti Suvalkuosna “w 
charakterze ;&sl:arzouycli,’f 
kur buvo ištardyti. Žinomą, 
“bylą” tuo ir pasibaigė, bet 
ir lietuviškos mokyklos ne
davė. ;

Pereitą • metą represiją 
metu Vaitakiemyje tapo su
imta 15 žmonių iš kurią 8 
dar ir šiandien randasi ka- 
lėjime. Daugeliui šeimyną 
atimta vieninteliai maitinto
jai. .

Vaitakiemio pareina- du 
ekz. “Vilniaus Aido.” ' 15 
“Kelio,” 1 >4Žvrie Ludu’’- ir 
12 “J. Dratigo.” Jaunimas 
š. m. vasarą suruošė vakatfė- 
lįv'T'ik pAškūtiniir mettrat- 
siradb čia Veli pienbuniiai'

NUSIŽUDĖ PASIENIO 
POLICININKAS

Pirmą Kalėdą dieną Va
rėnos miestely, Alytaus ap., 
stovėdamas sargyboj ant til
to per Merkio upę. persišo
vė pasienio policininkas 
Geneius Petras. Išeidamas 
į sargybą jis parašė laiškus 
savo žmonai ir motinai, ku
riuose jis pabrėžė savo paš- 
A ut i i lę v alią, bet nusižudymo 
priežasties nenurodė. Gen- 
čiiiš tarnavo pasienio poli
cijoj jau ketvirti metai. Ka- 
daisia jis buvo paimtas len
ką nelaisvėn ir žiauriai kan
kintas: badytos su adatomis 
panagės ir t. t. Po to jis 
pasidarė kiek nenonnalus. 
Tuo jo nenormalumu gali
ma paaiškinti ir nusižudy
mas.

Persišovusiajam buvo su
teikta pirmoji pagalba. Šau
tuvo šilvis ir kulka nuplėšė 
viršutinę veido dalį — nosį 
ir.akis,. Nuvežtas j Alytaus 
apskr. ligoninę Genčius mi
rė.

DARBINiNKy SU VAŽI A-
: V1MAS

L. D. S. Naujos Anglijos 
Apskričio suvažiavimas į- 
vyks vasario l?&d.;Čšv. Petro 
lietuvių^ parūpijo$.’ svetainė- 
ję, 492 E So.
Bostori, MĄss. Sesijas pra
sidės dygiai 51 vąl, pįe*tu
Sis suvažiavimas svarbus .ir 
pageidaUjarbąji^ai4.yi^ps Šio 
apskričio jaĮdpos juo', susido
mėtu ir išrinktą, po keletą 
nariu, ^yięi svarbieji, mūsą 
organizacijom S reikalai bus 
tinkamai išrišti, jei nuo visu 
kuopą bus nors po vieną ąl 
daugiau atstovi). Tad ragi-- 
namejcūopą valdybas -šaukti į 
susirinkimus, išrinkti atsto-i 
vus ir jiems įduoti naudingi) 
sumanymu organizacijos la
bui.
- Nepamirškite, kad suva
žiavimas įvyks vasario 26 d. 
So. Bostone.

LĮ)S. .V. A. A. Valdyba

PONIOS PIKĖHINGIENtS - 
■- . , y- :

Misija Nauj. Anglijoj Prasidės 
Sausio 29 d., 1928

31 d. sausio, Lavrence, 
Mass., 7:30 vakare.

1 d. vasario, Loveli, 
Mas^., 7:30 vakare.

2 d. Montello, Mass.. 7:30 
vakare.

5 d. vasario Brightop, 
Mass., 2-rą vai. po pietį).

5 d. vakario, So. Boston„ 
Mass., vakare. —

7 d. sausio. Cambridge, 
Mass,, 7:30 vakare.

9 d. vasario, Norvood, 
Mass., 7:30 vakare.

11 dieną vasario. Hudson, 
Mass., 7:30. vakare. :

12 xL/vasario, Woreester, 
Mass.

13 d. vasario, Athol, Mass.,
vakare. ~

14 d. vasario, Westfield, 
Mass., vakare.

16 d. vasario, Springfield. 
Mass.,1 vakare.

Nuoširdžiai prašome ger
biamą klebonu ir sąjungiečią 
čia minėtose dienose'sūrėng- 
ti viešniai iš Lietuvos pra
kalbas. Jeigu dėl .svarbiu

• T — ■ • r *

priežasčių nebūti) diena pa
togi, tai prašome tuoj pra
nešti komisijai ir gal brus ga- 
BrnapąkeisfvdFępM.^ 

Prašoipe kreiptis šiuo ad- 
resįįt O. A. JaiiJcieiie, 1428 

Cohimbia Hoad, South Bos- 
toryMass. A 
-. C-' • ■**

,ir<. 1,4

ku nekaltus žmones.

pirštu.’ Nukentėjęs Nikode- < 
mas Spėrius yra parysdin- -J 
oak ūkirtinStaS 
O tai|xigi uolus “Kėltė^lr^

.«UHn£^ggį.
reiškia gilios užuojautos." uezt i

KONFISKAVIMAMS GALO 
-^ZZNESIMįTa; J

Daskufiniu Id^tūr^pniu 
je/blivo sukonfi^fcBfet# kelę 
tas laikraščiu. 
kč'ūfiskuota 
ir du numeri:ii^MM&fidiĮ 
fefkt^čio
Lailęięščū)- i*daktoriai trau
kiami teismo atsakomybėn.



Lai1. peikia mūsų širdyje. Jos y-
Am ... .. . . .

vyriausybės ■ jiusileidimus

124*

/

*r -■

I

Į
' »GeoerM Ag«t»

412 Hfghfentl Av<- Davte Są. AVATEKTOWN; DanieJs .

Zi
•1:

• Į 1 ? j ' 1 K *-

t 

i 

r

Z

r

NUŽEMINTOS 
KAINOS

nen ii
»?X. ><

• Z
-Z

galėti

The COACH

$585

r
/

L

— mek-

Užuojauta Kun. Mykolui 
Krupavičiui =

Amerikos Rytinių Valsty- i

1 konferencija—reiškia ■ 
Tamstai, garbingasai tėvy-

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI 

“UTUANIA” — 31 Sausio 
“ESTONIA” — 21 Vasario 
“LTTUANIA” — 13 Kovo

■ • . *• ’ • » • i*

KAINOS IAIVAKORCIŲ Į 
’ KLAIPĖDĄ

Trečia klesn ..........  .3107.00
Ten Ir atgal tikt ui ...... 181.00

Turistine IIT klessi ...J.... 122.00
Ten ir atgal tiktai-........... 203.50

Valdžios taksui ntsklrlnm.

647 Mt. Anburn St.
CANTON: Morse & Mullfn Motor Ct, C 

Thč.

* ;

-

P

I * *

fe: J ~->.Į1 žr
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^Žmogui reikia, ųuga^ąt autai, ; sveikatos, derĮimiį 
^■k ^kliūčių, kad išganius Ige r© darbo, sątaikos; Žeimy-
savo sielą, o čia žmogus toks 
silpnas, teks palankus prie 

‘ blogo, toks tingus prie gero! 
.<Bet nenusiminkime. Dievas 
jję palieka mus vienus kovo
ti išganymo kovą. Jis duo- 
ja mums, pagelbos ir daug 
visokių malonių. Kas ta Die- 

pvp maloninį
y Dievo malonė yra antpri- 
gimta 'Dievo dovana, kurią 
Jis mums suteikia
savo genimo, kad su jos pa-

išganyti savo i

£ Matome, kad Dievo mato- . 
, nė yra gryna DteVw dovana. 
.Mes nieku jos neuzpelnom ir 
c ji nepriklauso mums iš Die- 
,vo teisybės. Mes ją gaunam 
^yvien iš Dievo gerumo. Toji 
ydovana ’ yra .viršprigimta, 
|&ad ji iškęltų mus; Virš mū

sų prigimties. Ji duota iš- 
yimtinąi žmogaus sielos rei
kalams.

Tikrąją viršprigimtą ma- 
šlonę me^ galime tik nuo Die- ‘ 
zve apturėti. Didžiausi ^ven
gtieji, net Švenč«-TZ Mariją, 
/gali tik išmelsti Dievo mato-

■ . «

nę,' bet negali ją mums su
teikti. Todėl, kalbėdami li- 
tąnijąs, kuomet kreipiamės 
prie TAįų“ Švenč. Trejybės 
Asmenų, arba prie^Saldž. V. 
Jėzaus Širdies, mes sakome: 
“pasigailėk mūsų!” Bet 
kuomet šaukiamės prie švc.

hbseTrt/t
Daug yra Įvairių, Dievo 

malonių. Vienos yra pavir
šutinės bei išorinės, . kaip 
tai: genį žmonių pavyzdžiai, 
pamokslai, ■ dievobaimiių^į, 
skaitymai, katalikiškais iŠ- 
auklėjimas, kurs mus sulai
ko nuo visokių paklydimiįįi 
t. t. Mes gauname daug, 
daug tų išorinių Dievo ma
loniu, tik gaila, kad jų net 
matome, ar nenorime matv- 
Ti7----- -------- -------,--------L.

Kitos . Dievo malonės yra 
vidujinės, bei tos, kurios

įvykusi riucųūėiiės šalina
sausio 2 dieną, Karalienes laisvė! ir nepril ’ 
AugeZu par. salėje,Į Brook- 
tyn, N. Y. priėmė eile rezo- gen. Ladvga ir i
"iL-- ■ ; - 1

išspausdinama poli- 
iudžio rezoliucijos.

^Dd^sretuvosAPolitinės—

* *, ■ ■ ' . ■ .s' !

Ąmerikos Lietuvių Ryti-

P. Marijos arba šventųjų, i ug(l°- 
mes sakome: “melskis už 

—mus!” ----- -------------------------
Dievas suteikia mums sa- 

įyvo malonę dėl Jėzaus Kris- 
- taus nuopelnų.Kristaus mir- 
... tis ant Kalvarijos Kalno 

prašalino mūs Dievo rūstybę 
ir uždengė mūsų kaltc^ taip. 
kad Dievas atsižvelgdamas i 
Sūnaus kančią, duoda mums 

; įvairiii malonių. Dėlto mes 
savo maldas visuomet bai
giame šiais žodžiais: “Per 
Kristų mūsų Viešpati.”

"**: -»y *

Dievas duoda savo malo
nę vien viršprigimtam tiks

lini, vadinasi, mūsų sieloms 
išganyti, nes kūno reikalams 

^toji malonė būtų perbrangi. 
Nors ir kūno reikalų Dievas 

^neužmiršta ir čia teikia žmo
gui prigimtųjų malonų, kaip 

i

ra visokie įkvėpimai, kurie 
apšviečia mūsų protą ir vi
sokie šventi jausmai, kurie 
sužadina širdį prie Dievo 
meilės. Prie vidujinių Die
vo malonių reikia priškaity- 
ti ir mūsų sąžinės veikimą: 
išgąstį dėl mūsų nuopuolių, 
susigraužimą dėl nuodė
mių, baimę Dievo teismo ir 
t. t.

, Paviršutinių malonių ne
užtenka išganymui,, reikia, 
kad jos būtų sujungtos su 
vidujinėms. Šv. Povylas pa
lygina išorines malones su 
artojaus darini, gi vidujines 
su derlium, kuriuom Dievas 
laimina artojaus darbą. “Ne 
tas, kurs aria ir sėja, ką 
nors reiškia, bet tas, kurs

. — Dievas,” taip jis 
sako.
—Malonių yra tiek daug, 
kad jas sunku ir beišskait- 
liuoti. Gaila t»k, kad žmo
nės jomis nesinaudoja. At
sakomybe gi užtai sunki. 
Štai kaip Kristus pagrumo- 
jo tiems miestams, kūne Jo 
neklausė: “Nelaimė tau, 
Korozaim, nelaimė tau, 
Bėthsaida, nes jeigu, tie ste
buklai, kurie pas jus buvo 
padaryti, būtų įvykę Tyre ir 
Sidone, tai seniai jie būtų 
darę atgailą.. Taigi sakau 
jums, lengviau bus teismo 
dienoje'Tyrui ir Sijonui, ne 
kaip aniem miestan'..”

Baisūs tai žodžia i! Todėl 
stengkimės nepaniekinti 
Dievo malonių, bet jas tin
kamai sunaudokime.

---- ----------------------------------------------
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS

I
.' Įvyks

Gegužes (May) 26 dieną, 1928
. > . . Dideliu Laivu

ALBERTBALLIN _
;—iš—

New York’o i Hamburgą ir iš Ten Traukimu į Kauna
. . .. -

■ — 4^

/

Lietuvos 
,.A mybei

uisipeiniusius lwūj iš, kaip 

 

? jpk5l>etrui- 
| tį; kuri mekrikteuš^u būdu 
grasiną tikraii vūls^hinėms 
partijoms ’ ir jų^&t&ms;

7 Mes su didele- širdgėla tu- 
rime pareikšti, kad dabarti
nės Lietuvos. > vyriausybės, 

hiu V&tybtd: drausk bei .4 
kuopu aUtovū K^ferencijaj^,n<*!° ,r> >“‘ks 
1928 m. gausio ii ^rųok-Fbn?tlt?,wn,a,s

La''*"* į&mo*ącremsųnė it gnestai
Otavos po-' proiesttioVttnę iofejos ne- 

litinę padėti nutarė pasiusti tewStas Imančius
Lietuvos Respublikos Prezi- ir mQs>-1 ^"-kteein hetnvuj 
dentui irMinisterii} Kabint- J““?“8’. . .. .
tui šiuos nutarimus: .Gnestai proį^uojam prieš

Kadangi besikuriant ne- ^usileuhnms
priklausomai Lietuvos Vilniaus Mausimu ir reika- 
publikai mes, Amerikos lie- la,Vame su lenkais
tuviai. <simie'dįug prisidėję loku-1 santykm ilg Vilnius 
aukodami savo sunkiu darbu 
sutaupintus dolerius bran
gios Tėvynės gaivinimui ir 
atgimusios stiprinimui;

Kadangi ’ kiekvienas Lie
tuvos politinis didesnis ar 
mažesnis', kivirčas labai yra 
atjaučiamas ir Amerikos lie
tuvių katalikų visuomenėje;

Kadangi nuvertus Gri- 
niaus-Sleževičiaus vyriausy
bę vedusią kraštą prie bolše
vizmo, mes linksmai sutiko
me tokį kariuomenės žygi ir 
ją, sveikinome, bet

Kadaiigi dabar tos kariųo- iki šiol neteko-pastebėt, kad 
menės pastatytoj i - valdžia puolusieji būtų tinkamai pa- 
sulairžė savo priesaiką pada- bausti. —

.-į#
■*'"Tr ■. m
* r -
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Chevrolet Elektrizuoją Amerika 
-- su Nauju

nebus sugražintas Lietuvai.
; •

Dėl Kun. M. Krupavičiaus 
Užpuolimo

Amerikos lietuviai katali
kai dideliu širdįesė skausmu ■ 
-sutikome žinią apieLietuvos 
Armijos aviacijos karininku 
grupės pasielgimą 
sikonišku būdu Įsiveržusių i 
Krikščionių Demokr. Parti
jos vado kun. M. Ęrupavi- 
čiaus butą, — kreipia domės 
Respublikos Prezidento ir 
Krašto Apsaugos Ministerio 

. į tą liūdną faktą 3ir Idai, kad
*”* *■ .'i *

VANA6A1ČMJ DAMOS* 
MOKYKLOMS

* Naująs automobilius toks sensatiškas 
būk suelektrizuoti žmoniją! Puikus 
naujas Fisher bodies—107 colių wheel 
base, keturi coliai ilgesni negu kad 
pirmiau—4 ratų brekiai—ir daug kitų 
mašinoj pagerinimų. Nėra nuostabu 
kad šis Didesnis ir Geresnis Chevrolet 
yra taip garsinimas!

Ateik ir pasižiūrėk šį naują didelį ka
rą su pagerintu valve-in-head moto
rų — jo gražumą ir jėgą. Sužinok ko
dėl jis eilėj kaino pasaulio vienas iš 
gražiausių ir žemos kainos automo
bilius.

T h e
Roaijst?r 
T Ii e ‘
Touring
Tite' (k>ui»e 
’J’hc 4-L>oor 
Sedan 
The Sjiort 
drfbrlolet 

•įįhe Imperini 
įkandau 
V>-Ton Truck 

(ChaJtnis Only) 
1 Ton Truck 

(Chassi-t Only) 
' Ali Priees f. o, b. Flint, 

Mich.

♦

$495
$495
$595
$675
$665
$715
$375 
$495

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington .Street, Boston

AUtHOR/ZED CHEVROLET DEALERS |

DORCHESTER: 
Company, 519 Columbia Road (Up- , 

hams Corner)
(MEDFORD: Atton & Jonės Ine., 21
Rlverside Avė.) 
(STONEHAM: Stoneham Sales and 
Service Co.) ------ -
(MELUOSE: Fleld Motor Sales)

4"' ” i. Company, Wtišliingtou Sl--------------
(CHELSUiu: McBride4hevr^et Co^.i BEDFORD: Middlessex Garage.
-----Z ) WALTHLAM: E. O. Maxwell, 58 Adams 
(IVINTHROP: Ocean-Spray Garage) • SL

priklausomvbės. griežtai RONBURY: Grove Hali Chevrolet Co.. CAMBRIDGE: Cambrldge Motor Co.,

smerkia tokius pasielgimus NORIVOOD: Town »q. Chevrolet Co. 

vedančius pne naminio, ka- WELLESLEY: Stock & McAdam, •.AJ^^erSą
1-o. kurio pasėkos gali, siekt-Ivv.__________ _________ .?O>mRVĮLLE: Motor o..

MALDEN: Krame Motors, Ine., 509 SOUTII BOSTON: Dailey Chev. Co., 
Muin St.. at Couverse So. D 064 Broadwav

;MELROSE: Fičld Motor Sales.—LYNNTFL E. Fembrodk —7~~

Q U A L I T Y AT L O W C O S T
1

BOSTON: Commomvealth Chev. Co,
949 Commonvvealth Are. 
(ROSLINDALE: SfL Hope Motor 
Sales. 409 Hyde Park Avė.

ARLINGTON: Arlington Anto Co. 1 
(LEX1NGTON: Svedland Chev. Co, 
35 Bedford St.) j

įEVERETT: Melanson Bros, Ine, 63

HtRVERRf Melanson Bros.. Inc„ , . Chevrol$t

vių . katalįkų koi&feareneija, - 7
vardan krauju Atpirktos ne-1 ~ ~ ■

orieŽtai ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Čo..
FT . t * ' 458 Blne Ilill Avė.

/.
Colurobia Chevrolet SALĖM: McKenzie Motor Co., 274 

Derby St.
' MATTAPAN: .T. J. Delaney, 1509 Blue 

Hlll Avė.
(HYDE PARK: .T. J. Delaney, 
Hyde Park Avė.)

WOBURN: Lynch Motor Sales 
READING: Lynch Motor Sales' 
■OIHNCY^ lVashingtoa S t Garage, Iml, 

216 VVashlngton St 
(ATLANTIC:- North Oulncjt. 
133 Hancock St)

T

I t
NEWTON: Stuatt Chev. Co., 431 Wasb

Jau išėjo iš spaudos “Dai
nuok” II dalis. Gražus rin- iki nepriklausomybės ptažu- 
kinys dar gražesnių dainų dvmo. 
dviem ir trim balsams. Mo
kykloms imant didesniam 
skaičiui, nuleidžiama didelis 
nuošimtis. Dainuok II dalis, 
kaina 60 centų. Puikiausias bių lietuvių draugijų ątsto- 
vadovėlis mokykloms ir cho- vų 
rams. I Tamstai, garbingasai tčvy-

ington St.
(WEST NEWTON: W. J. Furbnsh 
50 Davis Avė.)

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co, , 
444 VVatertown St

1
darni savo krūtinę prieš . 
daug galingesnį priešą Lie- 
tuvą apgynė ir nepriklauso- - 
mybę iškovojo.

Dabar jau visos Lietuvos 
reikalas tą brangiai atpirk-, 
tą nepriklausomybę užlaiky-. 
ti ir nuo priešo apginti

Visi lietuviai, kur jie ne
gyventą, nežiūrint ri.su poli- 

jtinių nuomonių sk^^umo,* 
vasario 16-tą dieną privalo 
tinkamai paminėti, nes tos " 
sukaktuvės reiškia miisųt-i 
tautos politinį atgimimą — 
nepriklausomybę. Kas tų su- j 
kaktuvių nebrangintų, tas •. 
nėra vertas nepriklausomy- į 
bes. tas yra dvasios-vergasr 
ir lietuvių tautos priešai 
- Nežiūrint ar didelė, ar ma-rj 
ža lietuvių kolęnija, Lietu- 
vos nepriklausomybės" 
kaktuves privalo pamir 
nes tai yra viena iš didži 
šių tautos švenčių -«• ne^,.. 
klausomybės šventė. Faw 
rio 16-ta — Lietuvos atąimi- 
mo diena. Švęskime ją vi 
lietuviai. » 1

Valio* nepriklausoma 
tuviu tauta! . T .\ 

KeBauHte valdžios “P© . FfŽ.

Amerikos Vėliava”. Kbustatc javo ------- —------------------------- -
vietos agentų dėl karnų ir žinių »-»_
?rba rąžykite pas MjKk gyvenimą IT

1 
Į 
T

Vasario 16-tą dieną lietu
vių tautos tikrieji vaikai iš
kilmingai minės 10 metą 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą. Tą dieną visi, 
kas tiktai jaučias lietuviu e- 
sąš, tas sukaktuves garbin
gai minės, nes tos dienos pa-1 
skelbtoji deklaracija pagim
dė lietuviuose tiek drąsos ir 
pasišventimo, kad tūkstan
čiai • gražiausio Lietuvos 
jaunimo aukojo brangiausi 
savo turtą — gyvybę ir Lie
tuvą padarė nepriklausoma 
valstybe .

Desčtkąi tūkstančių Lie
tuvos jaunuolių iki savo gra
bo lentos nešios žymes iš ko
vų už Lietuvos nepriklauso
mybę. Jie garbingai minės 
tas dienias, kuomet jie staty-

IŠ KATALIKŲ FEDERACIJOS CENTRO
Reikalaukite “Darbininke” paini, gilios užuojautos dę-’lO METŲ NEPRIKLAUSO- 

366 Broadmay, So. Boston, liai padarytos Tamstai di- MYBĖS SUKAKTUVĖS 
Mass. Mes turime visas Va- dėlės morales skriaudos, dėl 
nagai ei q kompozicijas. įlaet. Armijos aviacijos kari-

Pirkite visi “Dainuok,” ninku grupės puolimo.
ten rasite gražiausias dai-j P. S. Konferencijoj daly- 
nas, ypatingai merginoms vavo apie 65 atstovai ir apie 
dainuoti. . Z 20 svbčių.

7  - - ■■ ■ . ■—

in»>

■ IgZ' - ' - Vadovaus ,
, A. F. KNEI2YS, L. D. S. Sekretorius

»

I -

• ' ■ - Hmnlmrg Americn* Line Laivan Albcrt Ballin
Iš New York’o į Kauną ir Atgal 3203.00

- z Valdžios Taksai Atskirtum
Visokiais keliones reikalais kreipkitės pas pietos laivakorčių agentų 
flrtm pas Lfetnviij Prekybos B-vę parrlkšdaml, kad norite važiuoti 
su I* D. S; eksknrsljn laivu ALI’.ĘRT BALLIN.

HAMBURG AME&ICA LINE
' United Americąn Ianes Ine.

’ Boston, Mass.131 Statė Street
.t* . .v. . ■ . . ■

LIETUVIAI!!
BALTIKO AMERIKOS LINIJA

Tai vienatinė Ir pirmutinė Linija kurios laivai 
plaukė STAČIAI. I „KLUPSI-A lirlft ir 1927 

------------------------ -matnlo «m hHt-i-iU ,

Tėni.vkit šių 1928 meti ekskursijas TIESIOG Į 
KI.AIPEDA ir prie jų prisiiėkit. Iš anksto 

pasirūpinkit reiknlir.gas iw>pieras
: “ LITUANIA” —17 Balandžio-April 

Lktuvių Judamų Pareik««lų Korp. ekskursija 

“ESTONIA” — 2 dieną Gegužės-May 
“Vienybės" 0>kurąiją -

, ‘‘LITUANIA” — 29 d. Gegnžės-May

- “ESTONIA” 16 dieną Birželio-June 
Lietuvos Vyčių ekskursija.

■ - --—

žiniom Kreipkite į Vietos Agentą Ar i Bendrovę 
BALTIC AMĖRICA LINE 

New York, N. Y.

MYBĖS SUKAKTUVĖS

Kiekvienam - sveikai pro
taujančiam žmogui žodis 
| “nepriklausomybė” yra la- 
bai reikšmingas. Kas gi ne
nori būti nepriklausomu!

Tėvai visą savo gyvenimą 
pašvenčia, kad tiktai jų sū
nelis ir dukrelė būtų nepri
klausomi materialiai.

Miestai stengiasi san išsi
derėti tokias teises kurios jį 
darytų nepriklausomu nuo 

kiekviena atskira tauta au
koja gyriausį savo jaunimą 
kovoje liž tautos nepriklau
somybę. \ 

įf ~ A -

L LIETUVOS
PerBBEMEN'Ą .

Didfiauriu ir Greičiausiu 
Vokiečių Garlaiviu 
COLUMBUS "• 

arba kitais žios linijos laivais 
Tik 8-rios dienos vandeniu 

Puikūs 3-^ios klesos bamba-* 
riai—tik miegamieji 

NOBTK GERMAN 

L L O r D y 
63 Btate St, BocUm, Mass.

• i. , V -A į

ri.su


fe mF 
fe j]

jjn* , -reikėjo! Kadbol- .? 
fašistai atima ar|fe 
ina balsavimo tei- 
št visiems geraife- 
dąr ligšiol nebuvo 
ti, Kad toki demo-

Į * Seįų- metų užbįi^
nauju j ^pradžia į Ijieį.-----

■ prifnena aną gamtos vaizde* iėfyfįų savo
į J lį,. kuriam panašus žmogaus Ąjperikos Lietuvių Ilius- 

•(gyvemmas: malonu anksti Istoring «A-
{vasaros rytą paupin išėjus 
ipasivaikščioti, pakvėpuoti

fe įtyįsus amžius liudytų: 'tas ją/m- Įįtisus amžius liudytų: 
iroms ’&ūtą garbingų sūnainių my-i

••

B o bmMLt-
fehf U MM* «l enr

..._____ _ , rate <rf puiftage provftted tor to Sectton uw
.>< orteberk 1917. aatbortoed on Juij 18. 191ir_ 

8UBBCRIPT1ON KATES: Į PRENUMERATOS KAINA:
;Amerikt^ajvetMRs ........ 
Užsieny •Dtictvos * ••••••••••••♦-• 

įi.30 *rt metams
.18.00 Užsieny: VtaM savaitei ntet 13.00

5

r * V 7mrt' ITH

tu

ku iMaltll
F.fe >

r'.' tometic yearl^............. ... •
b’orelgn yearly ........... — --------
-himestic uuce per week yearijh ,*2.50 Vieną

; . .rviini «hmv pe. vveek yeajrly..Č“1W'
"-TV-------
ė- _

i

* **C.> risH ■ :
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1 elep6««n» Suuth 0620
A į?=r ♦

y<7” ' -■? i
- Soutb Boston, Mas* 
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noma, bet < 
tekę girdėti, 
krūtinga šalis, kaip Anglija, 
kėsintųsi daryti, ką nors pa
našaus ! Taip vienok yraJDa- 
bartiuis konseryatistų' kabi
netas ruošiasi įnešti į parla
mentą bilių, kuriuo atimama 
balsavimo teisę iš tų kuriuos 
valdžia šelpia. .Apskaitoma, 
kad tokių žmonių Anglijoje

y

merikos Lietuviai’* r— ji tu
ri būti ta atmintis, 8ūri kar
tų kartomis primin^apie gy
venimą Lietuvių Ameriko- 
Je; kuri svetimtauoiaihs mv

1 skaniu ryto oru, paklausyti 
gražaus paukščių čiųlbėji- 
-mo, pasigerėti spindinčiais 
saulutės spinduliais, pasižiū- _
rėti čiurlenanti)!, blizgantin-vo t<iip reikšmių -
upelio vandenėlin. Bet.. ar gas jjųV0 baigas jų Tėvynes 
nesušnabžūės sielos gelmėse laisvės atgavime; ta istorinė 
paslaptinga mintis: kaip ne- įųyga bus veidrodis jafti- 
sųgrįštamai teka upelyje nomsiOms kartoms, kurioje 
vanduo, ' ...
nyksta praeities rūkuose vĮų gražų pavyzdį, jų pali- 
mūsų gyvenimo metai. Taip. kįnia. Ne! ne vien ateityje 
Ir kiek jų praėjo ir kelin- kaipo paminklas, bet ir šian- 
tus bepradedame... ^die ji mums yra reikalinga N

Kaip pavienių žmonių gy- ji parodys mums ką mes tū- 
venime, taip yra ir su tau- rime: tuos šimtus ir net tūk- 
tomis: amžiais gyvenusios stančiūs įvairių įvairiausių 
tautos vienos nyksta, o ant draugijų, kuriose susispietę 
jų griuvėsių 'iškyla naujos, kuone visi Amerikoj Lietu-

Metų 50 suvirs kaip ir viai; joje bus aprasota svar- 
mūsų pirmtakūnai numynė blausios įstaigos ir bankai, 
takus daugeliui Tėvynės kurie nuo centui pradėti ir 
Lietuvos vaikų į šią tolymą vien per ištvermingumą ir 

sumanumą savo įkūrėjų iš
augo, išbujojo ir šiandie net 
svetimtaučius aptarnauja; 
čia bus proga susipažinti su 
mūsų žvaigždėmis — pasi
žymėjusiais asmenimis net 
svetimtaučių tarpe. Paži- 
nimds veda prie konkuren-. 
ei jos; konkurencija tobuli
na; tobulumas garbe apvai
nikuoja. Ir tad neabejotina, 
kad panaši knyga gali daug 
prisidėti prie musų tautiš
kumo palaikymo.
- -_____________ 1___________ »

Apie panašų istorini vei- 
Icalą jau senai buvo galvota. 
Juomi buvo sūsirūpinę vi
suomenės vadai; gvildenta 
seimuose. Bet... veltui. Nu
matomo darbo sunkumas ir 
lėšų stoka užkirsdavoTšelią.

HĖFL1N0KAI
■ z r I ‘ ' “* U - *

j.

į“—'■— -----*--------į--T > r ‘ ; r; - yra 250 tūkstančių.
Ne mes vieni turime Šliu- delko bedievauja. Atsakyti j£am noiįma įj ' 

pą. Turi ir amerikiečiai sa- sąmoningai nemokės. Tas 
vo “Šliupų” ir dar kokių? pats su partijos žmogumi. 
Kaikurie jų yra dar “šliu- .Paiųikim pav. kad ir dabar- 
pesni” už' mūsiškį Šliupą.'tinę .“mokslo” gerbimo ma- 
Vienas jų yra J. Valstijų dą. Kiek dabar yra mokslo 
senate. Yra tai senatorius garbintojų! bet kiek jų tar? 
iš Alabamos. Siauriausias

- ir fanatiškiausias antikatą- 
likiškas bigotizmas apsireiš-

- kia daugiausia pietinėse val
stijose, kurių tarpe yra Ala- 
bama.

• 4-

• Heflin nesislepia su. savo 
bigotizmu. Amerikos sena-' 
to taisyklės duoda galimy-i 
bė$ senatoriams išsiplepėti 
senate daugiau negu kad jie 
galėtų kalbėti gatviniam mi
tinge. ______ ___ _______
tuo naudojasi ir lieja pa
mazgas ant katalikii. Anot 
jo J. Valstijoms gręsiąs di
džiausias pavojus iš katali
kų. Popiežius diriguojąs 
katalikų suokalbius, ypač 
-Kolumbo Vyčių, prieš J.
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pe rasi tokiu3dirie yra pa
galvoję, kas ištiknijų yra 
tas garbinamasai mokslas? 
Dabar mokslo garbinimas y- 
ra madoje ir tą madą seka 
milijonai liet tokiij, kurie 
neturi mažiausio supratimo 
apie mokslą, tankiai nemoka 

Ine skaityti, nė rašyti.
Pažiūrėkim i mūsų parti

nius ginčus. Kiekviena par
tija turi geni ir blogų pusių, 

Heflin'ubai’tfeiai kas *« mato? kas t:! n“>
matyti ? Žiūrint per parti' 
riius akinius “Laisvei” ąt* 
rodo, kad bolševikai yra 
šventi, visi gi kiti velniai ar 
pamišėliai. Taip pat “Nau
jienoms” atrodo socialistai, 
“Sandarai” sandariečiai, 
“Lietuviui” tautininkai ir L 
t. Per tokius pat akinius 
žiūri ir skaitytojai viršmi- 
nėtų laikraščių, kuriuos čia 
paminėjome, kaipo tipingus 
partinio negalvojimo pavyz- 

, džiu. Ištikiu jų, nėra tai 
“iekas kita, kaip nenoras 
galvoti.' Žmogus tingi gal
voti. Kurkus lengviau yra 
sekti paskui kitą, “praryti” 
kieno kito iškeptą nuomonę. 
Lengva vra'pvkti ir nekęsti.

t

Valstijas; AJ..Šmith, jei<bus 
išrinktas' preziderdtų pavy
siąs J. Valstijas Romai, etc., 
etc., etc. Žodžiu sakant, Hef
lin žiūri į katalikus tokiomis 
akimis, kaip mūsiškis Šliu- 
]jas, arba kaip bulius į įau- • 
duna skudurą. —

* J

Nežiūrint to. kad jį pa
smerkė už jo bigotiškus iš
sišokimus jo kolegos, senato
riai demokratai (mat jis y-

-

tf-niek 
’ ffalv

Kam norima iš jų atimti] 
balsavimo teisę ? "ju^jlė'nė- 
ra bepročiai. Neturtas ne
padaro juos nei kiek kvai
lesniais. .. bet didelė jų di
džiuma duoda savo balsus) 
už Darbo Partiją!

Slinku suprasti, kad Ang
lija rengiasi pamėgdžioti 
bolševikus, tik iš kito galo. 
Bolševikai atima pilietines 
teises nuo buržujų, o Ang
lija atims nuo proletarų ?

Nesenai mums teko už-| 
girsti naują profašistinį 
‘ ‘ argumentą. ’ ’ Tūlas žmo
gelis ‘.‘sukritikavo” Ameri
kos katalikų spaudą, kam, 
girdi, ji esanti nusistačiusi 
prieš dabartinę Lietuvos 
valdžią panašiai kaip ir be
dievių spauda. Esą, dabar 
nėra galimybes ginčytis su 
bedieviais dėl Lietuvos poli
tikos! Matyt tas žmogus taip 
yra įpratęs ginčytis, sakyti 
“taip,” kuomet jo priešai 
sako “ne,” arba ' sakyti 
“ne,” kuomet priešas sako 
“taip,” kad jo galvoje nega
li sutilpti sąvoka, kad kar

tis ir katalikai.įr bedieviai 
gali būti tos pat nuomonės. 
Iš to žmogaus žodžių galima 
buvo suprasti, kad jam lyg 
ir gi

15 pamatys ^avo' tėvų ir pratę-
■z

> P-LĖ JUZĖ KASĖTAITŽ, 
būsiantiįadvokate, nauja BrocĮdono žvaigždutė. Ji turi gra
žu balsą ir ji parodys “Darbipinko” koncerte, sekmadieny, 
sausio 29 d., Munidpal Building svetainėj.

. , . ... .

Ta. demokratas), kad dar^Tnip tankiausia ir daroma, 
griežčiau jį pasmerkė Ala- Pavyzdžiui paimkim katali- 

r - --------- - -
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ir toliau varo.savo bigotižk? ti ir iš įūsti tadievį 
prieš katali- 'fe

feisir prieš gubernatorių išplojęs bedievį džiaugiasi

t - *

bamos valstijos spauda, jis 

. kampaniją prieš katali- 

sfe Smitlią’.

ką. Kaip lengva yra išjuok- 
. Kiek 

tai katalikų taip ir daro!

lyg atlikęs savo pareigą!

Laisvė” pa- Tas Mussolinio šmugelis iš- 
Dabar redakci- ėjo aikštėn ir Čekoslovakija, 

“Naujiena- Jugoslavija
daugiausia yra tik ai- pridavė Lygai protestus 

’ Čia pyksta ant sausio 23-čią.
Ir fašistai ir bolševikai 

atvirai prisipažįsta prie dik
tatūros, neigia asmens, žo
džio, spaudos ir susirinkimų 
laisvę ir nekenčia vieni kitų. 
Ir vieni ir kiti kovoja su de
mokratija.

Mūsų bolševikai vėl ban
do sulipdyti “bendrą fron
tą” prieš fašistus. Kam čia 
tos komedijos? Ir bolševiz
mas ir fašizmas yra dikta
tūros lygiai žiaurios. Skir- 
umas tik tame, kad viena

“Vienybė” ir “ 
Įiautij ėję. 
jos straipsniai 
se”’ 
[sikirtii^ai.
Į šv. Juozapoj ten ant Mari jo
nų, tai: vėl velėja^ “ kvašis- 
tus” tįrba bara bolševikus. 
Pav. užsiminė “Darbinin
kas,” kad Šleževičius ne 
perd-aug vykusiai valdė Lie
tuvą ir “N-nos” tuoj atsi- 

ir baltina Šleževičių ir 
su plunksna - prisega jam 
sparnelius prie pečių. An
gelas!

“Naujienos” palieka ini
ciatyvą savo antagonistams 
ir yra vjsuomet pasirengu-

J.

ir Rumunija

ir didžiulę šalį. Savo var
gais, kentėjimais, pasiauko
jimu-nuskynė kelią į švieses
nę ateitį. Ir šiandie trečda
lį mūsų -tautos priglaudė 
antroji Matutė —didžiulė 
Amerikos šalis. Naujo pa
saulio gyvenimo aplinkybės, 
žmonių santikiai, pati gam
ta pareina į būdą, sunkiasi 
kauįuosna, stelbia visa kas 
įgimta, atsivežta iš Pirmo
sios Tėvynės ir. fe Bet ne
jaugi net trečdalis tautos 
gali palikti vien kaip^.t^ 
šaps, kurs dingo vandeni 
bangų nuneštas tolumoje?

Nejaugi tie, kurie dar 
pats-nesuspėję pilnai laisvės 
oru atsikvėpti, iš skurdo ir-a—a . . a__ — • a • a< L Vi i L1CVO ' vi O. ICAJllVt XXCVVL V |

sios ginčytis sir iais, irems"-----------3 — . - -----n-------------------yra raudona, kita — juoda, vargo ištrūkę gerovės pilnai
Jei bolševikai turi pągir- dar neatsiekę- ištiesė—savo [šiandie nors gal dar su di-

atsikii'stjL Viriminėtas žmo
gelis ndrėtų, kad ir katalikų 
spauda užimtų panašią po-

_ ziciją.-; Ne!. Mes jam ir jo
jėda, kad katalikų ir be- vienmįnčiams patarsime, 

dievių spaudos nuomonės a-|ka(Į jj^ stengtųsi būti objek- 
pie Lietuvos diktatorius su- tingu, kad vadintų baltu, 
puola. ’ h-as yra balta, ir juodu, kas

Kad tai butų tik vieno-ki- vra juoda. Ar tas pats daik
to asmens nuomonė, nereikė- atrodys mūsų priešams 
tų apie tai nė rašyti. Deja, I kitaip, ar taip pat kaip ir 
to priešginumo vra pas mus mums> tas mums nesvarbu, 
labai daug. Mažai tekreipia- , _________
ma dėmesio, ką kas pasakė, 
ar parašė, bet daug žiūrima KdtlldS 1F PUOdflS 
į tai kas pasakė. Ne pats _____
dalykas, bet kalbėtojo ar ra- Juokinga, jei katilas ir 
šytojo asmuo, jo paties par- puodas prikaišioja juodumą 
tinis, ar tikybinis nusistaty- kits kitam, kuomet abu yra 
mas tankiai nulemia priešių- lygiai juodu.

Katilo ir puodo rolėje at
sidūrė bolševizmas it fašiz
mas^ viens kitam prikaišio
ja diktatūrą ir abu protes
tuoja prieš kito diktatūrą, 
bet tyli apie savąją. Ne tik 
tyli, bet giria savąją. Bol
ševikams patinka Sovde- 
pijos kalėjimai cenzūra, 
Dzieržinskiai ir kitokį rau
donosios diktatūros “gardu
mynai.”: Fašistai irgi mėgs
ta tuos pačius “gardumy
nus.” tik juodai nudažytus.

Jų propagandos būdai ir
gi panašūs. It vieni ir kiti 
varo savo propagandą ne tik 
namie, bet ir užsieniuose. 
Maskva šmugeliuoją ginklus 
kiniečiams. Mussolini neat
kilia savo draugams Vengri
joje, Bulgarijoje ir’ kitur.

ranką ruso ir vokiečio pa
vergtiems saviškiams, kad 
juos gaivintų tautiniai, stip
rintų moraliai ir materia
liai; kurie nesigailėjo kru
vinai uždirbtų centų Tėvy- 

nepatinka lygiai fašistų mę gelbėti, o jai atgimusiai 
kaip ir komunistų diktatu-Į gausiomis aukomis šviesesnę 
ra? Nuo savęs mes tegalime’ateitį pagreitint; nejaugi

iną neapykantą fašizmo, 
-patartumem jiems pasekti 
tazoko ir delibašo pavyzdį 
ir stoti į dvikovą su fašis
tais. Kam čia dar-ieškoti 
talkininkų pas tuos, kuricmo

dėsniais sunkumais teks su
sidurti to darbo vykinime, 
bet jau pasišalinta finansi
nis trūkumas knygos leidi
mo reikalams ir žymiausi vi
suomenės vadai ir-rašytojai 
sudarę vieną bendrą būrį ir 
drąsiai stojo į darbą. Pri< 
jų dar randasi ir rasis kil 
nių idealų žmonių, kuie nor> 
ir vėliau prisijungs bendrai 
darban savo darbštumi 
ne mažiau, gali pa si tarnam 
visuomenei Šiame kilniamt 
darbe.

Tad pradedant Nauju 
Metus visi kas gyvas stokin 
į naują ir sunkų, bet bran 
gų ir reikalingą darbą: kny 
gos “Amerikos Lietuviai” 

- leidimam Tik visi ~ uolia 
bendradarbiaudami atsieksi 
me tikslo ir ' kuo uoliai 
stengsimės ir dirbsime —1< 
darbas bus tobulesnis. Pir 
mąs pųįsų ir sunkiausias už 
darinis statri&nių žinių rin

. .. ... -• .

ra? Nuo savęs mes tegalime
palinkėti, kad tos dvikovos taip kilnūs jų dąrbai ir pas- 
rezultatai būtų tokie pat, tangos gali likti suvis nepa- 
kaip kazoko su delibašū:

Delibaš uže na pikie
A kazak bez golovi!

Matant tokį fanatizmą pas Jam gal nė į galvą neateina, 
kad pats pasielgė bedieviš
kai. Jei būtų šaltai pagal
vojęs, būtų pamatęs, kad 
reikia ne plūsti, bet mylėti 
ir mokinti bedievį. Bet gal
voti taip sunku, p pykti ir 
koliotĮ taip lengva. Ypač 
lengvd-kolioti ir šmeižti 
tiems, kuriu jokie-Įsakym?' 
nevaržo, kvri^ nepripažįsta 
krikščioniškos don«s. Kla
siškas tokio “protavimo” 
pavyzdys yra “Laisvė.’“ 
Kiek ten_ “siralavirių.” 
“svolačiųA’ ‘^likij.” ‘niek
šų” ir kitoklį2*gfažių’’ žo
delių BiunČiama savo priešų 
adresu! Ir tol jie vadina 
protavimu! ' n ' 9
‘ Net ne vienas Ileflinas ir 
ne vienas Šliupas yra pasau
ly ! jų. ym tūkstančiai ir 
tūkstančiai—negalvojančių, 
įtūžusių^siaurų, mažų Hefli-Įmenybės paima kžtf^o prieš- 
nukų. Jie pešasi, kandžioją!ginai reikia atiduoti “Nau- 

 

priešų abazo Heflinukus,|jienoms.’.’ Nežinia, kas 
bet tik savystoviai-ir bešalis- “Naujienoms” beliktų rašy- 
kai galvojąs žmogus tesuge-Įti, koks jų “socjalizmas” bu
ba jų lieflinizmą pastebėti tų, jei vieųą gražią dieną 
ir'jo saugotis. “Darbininkas,” “Draugas,” silieka ir šmugętiuoja gin-

žmones kaip Heflin, ar Šliu
pas, sunku berods suprasti, 

z kaip tie žmonės išėję auk
štesnes.mokyklas, gali išsi- 

. ' žadėti proto iki tokio laips- 
‘ nio ir žiūrėti i savo taria- jr-fe-.' .

muosius priešus tik per siau- 
fe ros neapykantos akinius.

. Visur kitur jie sugeba ma-
y ^ V^t ir geras ar blogas puses, 

bet savo tariamuose priešuo
se vien tik. blogas puses ir 

į“ tankiausia, kur jų visai ne-
V ra. ' •

” Prisižiūrėję arčiau gyve-
x nimui, mes pamatysimo, kad 

pasauly yra labąi daug Hef- 
Iipų ir Šliupų. Jie ne taip 
žymūs, ne tiek energingi; jie 

’ ; daugumoje yra smulkūs He-
flini(Sai Įr Šliupukai. Jų 
nepastebime dėlto, kad jų » ...taip daug yra. Jų yra mili
jonai. Ne HefliiAikąi ar

go nusistatymo žmogaus pa-1 
žiūras į kalbamąjį dalyką. I 
Objektingumo nebelieka. Jo 
vietą užima priėšginumaš. ~

Priešgina nesugeba žiūrė
ti į dalyką bešališkai, įver
tinti jį visapusiškai. Jam 
nesuprantama, kad tas pats 
žmogus, ta pati partija ga
li sykį pasielgti gerai, kitą 
sykį visai klaidingai, ar net 
nedorai. Jis negali supras
ti, kad galima suklysti ir ga
lima klaidas atitaisyti. Jis 
temato tik angelus ir vel
nius.

Mūsų laikraščių tarpe pir-
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stebėti, užmiršti?.. Koks 
gali būti tiksliausias ir pa
tvariausias paminklas, ku-

SNAIGES
r . ’. . ■

Pu/inas

Ar meni tu baltą taką, 
Kai dienelė temstant baigės, 
O aplink lengvai, be vėjo 
Skraidė, krito baltos snaiges?

Koks gražus mūs buvo takas 
Sniegučiu minkštai nuklotas!
Kaip į tolį jis viliojo, 
Nors neaiškus, nors ndiglotas.

^fe;61iupukai yra išimtis,* bet 
f? tie žmonės, kurįe sugeba su

vysto viai ir bešališkai gal- 
’ 1 Voti. . Paklausk vidutinį ti- 
L^kintį arba bedievaujantį 

'žmogų,'delko jis tiki, arba 
r v’- .U ” *
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Ir snaigučių apkaišyti,
' Nejučioma abu ėjom

Ir malonią, jaukią šneką ■ 
Nuoširdžiai ramiai kalbėjom.

Melsvo prieblindžio ūkuose 
Skraidė, puolė, baltos snaigės, 
Lyg gležni žiedai alyvų, 
Kai pavasaris jau baigės.

. X.. - ». ‘ .

t Bekeliautum, mano drauge, .
, Tuo taku slaptai miglotu, 

Kur nežinomų svajonių
^Mūtų sielos pasvajotų. '. “Pav<warfe

V.. ?• fedti g

Ku*. K. Draugeli.
Knygos “ Amerikos Lietai 

viai” Leidėjų KomitetfePii 
mininkas.

Į ■ ■■■« i. į. ..■■■■■ <g»i

— Kaip paokftis pakttpta 
sparaajanegriil aukštį skri 
ti, taip žmogui a&sfy paricm 
dęs negali būti Įstangas.

• • '

Kur alkolis įsigfi ten 

teyte ntert*
v»rg»i ir neUimis. :
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Koncerto Programoje Dalyvaus

visiems.

Montello šv. Roko parapijos choras, solistės ir solistai, p. Burke va
dovaujant. P. Burke yra gerai žinomas kaipo specialistas muzikas ir 
jis turi netilę gerai išlavintą chorą ir solistus, bet taipgi gerai išlavintą 
simfonijos orkestrą iš 80 asmenų. Montellas didžiuojasi, kad turi tokį 
žmogų kaip p. Burke. \ - *

Taipgi dalyvaus vietos šv. Petro parapijos choras, p. M. Karbauskui 
vadovaujant, šis choras turi gerą dainininką ir bus ko paklausyti 
kuomet užtrauks “Mes be Vilniaus nenurimsim” ir kitas.

ŠV. ROKO LIETUVIŲ PARAPIJOS CHORAS
Ją vadas p. Burke ir klebonas kun. J. švagždys sėdi pirmoj eilėj. Šis choras susideda iš 
rinktiniausią, jau nuo seniau pasižymėjusią dainininką (kią).

BILIETŲ KAINOS: $1.00, 75c. IR 50
. „.■■u,! i . . ,

• * n-> ■

P-L£ M. GRIBAITB, ' * £

visą mylima dainininkė dainuos ir vaidins - “Darbininko’ 
metiniame koncerte, sausio 29 d.,-7:30 val^vakare>Munici 
pal Svetainėje, So. Bostone.. Ji dainuos solo irkartu su art 
Vanagaičių, p. Yozavitui akompanuojant ,
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pa. £elė” — Slinkus,

J. A. T.

-■

■MA ,

I.
T

r

1_____

■

Pocius,
‘Dul, dul, dūdelė” — Vana-

______ —Valstija 
OINTMBNTXX>,

Hartford, Conn. U. S. A.

ŠIOS GYDUOLES PRAŠALIMA 
' INKSTU IR PUSLfiS 

truReuus

PA IEŠKAU Kazimiero Glodėno. Pa- 
eina lų Lietuvos Šiaulių apakr.. Rau- 
®oų putbŲdk, PtkepStfaų kaimo. 
Kas apie jj Hno artm jto pat* tegu 
sUfctikta: «e Khttem
Avygprttgfl^Mųaa....

t štaį-yra didžiausi pagelba kenčian
tiems nuo Inkstų lrpnsl0B trobelių — 
didelių skausmų nugaroje, tankų pabti- 
<tltuų naktyje, praradimų stiprumo ir 

■škandčjimo. svaignlio ir panašų simp
tomų. Nnga-Tone stimuliuoja Ir stipri
na visns nervus ir raumenis, suteikia 
jėgos ir stiprumo visiems svarbesniems 
kūno organams ir pataiso a beinu svel-

1 » % '- -4

Tnstitution No. 39 
Oak Forest, TIL

Sausio 15L
svetainėje Ltffc
tės vaidino.

• Mr. John Clmse. Iš KeTly. Iji., rašo: 
‘‘Aš bnrnri visai nusilpęs Jau tnlas lai
kas. Turėdavau ataikeltl tris ar ketu-

jtnrti$1ių« Nuo pradėjimo vartoti Nagn-

Nugi. 
. .Tone sutelks |r jums tas pačias pasek- 

Turime vilti, kad ir ,m«* arba Jums nekainuos nieko. -Visi
. v. ’iptlekoda* iaa f^ntavtaSJa. Plf-----

musu nepamiršite. butėMs-pjtvirtįn? saro gtrtitb^. 1__
tilętai traukit Num-Tono. ParafluAto- 4^. ■ •. « •- jo

v<ik<iro.
e buvo gedulingos šv.
uz jos l ėlę. Velionė

Elzbietosnare

LDS.'69 kp. rengia pami

PaąlįiąS Bląžilntienęs,
•pąliko nuliųdime są

ra. Ąntana, Vincenta ir

nėjimą 10 metiĮjLietuvos ne- 
priklausomybės, sukaktuviu, 
vasario 19 d. š. jm^^šv^Kry 
žiaus lietuviu svetainėj, 7 v

Šv. Pranciškaus baž- “Programas bus į
vairus. Kalbės klebonas kun
V. Slavvnas ir kalbėtojai iš
kitur. Taipgi sudainuos ke

Ointmei
Deksnio Galinga Mostis, kurios pasaulis per šimtus metų

• pa ux 7:---------
‘ Sausiais šią metų įvyko 

Federacijos 16 skyriaus su
sirinkimas.; Skyriaus pirmi
ninkas padare platų pareiš
kimų kasliąk vedamo pro
grama, kuri: įkyriai’ vien
balsiai priėmė. ' Pareiškime 
buvo pravesta mintis; kad 
Federacijos skyrius neužsi- 
ims jokiais pašalinius dar
bais kaip tik vykdimu vi
suotinojo Federacijos Kon
greso nutarimų. Kad pa-

'J i ■; ■ 

rrytinoje 
i sodalie- 
Knei|iui 
|į “Mo- 

Iktoriai-rės 
laivo išmo- 

Didelė 
garbė priklauso kunigui 
S. Kneižiui. JŠsvra ir auto- 

TSrr' - * 

rius to veikalo.? -
Žmonių buvo pilna svetai 

nė. Daugiausiai buvo jauni
mo. Retoj kolonijoj turbūt 
rasis kad taipjhuniinąs lan- 
kytūsi į pramogas kaip 

-----„Pambridgčaniė. Iš vakaro

vadovai! jant^yįįl 
tinos Meilė, 
savo roles a 
kę, puikiai a

laukė tai jau yra GATAVA. f A r; > o Ą ę? A • <
Deksnio Galinga Mostis yra sudaryta iš geriausiu ir brąn- F~ , 

giausių*gyduolią iš visu kraštą svieto girią, visokiu medžią^, 
alieją, iš žolią, kvietką įr visokią šaknų.

Deksnio Galinga Mostis eina per skūrą į gyslas ir darbasi 
į kraują ir būna ilgą laiką žmogaus kūne, tai tokiu būdu išsi- į1' 
skirsto kraują, sustiprina visą žmogaus organizmą ir išvaro lau
kan visokius skaudėjimus, kaip tai: REUMATIZMĄ., RANKŲ* 
KOJŲ, GALVOS skaudėjimą, šaltį, Jąnkų, kojų tirpii ir atŠa- "*
lūšio kraujo,' ir taip visokius skaudėjimus (tik ne rop4s)., * ?

Didžiausia la^mė pasaulyje kiekvieno žniogausryra ^ęrėtis^ į 
sveikata. Didžiausi skarbai honorai ir užsitaniavinini ninl-n yri 
prieš atsakančią sveikatą. *

Žmogus nupuolęs ant sveikatos, neatboja nieko, nieks jo nO u 
tiešija, viskas jam apmirusiu ir be veiftės. Atkreipiant atydcn' - ^ 
bagočius (turtuolius) ne vienas tokis bagočius, neturintis svei- 
kartos atiduotų savo bagotystę su mielu noru bile tik atsikratyti 
ligOS. Ir tu mielas Brolau Spsnfp nekankink snvęs ilgimi nlomb. ____
tuojaus į vaistinyčią ar pas vietinį agentą ir pasipirk Deksnio. . 
Galingos Mosties, kurj tave, išgelbės iš skausmų Ir vargi].

Deksnio Galingą Mostį labai rekomenduoja garsingi pašau- >_ 
lio gydytojai. Kurią Amerikos valdžia pripažino ir užtvirtino 
kaipo geriausią'gyduolę pasauly dėl Reumatišką skaudėjimą.

Garsinam visam pasauliui atvirai ir teisingai už kurias pa
saulis paliudija ir dėkavoja už teisingumą gyduolių.

Tūkstančai žmonių yra išsigydę, o milijonai dar nežino apie / 
tai.

Deksnio Galinga Mostis yra tiek verta aukso, kiek ji pati 
sveria sulig naudos gydymo. Kaina 75 centai, $1.50 ir $3.00 ir 
15 centu už persiuntimą ekstra.

Deksnio gyduoles parduoda išmintingi Aptiekoriai.
Klauskite taip: DEKENSNEW DISCOVERY 01NTMENT.
Jeigu negalėtum gauti pas vietinį aptiekorių, tai prisiąsk 

mums šitą kuponą.

letą dainelių vietinis choras.
■ ■ • ■ ■ ' * r ■. * k-

Vasario 16-ta diena

Sukanka dešimts metu 
kaip Lietuva atgavo nepri
klausomybę. K ovo j e už ne- 

mfisu 
tautiečiu, paguldė galvas,. 
Mūsą tėvai ir protėviai vedė 
kovą už Lietuvą. Jie gynė 
mūsą kraštą^ nuo ištautėji- 
mo. Slapta' gabeno spAudą. 
Pažvelgę į praeitį, mes rasi- 
nie, jog daug kovotoją už 
Lietuvos laisve tapo nukan- 
kvta — Sibiro tvruose arba 
katorgoj.

Mes, Amerikos lietuviai, 
nežiūrint kur mes gyvena
me. mes vistiek esamp lietu
viais. Nepraleiskim nepa
minėję 10 metą Lietuvos ne
priklausomybės jubiliejų.

Visi privalome gerbti Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
kelti jos vardą. Žengdami 
per 10 metą Lietuvos nepri
klausomybės slenkstį tarki
me žodeli dėl Vilniaus išva
davimo.

Lai visi mūsų mokslo vv- 
K K

rai. rašytojai, dailininkai, 
prakalbininkai būna pa
šaukti prie 10 metą Lietu
vos nep riklau somvbčs ap- 
vaikšeiojimo šventės, vasa
rio 16 d. š. m. Mes davto- h 
niečiai apvaikščiosi m 19 va
sario.

_ Maldos Apašt., šv. 
eiškaus Brolijos ir šios 

jos rūbais buvo palai- 
Buvo daug gėlių nuo 
ją, genčių, draugi!.
Mišias laikė kleljonas ^"j^lausoimbę daug
■VirmnHskk, gi fdnjn 

Hšias Stasė Lenzberkiu- 
y, J. Banys “De TW 
” giedojo Wil.liani 
y, ųkonip. J. Baniui.
Motinos Meilė

o 8 <1. Hilx‘,riiian 
čko 3-ju aktu drama, 

tią pastatė N. P. Dr-jos 
su pagelba šv. Vardo 
nariu. Vcdkalas gra-

ir įspūdingas ir lošėjai 
buvo tinkami. Motina — 
žėkavičiutė. jos sūnūs — 

jonas Akstinas, jonas sū- 
Kazys — Petras Jeske- 
ius, duktė Anelė — J. e* v '

flStiukbniutė, Morta (Lai 
s) — V. Lenzberkiutė, 
ėJKaZj. Panelė) — St. 
ęrkiutė. Marijoųą 

orios Draugė) — Civili- 
Į>Aimoniutč. Jokūbas (pa- 

Petras Zerec- 
5į Oldauskas (virš.) — S. 
tauskas, Oškevičius (vei- 

ys)’— .Jonas Banys. 
aro vedėju buvo So- 

Oicjos Dr-jo« direktorius 
Knei/is.

kalbėjo kun.’ Virniauskis, 
s Zareckis. Kvietė vi- 

į “Whist Party.” ~~ 
gas “ Versiteto Mok- 

O. Lenzburkaitės ir 
.'/Akstinaitės labai gražiai

Mažiukė

j UIIIU

L. D. S. 69 kp. reikalai

laikytame susirinki^ 
uodžio iŠ*d.. 1927. šv. 
us lietuvių svetainėje 

ir nedidelis skaičius na- 
susirinko. 'bet viskas bu- ,*/**•.• 
nubdugniai svarstoma. 
! iš konstitucijos taip ir 

tokolo. Po visų svars- 
ą protokolas priimtas, 

užmanymai ir rinki- 
yaldvbos 1928 m. T vai- M? < *pateko sekanti nariai: 

š kun. V. Šia
is, pirm. J. A^-Tulaus- 

C finansų raštininkas Z. 
nutarimų rašt. A. 
olaitis. iždininkas 

Si valdyba už- 
as sausib 22 d. Ne- 

i kad 69 kp. I-DS. 
is dėl visu lietuvių pasi- 

i įvyks vasario 
5. įn. Barynev Commute 

Chapell ir Green|vo 
puikiausia orkes- 

us šokius, kaip a- 
škus. taip ir lietu- 

į Ši įlomi kviečiame 
r lietuvius, kaip dayto- 

taip ir iš apylinkių 
lių dalyvaut.

t

• P-nas Francis T. Burke, vie
nas iš įžymiausių muzikos ži
novų, vadovaus šv. Roko pa
rapijos chorui ir akompanuos 
solistėms ir solistams “Darbi
ninko” koncerte, sausio 29 d.

-—  -—

ir kitos draugijos ir išties 
brolišką pagelbos ranką ne
laimingiems ligoniams ir.se
neliams. x
’ ‘Lai gyvuoja C. L. M. 
K1 Lubas! '

Juozas Lapinskas

- OAK FOREST, ILL.
v ♦

Gruodžio 2H <]. ivvko sau- 
nūs bankietas naudai ligo
niu ir seneliu, šia pramogą 
surengė Chieagos Afoteni 
Kliubas. PiiGgrąrno vedėju 
buvo S. A. šiokis. Buvo vi
sokiu valgiu, kuriuos paga
ndino p-nior Pirunienė ir 
Barinis. Kliubo “Santa 
Clauš” nelaimingiems sutei
kė dovanu.

Kalbėjo Lietuvos konsu
las Žadeikis. Po to kalbėjo 
p’regl au dos n a i n ij _ perd ė t i n i s 
p. Venecek. Jis pagyre lie
tuvius už surengimą šios 
pramogos ir pranešė, kad 
prieglaudoje _vra 4.300 .as
menų ir iš .iii apie 100 lietu
viu. Taipgi buvo dainų ir 
muzikos.
—Mmje pramogoje- daly i a yž> 
daug įžymiu svečiu inteli
gentu. kaip tai : adv. šlakis 
ir Borden, L. * Šimutis, 
“Draugo” redaktorių ir 
daug kitu.
—Fotografas Stankūnas vi
sus nufotografavo.

Bankieto programą užbai
gė Lietuvos himnu. Viąi bu- . i * i • V w

PHILADELPHIA, PA
Gruodžio 29 d. 1927 mile 

Juozas Sayiykas. P&laidotas 
iškilmingai su Šv. mišiomis, 
šv. Kryžiaus kapinėse. . „ 
liko nuliūdime žmoną ir tris 
sūnus. Našlė žmona ir vai
kai dėkoja visiems už daly
vavimą laidotuvėse.

Apleido šitą pasauli jau
nikaitis šešiolikos metu. Jo
nas AustroČins. Gyveno po 
numeriu 220 Femon St.. Šv. 
Kazimiero bažnyčioj buvo 
iškilmingom mišios, kurias 
laikė kun. S. Draugelis ir 
pasakė labai graudingą pa 
mokslėlį. .Jaunikaitis paliko 
motiną, broli ir sesutę. Mo
tina dėkoja dvasiškijai už 
iškilmingas laidotuves ir vi
siems prieteliams, kurie da
lyvavo laidotuvėsi'. E. N.

.-1 sėkmingai vykdžius kongre- 
F*so nutarimus, skyriaus val

dyba stengsis supažindinti' 
draugiją, atstovus su tais 
klausimais, kurie rišusi su 
kongreso nutarimais o dalv-l 

visi išsinešė gražu įspūdį, vią pareiga bus tas mintis 
paskleisti savo' atstovauja
mose organizacijose. Tam 
tikslui bus skaitomi refera
tai skyriaus susirinkimuose. 
Sekančiame susirinkime, ku
ris ivvks vasario *19 bus *•
skaitomas referatas temoje: 
“Katalikiškos Mokyklos ir 
Ją Svarba.” To referato 
tikslas bus ypatingai at
kreipti dalyviu domę -kas 
link reikalingumo Amerikos 
lietuviams kolegijos, kuri 
jau yra įsteigta Tėvą Mari
joną Chicagojevir kurią Fe
deracijos Kongresas yra nu
taręs remti. Po referato bus 
diskusijos. Todėl draugiją 
atstovai neturėtą pamiršti 
tą dieną susirinkti tuoj po 
sumai į pobažnytinę svetai
nę ir išklausyti šio referato. 
Kadangi federacijos skyrius 
susideda iš įvairią draugiją 
atstovai, per kuriuos yra at
stovaujama įvairios idėjos, 
tai skyriaus valdyba pąsiža-

BALTIMORE, MD.
Kalėdos ir Nauji Metai 

praėjo labai gražiai, bažny- 
či<*| išpuošta buvo žaliais vai
nikais. Nois žmonės nedir 
ba, bet su aukomis bažnyčiai 
pasirodė gerai.

Sekmadieny, sausio 14 d. 
kunigas Smilgis atsisveikino 
su baltiriorit’č’ais. Prašė pa
simels* už ji. kad galėtų 
sveikas darbuotis kitur Žmo
nių dvasios reikalais. Para- 
pijonys apgailestauja netty 
kę jauno kunigo, bet tikisi 
neužilgo sulaukti kito.

J. Karalius

Pamatot ikrai kokia yra A/o- 
tinofi Meilė. '

Koncertas

Sausio 22, irgi toje pačio
je- svetainėje buvo koncertas. 
Visą koncerto programą iš
pildė p. Petras Vyeas, teno
ras. Dainavo panelei Onai 
Bobiniutei pianu akompa
nuojant šias dainas: “O 
kaip miela išgirsti” — Ka- 
čanauskas, “Ne bile pievoje 
dobilas auga”

gaitis, “Ne da tavęs aš mer- 
“Meilė”

— Aleksis, “Kur bakūžė sa
manota” — Šimkus, “Oi 
greičiau, greičiau” — Šim
kus, “Vai močiute mano” —

7 7

Pocius, “Coelio e’mar” — 
PoneliielIi, “Kur paliko ta 
jaunN’stė” — Gudavičius, 
“Mergužėle brangi” —Šim
kus, ‘ ‘ Eliuce yanlestelle ’ ’-— 
Puccini, “Kur josi?”—Pet- 
rauškas, “O—solo mid^- 
Karuso, ‘‘Stasys” — Vana
gaitis, ‘‘Vai varge, varge”
— Šimkus, “Leiskit į tėvy
nę” — Pocius. “La donne 
E’mobileJ — Verdi.

'Dviejuose atvejuose pane
lė Ona Bobiirmtė skambino 
piano solo. Ji pasirodė gabi 
pianistė esanti.

Dainininkas parodė tikrai 
ką jis gal. Balsą turi augš- 
ta, gerą ir gražu. Kad nesi- 
liaus jį lavinęs tai išdirbs 
tikrai graži] tenorą. Jau ir 
dabar gali žmones užžavėti.

Žmonių, nors ir buvo ge
rai garsinama, kaž kas ne- 
}M*rdaugiaiisiai buvo atsilan
kę. Bet kurie buvo atėję iš
ėjo su gem ūpu.

/

Vasario 12

Sekmadienio vakarė vasa
rio 12 Cambridge’iuje įvyks 
šiemet dar pirmu kartu la
bai iškilminga skani ir turi
ninga — Metinė Parapijos 
Vakarienė.

Cambridgei’o gaspadinės. 
kartu ir Brightono, yra jau 
nuosenai žinomos kaipo ge 
riausios virėjos visoj Nau- 
joj Anglijoj. N Jos begalo 
stropiai rengiant prie šios 
vakarienės. Jos nori pertik-*
ririti visus kad tokios vaka
rienės, kaip šį nei Cam- 
bridge-ajei_apį^i|il;ėje nėra 
buvę. Na pamatysim! La
bai prašomi visi bilietus iš. 
anksto pasirūpinti. Bilietus 
galite gauti^p^'A." Potęjri- 
bergą — gaspūdorią, gaspa- 

‘ j

* Vietinis
JI 4M.

— dėjo rūpintis turėti taipgi 
referatu ir tais klausimais, 
kurie liečia draugijų sustip
rinimą ir jų idealų išplatini
mą vietinės visuomenės tar
pe. Žodžiu valdyba pasiry
žus yra dėti visas pastan
gas, kad padaryti Federaci- 
joa skyriaus susi 
trumpais, įdomiais ir pamo
kinančiais, ir prašo visus at
stovus ir atstoves neapleisti 
nei vieno susirinkimo, nes 
juose praleistas laikas bus 
praleistas naudingai# 

-Koresp.

ciais ir prrErramn.
ttv v ii, . 'i 'n , Aureunvau atsiKeiti trw ar kerais Z SI labdaringą darbą Vis kartus naktyje,Iš priežasties pnslėft 

dėl mns.j ne)aimingli. reng?- ‘!r^lS;^X«^!?S 
aamsGr dalyviams, tariameS* 
ačilh Turime viltį, kad ir .mes arba -jum* nekalant* nieko. Vtal - -
ateity mūsii nepamiršite. iffiSt’%vtatin?Sr?S^t^P,*Xt ^’ncs krautą|?sr. 
Klhibo pavyzdį erak paseks

CHELSEA, MASS.
Po trumpos 3 savaičių li

gos, sausio 16 d. mirė Ado
mas Stanina, 49 m. amžiaus. 
Dideliame nulii^me paliko 
moterį Marijoną, dukterį O- 
ną ir sūnų Juozą.

Sausio 19 d. su iškilnjin- 
gomis So. Bostono lietuvių 
šv. Petro bažnyčios apeigo
mis tapo palaidotas į Mt. 
Benedict kapines. Laidotu- 
ves aprūpino graborius p, R 
J. Akunevičius. iš So. Bos- 
ton, Mass.

Širdingai dėkavojąme vi
siems giminėms ir draugams 
už skaitlinga laidotuvėse- 
dalyvavimą. Taipgi'dčkavo- 
jame graboriui p. Akunevi- 
čiui, už puiku ir pavyzdingą 
laidotuvių sutvarkymą ir 
suteiktą “ gerą; patarnavimą.

M. Staninienė, 
0. Staniniutė, 
J. Stanina. • - 

’< ‘  i , ■ -
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Štai ką mums rašo šimtus tokių laiški] su padėkavonėmis 
aplaikom iš viso pasaulio kraštų. Žmonės dėkavoja atvirai ir 
teisingai.

Tikrai sakau stebuklingos DEKSNIO 
gyduolės iš Amerikos, kurios mane iš
genėjo. Turėjau pritrauktų rankų |>er 
ilgus metus ir niekaip negalėjau Išsi
gydyti ir gydytojai buvo ketinę pinuti. 
Ačiū Dievui ir žmonėms, kurie prirodė 
ir pabirę naudoti Deksnio Galingų Mbs- 
tj sunaudojau i>orų dėžučių ir likos ma
no ranka sveika. Ačių jums išradėjai 
tų brankių gyduolių, kad jums Ponas 
Dievas padėtų toliams darbuotis.

Emilija RuatcikiėnC 
Kražių paštas ir miestas. Lietuva.

^regTf<lėJaii ausimis per 2b metų, vu- 
vąu pas visokius gydytojus ir visokias 
gyduoles naudojau, bet viskas buvo ant 
tuščio, kada išgirdau pagyrimų DEKS
NIO GALINGOS MOSTIES pamislinau 
sau reikia pabandyti šitų gyduolių, su
naudojau apie tris dėžutes ir dar pra
dėjau girdėti man pasirodė, kad dangus 
atsidarė ant žemės, nežinojau nei kas 
daryti iš tos linksmybės verkiau ir mel- 
džlans ai tas stebuklingas iKtdudles.

'lukstančius sykių tariu ačių išradė
jui peksniu i. . _. _____

O. Palubicnicni1.
jrinkimifti tgsvalio paštas, Taltičkonių kaimas, 

^Mfcvalio apskritis, Lietuva.
? 11* Tio-mo_

Plymonth, Pa.. 
Birželio 8, 1924 m.

Gerbiamas Tamsta:—
Aš 53 metų senun^o vyras, turėjau 

skaudėjimų per 2 metu rankose ir nu
garoj. Panaudojau jūsų Galingų Mostj. 
įlahar esu sveikus:—Ii iiuivr'Tnntertk* 
turėjo šone skaudėjimų per daug metų, 
išsitrynus su Galinga Mostimi kelius 
sykius ir nežinia kur tas skausmas 
dingo. Ir velinam kiekvienam jūsų Ga
lingas gyduoles.

Su pagarba. Jo*eplt Bogutski
533 E. Main St., Plymouth, Pa.

Pittston, Pa., Vasario 18, 1924
Gerbiamieji Tamstos:—

Tariu širdingų ačių už jūsų Naujų 
išradimų, kurks man suteikė sveikatų 
aš 65 metų amžiaus moteris turėjau re
umatizmų per 17 metų buvau pas viso
kius gydytojus ir naudojau visokias 
gyduoles, kas kų tik sakė, bet niekas 
negelbėjo.

Pasipirkau jūsų Galingų Mostj pas 
vietlnj agentų tik sunaudojau 3 dėžu
tes Galingos Mosties ir atgavau savo 
sveikatų. Ir tariu labai ačių už jūsų gy
duolių galingumų.

Su pagarba, Anna Navitikienf,
.14 Starkau Pittston, Pa.

I

New Brltain, Ct, Saus. 2, *1925 
Guodotini Tamstos:—

Turėjau Reumatizmų i>er Ilgus metus 
buvau bandęs visokias gyduoles ir gy
dytojus, l>et naudos nebuvo. Išgirdęs 
nuo žmonių pagyrimų apie jūsų Galin
gų Mostj parsitraukiau panaudojau sa
vaitę laiko, dabar jaučiuosi tikrai svei
ku jau pradėjau ‘dirbti ir tariu labai 
ačių už jūsų gyduoles. Jus galite pa
garsinti šitų mano laiškų arba pasaky
ti kiekvienam jeigu norėtų žinoti tei- 
sybės apie jūsų gyduoles, tegul rašo paš ' 
mane ■ ir M jparhšaii'pėtffS' kaip 
gan ir kaip mane išgydė jūsų Jiydnolės. 
Dar aš prisiunėiu jums $3.20 dėl 3 dė
žučių Deksnio Galingos Mosties po 
,81.50. nes aš siųsiu savo dėdei j Eti- 
ropų šitas steltėfinas gyduoles, meldžiu 
kaip greičiau prisiųsti.

Su pagarba. Toni/ Varantis, 
55 Areli St., New Rritain, C’unn.

hietu

f

J. ■

Kaipo Policistas per kelius 
būdamas gavau Reumatizmu kojose, 
kad negalėdavau sykiais nei pastovėti* 
buvau pas kelias gydytojus ir taip 
naudojau visokių gyduolių, .bet gerinu 
nebuvo. Mano motina parnešė Deksnio 
Galingų Mostj panaudojau apie ke.iu- 
rlus sykius ir nežinau kur tie baisus 
skaudėjimai dingo. Ir mano draugas 
X Anderson taip pat išslgydė-šono 
skaudėjimų. Ačių už gyduoles.

Mr .Hcrncn Kml,~ 
65 Hamilton St. 

0Hartford, Conn. •

Nesiąsk pinigą tik parašyk savo adresą ir prisiąsk mums 
šitą kuponą užmokėsi paštininkui, kada gyduoles atneš. 
GVARANCIJA. Jeigu pasekmių neaplaikysi į 15-dieną, 
piiligus grąžiname.
Vardas ir pavardė  _____ ~ ■'_____________
No. ir-gatvė •— ____________________ ______

L___-Valstija________ fe-

1-

RFTKALAYrJAM 

i :- ;‘ r;f

PASARGA: *
Nuo visokių apgavikų žiūrėki
te, kad būtų toks paveikslas v,'% 
ant dėžutės ir toks pat pwaia^’^^ 
kaip'^ tada turėsite tiktų 
duolę.

AGENTU IR AlSBNCrųTOfp; o
--------- J i . c._ j •• L 2 _ • • -e*.
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Darbiniu 
inimui šo

Profesorius 
kelsoj). — 
prieplauka

(inžinierių 
Kas vra sausa

toliau iiuo . 
prie kampoj 
viu. Lietuvių 
svetainė.? J

Lietuviai, kurie turite savo namus ir 
reikalauja pataisymo iš vidaus arba 
1
tos žmogij. Pfirttrfrn pfgfatt ta-gu kiti. 
A. BALDA ISKAS. W. Third St. 
So. Boston. (V.-24)

Mokinys. į — .‘<iyd^xpas 
kuris neišduoda' rėcepitj.”’

—— ■> t < 4

Andrius Lauderis davej 
pasiūlymų dovanų $160,000 
tam kuris perplauks Atlare-J 
tiko Okeanų.

■ '■‘pe
■■

sužinoti, di- - 
sandariečiai. • 

gi nepalaikyti •

DIDELĖS IR SVARBIOS
• "}

imdami 
jūs 1Z* 
kliubuį i 
lietuvis.
kas daugiau duos, jie gali 

į atgauti nors dalį savo pini- 
Igų, o gal ir visus. Sandarie
čių grupelė nėra koki ten vi
suomeninė įstaiga, kad būtų 
reikalas numesti kelius tuk- 

-staneius darbininkų sutau
pytų "dolerių.

Jeigu kliubui kito išėjimo 
nėra, kaip atiduoti svetainę 
už skolas, tai verčiau atiduo? 
ti kultūrinėms įstaigoms, o 
ne kokiai ten sandariečių 
fanatikų grupelei.

| Sandariečių dpętitas prie 
į Lietuvių Svetaines matyt y- 

“Verčiau čigonui, tik p-a didelis ir jie jau nuo se
nai planuoja jų paimti. Bet 

su dideliais no-

14 šeimynų namas po 4 ir 5 kamba
rius. Rendų £262.00 1 mėnesį. Greitai 
parsiduoda, nes moteris našlė negali 
apžiūrėti. Nori parduoti arba mainytu 
ant mažesnio namo. Kreipkitės: MRS1 
A. SKUTAS, 169 Silver St, So. Bo.* 
ton, Mass. , •(S.-31)

ri~

Tavo sveikata priklausomu 
šviežio ir švaraus maisto

BLUE RIBBON MARKEI
Yra švariausis ir didžĮąuĮi 
Lietuvių Markėtas Amtt$aį

Geriausia Mėsa, Duržovfa il 
G rasenai ,

ORDERIUS PRISTATOMI 1UMVĄ 
< be tkirtttmo kokiofe Aalgįt -J. —K -■ifn/Zn

Atattnnkyklt Ir TVrsltlkrtnW

BLUE RIBBON MARKE* 
. «: į J. ’ $TRTOtNAS. srflnlukar .4 

irt! i. 8242a TEKASANT 8T. 
j j DORUHESTElk MAUS, f Jį

Telefdnaa C<-)umbla 4230

DOLEĘIODE

•* * r-‘l ■ » r . i »

Be^Sakli)| 
kiek' man teko 
džiumoje yra 
Tai kodėl 
kliubo, ir karų buvo reikalin
ga varytis prie to, kad kliu- 
ha*~_Įfi!ndnnginnsin išleistų 
pinigų pataisymams, ir pas
kui nutarti parduoti ‘‘San
darai’’ už skolas, be pinigų.

Tokiais darbais negalite 
’ pasirodyti, kad jums rūpi 
lietuvių vaikai.

1 Jūs gerai žinote, kad Lie- .vra prigijęs priežodis: Sau- 
tuviu Ūkėsu Kliubas sukišo £okis kaiP lll!” sandarie-į 
visus pinigus sumokėtus pa.-.'01”- 
šalpoms Į savo svetainę. Pa-t Lietuviui Ūkėsu Ivliubo na-’ 

skolas riai savo svetainės reikalais 
visus turėtų susidomėti ir penkta- 

juk yra dieny, sausio ‘27 d. dalyvauti

Ant toliau taip kentėti ne
galima.

Šiame reikale yra šaukia
mas. visų lietuvių kriaučių 
ne paprastas susirinkimas, be 
skirtumo kūris- kur dabar 
priklauso ir ką siuva.

Šis svarbus susirinkimas 
atsibus pelnyčio j. sausio 27 
d. 1928 m. Lietuvių Svetai
nėje, E. kampas Silver St.', 
So. Boston. Mass.

Visi be skirtumo kviečia
mi atsilankyti. Ant šio susi
rinkimo. tikimasi turelį, ge- 
nerąlį sekretorių J. Schloss- 
bergį.

149 Skyriaus ACW. of A 
Pirm. J. Palaima. 
Sek r. J. Lekys.

— rengia — ‘
J

naujai nusitvėrusi Labdarybės'^ 
Draugija ;y vB

SAUSIO 29-TĄ DIENĄ, 1928pJ 
LIETUVIŲ SALĖJ

26 Lincoln St., Brighton, Mass. $ 
| Pradžia 3:00 v. po pietų/
Kviečiame visus atsilankyti^*^ 
nes šios prakalbos bus garia: J 
svarbios. Kalbės- garsūs kai- - 

'betoj ai ir bus kitokių pa- 
marginimų. '

Suvirs 20 Metų .

JUOZAS P. ŠARKIUNAS
DARBUOJAS SU 

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

•. • ” ■* i ‘

LDS. 1 kuopos susirinki
mas. sausio 24 d. buvo t var

iklis ir naudingas. Padaly
ta keletu nutarimų.. Išrink
ta darbininkai dirbti balių- 

Ije, sausio 28 d. ir “Darbi
ninko’’ koncerte sausio 29 d. 
Pakelta sumanymas, steigti 
kliubų ir apkalbėta keletą 
kitų dalykėlių. 

! T LDS. N A. suvažiavimą kia sandariečiams bizūno už ko 
’ . *1 . . • ' -----------

Kas išrinkta keliolika atstovų. 
Kada

cijai 
rūpinas 
ir savo 
reikalai:

Bet “Sandara” neįvardi
ja kokiai organizacijai tas 
namas reikia pavesti. Kam 
slėpti. Reikėjo pasakyti, kad 

organizacijai. Ma
ni i<l a riečia i į tyt gėdisi savo vardo. Jei- 
ir dar kaip: į gu Sandarai, tai kodėl ne 

k liejimais komunistams? Juk jie nė 
[kiek neblogesni “kultūriniu-1 

ir Lietuvių kai" už sandariečias-. 
Ar čia nereį-1 ' Dabar visiems aišku, del- 

sandariečių davatkos' 
ardymų% kliubo, kuris per brukasi Į draugijų konjite- 

Aar.t/s tiek metų gynioja. “Sanda- trs. Čia nas lietuvius jau

S ORKESTRĄ, Pradžia 8:00 iki

l JP a s 
.......
Dolerio vertės nupiginimas stebins jus netikėtai. Kai 

kūrie mūsų nupiginiiuąi yra sekanti: .,.
4 poros moteriški; pančiakų (Silkinių) ...$1,00
2 poros moteriškų Blomerių (šilkinių) ---------- $1.00
2 flannel naktiniai marškiniai ______----------- $1.00
Vaikams Vilnoniai Svederiai ....____ ___ _—.2 ..„$1.00
Berniukams Kelnės ...........    _i....$1.00 '■
2-ji Viršutiniai Marškiniai Vaikams_ „_ _____ $1.0CT

Ir šimtas kitų riupiginimų
ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE

Šis Nupiginimas Bus Petnyčioj ir Subatoj
SAUSIO-JAN. 27 ir 28,1928

ši kompanija išdirbinėja pianus 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie
tuvis Ponas ša rkinnas daro specia
li raginimą'dėl lietuvi# bizntp.

Aukščiausios rtašies Planai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk der katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

“VERČIAU ČIGONUI, TIK 
NE LIETUVIUI”

Pereitame “Darbininko’ 
munery rašiau, kad sanda 
piečiams patinka mainykavi 
mo “džiabas.” Maino vardą 
laikraščio, maino “tikybą,” 
maino savo partijos princi- 

įpus, ir taip bemainykauda- 
■mi neyyįenų savo brolį yra 
nuskriaudę. Jierris labai pri
tinka jų pačių iškeptas ant-Z / -w- xz • --- “ ■ • -rasas: .
ne lietuviui.” Sandariečiams

Kad mums reikia vieny-
;s. tai niekas jieginčys. Bet 
dko sandariečiai nematė to nuskliausti savo brolį lietu- kliubiečia 
ikalo pereitus metus? |VL išplėšti iš jo brangiausi rais sandariečius, turėtų su-

. - i,- „ tūrių tai tik juokas. drausti. Kliubui pirmoje
■ , ■ ■ - ii Bostone mąrodysite vietoje turi rūpėti nariu pa-^ai turime gausiai susirink-1 _ . . ,. J, , Vl d. . , , .. • v ne vieno bendre darbo su šelpa.

. - • sandarieciais, kuris butų įse-' “Sandara” rašo: “Kaip
, . ■ • x;i_ jes naudingai., Sandariečiai yra reikalinga turėti savo

. • . t i ■ • įsimaisę į draugijas, komite- kultūros reikalams namas ir
_________ _ _ tus, komisijas, savo eigoms- kad tas namas reikia kaip 

kais sk.uiiaK turi ką nore tik pavesti tokiai organiza-, 
padaryti: išardyti pradėtą cijai, kuri pirmoj eilėj ir 

•_________________ darbą, panaudoti jį savo rūpinas tautinės kultūros
DARBININKŲ SUSIRIN- grupeles naudai, sukiršyti ir savo priaugančios kartos 

KIMAS narius ir į draugijų komite-
nacliališku būdu, pri-1 

grūsti savo davatkų.
Į Tai sandariečių mokslas, 
amatas ir principai.

, Turime draugijų šventųjų Sandaros
. vardais, o ar s
t

Į jas iK sibruka.
1 g rusinimą i < il
ki tų.
- Imkim, kad
Ūkėsų Kliubą.

Sof. — Juozas yra labai, 
silpnaprotis,*ar ne

Omar. — “Kodėl1?” ČT 3
Sof. — Nagi aną vakarų 

vežė namo savo tėvelius per J 
nuobodų kelią ir priėjo prie, - 
vienos tokios nuobodžios B' 
vietelės kad nepasijuto kaip' 
karą sulaikė. ’ M

492 E. Seventh SL įvyks L. 
D. S. T kuopos šokjsi^l&a- 
vome žinių, kad iš kitų kp- 
loni j ų j aun i m a s ir senesnio- ( 
ji, kurtė vaąųoja į 
ninko” metinį koncertą,"Jm 
čia. šeštadieny irt daįyvau: 
darbininkų šėkii*č>sg. Vieto: 
jaunimas ir senesnieji ture 
tų 'gausiai sueiti, kad būtų 
kam priimti svečius ir jiems 
duoti “good time.” Nepa- 
sirodykime tinginiais ir ne
susipratusiais. Gausiai atei
kite i šokius ir į 
ko” koncertą- 
kiuose buš7 gerta 
susipažinti.

DARBININKŲ ŠEŠTADIE
NIS IR SEKMADIENIS
Sausio 28 d,. 7:30 vai. va 

kare, parapijos svetainėj, SANDARIEČIŲ IŠPAŽINTIS
I kistebę j au ki t uose 1 ai k - 

raščiuose.kad lietuvių kriau- 
Sš-čių valdyba šaukia susirinki

mą. sausio -27 d. (Praneši- 
imas telpa ir “Darbininke”) ■ 

Ls į Labai gerai, kad nors dabar 
j pamatė savo klaidas sanda
riečiai (Palaima ir Lekys 

'yra sandariečiai. K.). Ne
būdami valdyboje jie šį sky
rių boikotavo ir ardė. Tie
sa, jie dabar prisipažįsta, j 
kad jie buvo kvaili ir pavy-Į 
dūs ir’ už lietuvius niekur 
neužstodavo. Bet po šios iš
pažinties ar galima jiem pa

siketi, TnūTpė tą. kvailumą 
'ir pavydumą pametė? 

Kvieslys garantuos, kad taip ?

P-NIA F. PIK ČILINGIENĖ,
Karmėlavos Mergaičių . Ūkio mokyklos Įgaliotinė, ketvirta
dieny, sausio 26 d. atvažiavo | Bostoną. Stoty ją patiko 
gražus būrelis Bostoniečių ir iš apylinkės kolonijų svečiai, 
kurie atvažiavo čia bendrai pagerbti/pirmąją Lietuvos mote
rų atstovę iš Lietuvos. Vietos sųjungietės su talkininkais 

apielinkės pasirodė kad svajonės pali-' viešnios pagerbimui surengė puikių puotą. P-nia Pikčilingie- 
nė Bostone ir apylinkėj laikys prakalbas.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 13 kuopa ir visas apskri
tys sveikiname mūsų brangią, ir garbingą atstovę ir linkime 
geriausio pasisekimo. - J

. .. Beje, rūkyk Old Gol 
CigaretiLS — nėra ne kosul 
vežime. Šiame laikrašty nu 
lat ‘telpa komiški skelbim 
įžymaus kartūništo Brigg 
Sek juos . . . skaityk ju 
ir- persitikrink, kad O; 

lauko, geriau kreipkitės pas savo tau- ' Gold CigarctUOSO “Nčra'ii 

Kosulio Vežime.”

; į,-’ *• tt. , Jt-ryE i.

KONCERTAS, KONCERTAS.

M 1 ič

v* 3F . «£S • 2*--4
F ! 2 <"

V , UB
IMr v

Visi darbininkai apie kon
certą tii ir kalbai Jau nori 

- nenori, o reikės eiti. “Doleris, 
Č doleris, sukasi maišos...” kiek- 

vięųo kišeniuj ir paaukotas 
' lygiai
’ kaip Vanagaičio' rekorde.

“Asilė.asile — duinių^Iara-
_ Bau...” skaitau “Vanago 

Plunksnoj” ir taip manau a- 
pie tuos, kurie neatsilankys 
nedėlioję, 29 sausio Municipal 
Building svetainėj. Tas turės

k kopūsto galvų,* avies smegenis, 
kas liks tų vakarų sėdėti na
mie Vienintelis laikraščio 
koncertas ir jis reikia paremti. 
Ir artistams bus smagiau dai-

4, *

. nuoti esant daug publikos. Aš 
y spėju kad publikos netilps šį 

kartų į tų svetainę. Jeigu tiek 
daug 'artistų ir dar Vanagas 
su Grybais ir Jėzuitais pasi
rodys, tai jau “good bye’..”

Profesionalai, biznieriai ir 
į net klebonai visos

ir-gi rengiasi į darbininkų puo- ko tik svajonėmis. Dabar 
u-.- tų. Tikrai “sūdna” diena ne- jau niekas lietuvių negiriu 

toli, Jeigu “ponai” rengiasi,ir unijoj jiems vietos nėra, 
ateiti į “Darbininko” koncer-jTaip kad net biznis agento 
tų. ■ Reikės eiti pažiūrėti kaip lietuviams neleidžiama lai- 
atrodys mūsų “ponai” doleri- kyti. 
niuose krėsluose. Aš, tai lip
siu ant balkono už “pusrub- 
IĮ.” Iš ten geriau matysiu 
“Vanagų.”

Kas bus daugiau, pamatysi
te scenoje. Dabar skubėk įsi
gyti tikieta. --Eikšen tuojau 
ant 366 Broadway ir gausi ti- 
kietų kokį tik nori. Būtų “fo- 
nių,” jeigu . mes darbininkai 

r ' išpirktame visus dolerinius 
tikiętus. Kų tada ■ “ponai’ ’ 
darytų? Kas Įspės, kur jie 

___ sės?,. _______ _

a.]

4* . i
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ru velkinvi. ' • ,
čia apie jį nėra jokios paslapties —• 

gyduolė pašalina skausmus. Ir’ kiek
vienas Keti Cross Kidney Plaster turi 
pHną gydymo jėgą iki plasterls atlieka 
savo pilnų darbą pnsalinlmtii skaus
mo. Taigi buk tikras kad. vartojamas 
plasteris Inuų .lohnson's. Parduodamas 
visose vaistinėse.

Tel. So. Boston 0823
LIETUVIS DANTISTAS

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) * .

425 Broadwąy, So. Boston
O] šio valandos:

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 6 
ir nuo 6 iki 8 vai. vaksire. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir-ne- 
dėldieniais, taij>-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytasKainos — l’o pietų 10 centu
Vakarais — 15c., 20c. i r. 25c. 

Nedėldieniais tiek pat.

Pirmadieny ir Ketvirtadieny 
Penki Aktai Vodevilo

“L0NES0ME LADIES“
Su LEtVIS STONE• ir
A5N \ (j. Nll.l.SON

Ketvirtadieny, Penktadie
ny, šeštadieny

VASARIO 2—3—4

“TW0 FLAMING 
YOUTHS“

(11ESTER ( ONKI.1N
\V. C. F1E1.DS

A** r ; -4

==?’

šiuos Baisius '1 
Skausmus ’ į

——...... ž

Dėl frreięinusios pastoviausios 
galinis -lel HCttralgtj<Ts skausmų var
tok Johnson’s Iled Cross Plfisterj. Jis 
pašalinu šių ugonizuojančių priepuolių 
skausmus tarsi iiiųglškak Per 40 me
tų šf gclbst utH niekuomet neapgaunan- > 
t i tryduolė. yra komfortas kentėtojams 
dėl reumarizmo ir I’adatjros. suirusių 
nervų uždegimų et c. savo umiu ir tik-

KODĖL KUPRANUGARIS 
g į LENGVAI PAKENČIA 

TROŠKULI?
■ Dabartiniu laiku, matyti, 

jau išaiškinti kodėl 
^kupranugaris pakenčia troš- 

lengviau, negu koks 
; Jiors kitas žinduolis. Kupra

nugario yra nusistatęs kūno 
-temperatūros svyravimas 
^šyje su oro temperatūra; 
'tas sbyravūnas prieina iki 

; 4 laipsnių. Be to, prakaita-
H vimas vyksta jam vienoje, 

labai mažoje odos vietoje, 
taip kad vandens nustojimą 

į-Į-įer išgaravimą kupranuga- 
turi menką dargi kar- b

■*’'šeiauisu dienos laiku, ko dė- 
l lei sumažėja troškulio jaus

mas. Visu tuo išaiškinama
- 3o nepaprastas ištvermingu- 

mas troškulio atžvilgiu.
į, t.-

L. Vitkauskas
s “

 : ■- 

TeL So. Boston 3520

A-. 0. ŠALNA-SHALLNA
' LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs <iū Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. \yASHINGTON UNIV. su I.LB.!

£ L > u r b 1 n i n k o ” Name 
(antros lubcs)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

305 Harvard St Cambridge. Mass 
Tel. ūnivsrsity 1463—J.

■■

.?>

tu -

.4

į

BK

8*V

BRO AD WA Y THEATRE
Broadway ir F Street

■ 'South Bbston x

NEUBALGIJOS

SRAIGĖS
:. Vienas prancūzų mokovas, 

, įyręs sraigių gyvenimą, jų 
persikėlimo iš vietos į vietą 
būdą. Tarpe kita jis paste- 

; bėjo, kad jos be jokio sau 
pavojaus gali peraliaužti per 

, aštrias briaunas, kurios, ro
dos, būtinai turėtų jas su
žeisti.

Buvo padarytai bandymas 
su sraige, kuri nesuęižeidus 
perlipo jjer... skustuvo aš
menis. Atrodė, kad skustu
vas turėtų perplauti per pu
sę minkštą gyvūno kūną, — 
liet bandymas parodė, kad 
sraigei jokio pavojaus nėra. 
Tai^pare!na nuo savotiško 
jos būdo šliaužioti. Sraigės 
persikelia iš vietos į vietą, 
pasiremdamos savo kūno 
apatine raumeninga dalimi,; 
kuri gamina kimbančią, sli-Į 
džią medžiagą. Ta kimban
ti slidi medžiagą'•{kuri už- KAIP ATVĖSINA GĖRALUS apsistoti iki balandžio pra- 
džiūsta ant žemės arba ant. AFRIKOJE džios Pakeliui ekspedicija
žolės spindulio pėdsako pa-j Gėralų atvėsi n i mo po kąra- rado senovišką miestą Maų-‘ 
vidalu), neleidžia sraigei tu Juoduoju sausažemio hazeją, sudegusį XVII šinit- 
slysti žemyn ir padeda jai dangumi būdas labai papras- motyje ir nuo to laiko nęgy- 
išliaužti ant visiškai stačių tas ir žinomas, turi būti, liet venamą. Paminėjimai apie 
lygių sienų. !kuriai šeimininkei. Butelius.tą Triestą randami istoriš-

į Šliauždama per skustuvą, su gėralais apvyniojama kuose tų laikų paminkluose, 
pradžios prilipdo drėgnais audeklais ir paka-| KolUs“pranešė ka i Tazo 

plyuioje • yra neapskaitomi 
turtai — auksas, akmeninės 
anglys ir t. p.

' SEKMADIENY '
SAUSIO 29-T4 / Į

“FOR LADIES ONLY“
Sū JACQITELINE I.OGAN

T) AKTAI VODEVILIO
Vėliausios Pasaulinės. 

Žinios

Pirmadieny, Antradieny, 
Trečiadieny

SAi:S.Ul 20—31. A’ASAUm i

•MAN#CRAZY”
Su DOROTU Y MAUKAI LL Ir 

JACK MULU ALI.

“DRESS PARADE“
Su VVILLIAM BOYD

I 
i

• sraigė iš• v

Kaip žinoma, išsireiški
mai: “Prisiekiu savrrbaržri 
da!,” “Prisiekiu Mahometo 
barzda!” — labai vartojami 
musulmonu tarpe. Įdomu 
pažymėti iš kur ta formulė 
kilo.
ir kadaisia buvo išsiplatinu-

savo kūną prie šoninės aš- binama ant virvės; vandens

- ' t
Nėr Reikalo Ugiaus Kentėt , 

šiuos "Ratsins

& ■ tberty 7296

I GEORGE H. SHIELDS j 
| ADVOKATAS | 
$ 811 812 Old South Buildiug $

• “M4 Washincrton Street 
Boston, Mass. v

* VnImihIos' 9 A. M. >ki 5:30 F M
GYVENAMO VIETA Ą

« * » 
S 37 Gorham Avė., Brookline $ 

„Jh ’gelephone Regent 656S

NEPRALEISKITE'

.... . — — —

terj/dr-jos
P OGLOBAMOTINOS ŠVČ.

VALDYBOS ADRESAI
______ ___ - Jieva Marksienė,

625 E.-Elgblh St.. So. Boston, Mass. 
Vice-I’lrminlnkė — Ona Zulonienė,

1.1 Monks St.. South Bosom. Mass. 
Prot. Raštininke — Ona SiaurlenS, 

• 443 E 7th SU So. Boston, Maa» 
Telephone Sonth Boston S422-R.

*ln. Raitininke — Bronislava Ciunlen, 
29 Gonld Su W. Roxhury, Mas*.

, Iždininkė — Ona Staniui iutG, 
105 W. 8th SU So. Boston, Mas* 

įvsrkdarS — Ona Mizglroieng. 
1512 Cclnmbia R<L. So. Boston, Mas<. 

Draugija savo sustrlnklmns laiko k» 
anTrę utamlnką kiekvieną mėuer 
’:30 vakare, pobažnytinėj Bvetainč: 

Visais «lr-jos reikalais kreipkitės pa> 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

ŠV. JONO EV BL. PAŠELPINfiS 
■Rytuose haTzdtt DR-JOS VALDYBOS ADRESAI 

Pirmininkas — M. Žiobt..
539 E. Seventh St, So. Boston. Maa» 
Telephone Sputh Boston 8552-R. 

Vice-Pirminlnkas — J. Petranska*.
24 Thomas P. So. Bostou, Mass. 

Prot Ražtlninkas — J. Gllneckis.
. , 5 Thomas I’k., South Boston. Ala*-

•aštvie ir kn-; Arabų nuoinone, barzdos t Fin. Raitininkas — m. seikia. .
• ' ' . v .,1 gGG Brocdway, So. Boston, Masa.ris vaidino nemažą vaidine- nešiotojas — žinojus prity-^ g^ieriun — a. Naudžiūnas, 

ni Kanaano žemės'vaikų is- ’’ęs besididžiuojąs savo lais“**■ 
terlioję. To miestuko pasi-je 
didžiavimo daiktu vra io tl netH'Są l) TUO 11-i nedėldienj kiekvieno mėnesio. 2-ra v»

"1 r • A •* -V! cnm loil-ni nustoti nnlinVi i ’andą po pietų, parapijos salėj, 492 >vandens sukami ratai, is ku- rarn laiKin nu toti apiuiKi <j^v«>nrh st R,»»ion 
rių didžiausias yrą iki 70 n’ll pasitikėjimo. Ryšyje su —------------------- -- ------ —
pėdų per skersini.

|tas skaitomas didžiausiu pa- 
Kaip ii* visi kiti;Mahometo

ii, ...... ’
iš medžio, ir tikt;'.i

ie.-.
/rin 

Įpja dienas ir naktis, kelda-' 
SIBIRE RASTAS XVII AM- mas vandeni iš Oronto mies- 

įto sodų - drėgmei teikti ir 
miesto gyventojus aprūpinti 
vandeniu.- ,

’ L. Vitkauskas
----------------- -------------------

į Tazo upės Jenisiejaus rė-

EW YO R K SRAi

Ji siekia gilią senovę LIETUVOS DUKTERĮ

dalies, pakelia priešą- išgaravimas, kaip žinoma,
kinę kūno dalį virš ašmenų,' suryja šilumą ir todėl, skvs- 
perlenkia ją nepaliesdama timas butelyje, apvyniotame 
aštrių ašmenų, ’iki jų kitos šlapiu audeklu, turi atvėsi,!, 
pusės, kur vėl prisitvirtina Kad pagreitintų išgaravimą 
savo limpančia medžiaga, ir tuo būdu labiau atvėsintų 
Kai priešakinė kūno dalis gėralą, vaikui juodukui pa-! 
tvirtai prisikabina prie sku- vedama visą -laiką tampyti' 
siuvo šono, sraigė nuplėšia virvę, tuo padarant butelių 
nuo ašmenų užpakalinę kū- supimąsi; tokiame dirbtiua-

4

i J

si visuose Rytuose. Dar se- pirmininkė —

L. Vitkauskai

E- •’ . Reta Proga
<• ' Dviejų šeimynų medinė stuba, su 
? penkių automobiliii garadžium,

City Pomt. ant East Sisth Street, 
r netoli L St. Keturi kambariai ant

pirmo augšto, penki ant antro.
- Maudynės, šiltas vanduo, elektra, 
S"' priešakiniai piazai. Gera proga

žmogui, kuris turi vieną arba 
’ daugiau automobilių, arba užsi- 
į imantis automobilių taisymu. Ran-
- dp atneša netoli $100 i menes. Kai-

■ muMSOOC Matyk A. J. KUPSTIS? 
k; Savininką. 
| BARGANAS!

Į| South Bostone Lietuviams 

£ , South Bostone Lietuviai jau be-
g veik apipirko visas geriausias biz- 
F' nią vietas ir visi gerai gyvena. 
B Pas mus šiomis dienomis pateko 
K turbut paskutinis geras kampas

South Bostone su gerai išdirbtu 
bizniu. Mes užtikriname jei žmo- 

t gus paims katras supranta tą biz- 
jį' nj arba norintis išmokti galės da- 
į- ryti gerą gyvenimą. Biznis ir na- 

K. mas ant 2 šeimynų su trim kamba- 
gk nais užpakaly krautuvės. Randų 
g ateina $95.00 j mėnesi. Bizni ir na- 
E - mą galima nupirkti už $8000 o gal 
f-; dar pigiau. Lengvos išlfgns. Ma-

K tylate tuojau A. J. KUPSTĮ.

Dorchestery

K Aėšių šeimynų medin? šluba šū 24 
kambariais. Yra gazas. elektra. pe_ 

r Hai. piazai. vieta dėl garadžu. 
gį Randu atneša $160 j mėnesį. Pre- 

Įh kė $14.800 T^nvvos išlvgos. Ma- 
tyk A. J. KUPSTĮ.

MEY' • South Bostone
k? Šešių šeimynų medinis namas. 27 
®..„ kambariai. Rendu atneša $780 į 
P. metus Prekė $4 500 Lengvos išly- 
g gos Matvk A. J KItpSTI. 
t LAIKAS PIRKJT ANGLIUS IR

- ,• ' MALKAS

, kad rudens ir 
laikas artinasi Paprastai 

imantfang iai ir. malkos pabrangs- ___x;
atidėliokite, įduokite i

J į   V*. ' A * • * J?K 7 *■ ? V * V V* B. A w

no dali, pakelia ją vertiką- me vėjuje audeklas*greičiau 
liškai ir paskui slysta žemyn džiūsta. ' 
mm skustuvo, nepalietus aš- kad tinginys juodukas visą 
trin ašmenų. laiką dirbtu savo darbai

Tas mokėjimas be pavo- Prie virvės prikabinama 1 -2 
imis sau peršliaužti per aš-1 skambalai, kuriu be pertrau- 
trias maunančias ir durian- kos skambėjimas yra girdi- 
čjas kliūtis, kurio neturi mas viršininko (kokios nors 
joks kitas gminas, yra ido- ekspedicijos), kuris yra už- 
mi sraigės vpatybė. kuri yra siėmęs palapinėje, ir iš to s-u- 
jai atlvsrinimu už jos nepa- žinoma, kad juodukas eina 
prastai nerangų iš vietos į savo pareigas. Apie visą tai 
vietą persikėlimo būda.

L. Vitkauskas

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE 
VANDENS SUKAMAS

5 RATAS
Apie du šimtu kilometrų 

atstume ūšiaurę nūo Damas- 
Bet kaip susekti, • ko> Oronto upės krante yra 

s seno viski ausi as Chamo mies
tas, žilos- senovės Didysis 
Chamatas, apię kurį nema
žiau trijų dešimčių kartų 
minima šr

novės persuose barzdoto vy
ro žodis buvo daug reikš
mingesnis ir juo buvo nepa
lyginamai labiau pasitikima, 
negu tvirtinimai bebarzdoto 
jaunuolio (tas pats buvo ir 
germanu tarpe). Senovės Iz
raelio teisėjai visuomet su
teikdavo pirmenybę barzdo
to vyro liudijimui prieš jau
nesnio priešininko žodžius. 
Aplamai, 
buvo pripažįstama išoriniu 
gudrybės. vyriškumo ir su
brendimo simboliu.

LIETUVIS DENTISTAS

DR. ST. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS) '•

14 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 2300 •

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 ryto, 
nuo 1:45 Iki 5:20 po piet Ir nue 7 

g Iki 9 vakare. Šventą dieną pagal so- 
J sitarimą.

K TeL Brockton 5112 - • 
g DANTISTAS
|0R. A, J. GORMAN
| (GUMAUSKAS)
t; 705 Main St., Montello, Maas.

i Kampai Bros*! Street) 
$ Ofiso valandos:

Ryte nuo 10 iki 12 vai.
Dieną nuo 2 iki 5 vaL 

d ' Vakare nuo 6 iki 8 vaL 
A - . * - ■ s

; & FEL. 8o. Boston 0508—W , 2
I LIETUVYS DANTISTAS \

A. L KAPOČIUS
I

f

pta,
gy

STISA. J.
832 Broadvray, So. 

TG,« B. 1662-1373
K

<i t 
j/ 4

■Vr* J&Sr *

* i

VANAGAIČIO JUOKŲ 
KELIONĘ

Sausio 29, “Darbininko” 
koncerte S. Boslon, Mass. 
(verks ir ašaros Vanagas).

Vasario 3, Montello, Mass.
Vasario 5, Brooklyn, N.Y. 

(po piet 4 vai. Transfigura- 
tion salėj.

Vasario 8, Wilkes Barre, 
Pa.

Vasario 10, Scranton, Pa.
Vasario 11, Philadelphia, 

Pa.
Vasario .18-19, Pittsburgh, 

Pa. .
Vasario 20, Dayton, Ohio. 
Kovo 18. Chicago, III.

yra dargi pagamintas vokie- 
čių dailininko_ C_ Arrienso .
paveikslas, pieštas iš gamtos i 
— kai tas dailininkas daly-(šaulyje, 
vavo gausaus tyrinėtojo & o! Chamo ratą 
t-. . • . i.....................................:Frobeniuso ekspedicijoje . į 
ekvatoriaus juostos Afriką.

L. Vitkauskai*™ paprastai f
jiadaryta iš gėle

ŽIAUS MIESTAS
Pernai iš Leningrado iš-i 

važiavo geografijos draugi
jos šurirošta ekspedicija; 
zoologo Koiso .vadovaujama,

____ z - V* _ »

dyboję ištakas. Į tas rietas 
dar - nebuvo įžengusi ^žmo
gaus koja. y '

Ilgą laiką fiuor ekspedici
jos nebuvo jokių žinių, ir 
tiktai nepersenai buvo gli
tas laiškas, kuriame , buvo

(Meldažio svet. pabaigtu- Panešta, kad ekspedicija,, 
pasiekusi Tazo ištaką, buvovės).

Kampas Dorchester St. 
-- ir Broaduay 
SOUTH BOSTONE p

Užkandžiu vietą. Saldainiu turi- 
mė namie darytu, šaltakošės (ice- 
crem). Turime visokią saldai
niu pusi rinkim u f dėl visokių rel-* 
kalą. Neužmirškite savo draugą.

Tas ra-

f

251 Broadway, So. Boston g
(“Keleivio” name) x

■ ė Onso Vai,axdo» : nuo 9 iki 12. n» 
i ■į r dlO m 6 ir nno e :S0 Iki 9 vakare X

Seredomf8 nno 9 iki 12 vaL dieną N 
I ^Sūbatomis nuo 9 iki. 8 vak. Nedė v 
, ^įlomis nuo 9 iki 12 (pagal sutarti

, i •’ ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS ■tuo yra ir paprofis skusti VALDYBOS ANTRAŠAI j
i

I
I
I
į

I

i

I

I

I

I

barzdas vergams. Pranašo 
garbintojai ]kt- 

ėmė tas pažiūras, ir nno čiajis p'.’daryias
"* io ašis ;Pa(’jo tiek išsiplatinusi prie-

Tas ra
ida ir cy-

4 isaika barzda. Į
Tj. Vitkauskai,

t

v

DRAUGIJŲ .VALDYBŲ 
ADRESAI

u • . Ji '--.'r/

A

' „ • • X •' w r<enxnur»KHP savo uraugų. į-
Nesisoilčsitė išgirdę Va- privemta dėl salc.ų JT pūgų

nagaičio jnolhis. Su juo kar
tu keliauja pianistas M. Yo- 
zaritas, iš kurio reikia ste
bėtis kaip jis moka pianą

I Paskutirfės Šarkio mušty
nės jau bus ant programos. 
Kas negalėsite išgirsti Va- 
nagaitį koncerte, tas ntisi- 

’ fipidėe-.jt) refcorOų/ „y®* Jį
v •” * • ’

t

................- -

P. J. AIUNEVIČIUS
Lietuvis Graboriua,

‘ , j/, ;

820 BL SIXTH ST., 80. BOSTON
f - *. « T

TU, 8. B. M80 y

* • r ■ •,
• (A .* i-

♦

i
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So. Boston Mass.
Pirmininkas — Jonas Jarofta,

225 L Street, South Boston, Masa. 
Vlce-Pirmininkas — L Svagždys,

111 Bowen SL. Sonth Boston, Mas* 
Prot. Raštininkas — V. Mickevičius*. 

Į 405 Third St. Sonth Boston. Mas*
I Finrnstj Raštininkas — M. fielkis,

366 W. Broadway. So. Roston, Mas* 
Iždininkas — V. Balutis.

36 Mercer Street. So. Boston. Mass, 
Maršalka — P. Laučka.

393 Fifth Street Sonth Boston, Matis 
Draugija laiko susirinkimus kas antr?

nedėldienj kiekvieno mėnesio, po no 
vai. po pietij. Parapijos Salėj. Septtn 
ta Gatvė. Sonth Boston. Maaa.

SPECIALISTAS 
nuo nervišku ir chronišką li
gą per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bld£.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
D R-JOS VALDYBA

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

92 Sauyer Avė.. Dorchester, Mass. 
Prot. Raštininkas — Leonas švagždis, 

111. Bo^ren St., So. Boston. Mass. 
Fin. Raštininkas — Kazys Kiškis.

366 Broadway. So. Boston, Mass. 
Jždinlnkas — Vincas Kališius.

67 G Street South Boston Mass.' 
Maršalka — Kazimieras Ambrozas. ; 
• 492 E. Seventh St, S. Boston, Mass. ] 
Draugija ląlko savo susirinkimus kas j 

pirmą nedčldienį kiekvieno mėnesio 
; antrą valandą po pietų, parapijos 

salėj. 492 E. Seventh St, So. Boston.
- Mass. į

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot Versiackas. 
(KM 4E. Fifth St, So. Boston. Mas«.

Vlce-PirminiAkas — Povilas Rnka, 
95 C Street South Boston. Mass.

Prot Rašt---- Antanas Macejnnas,
450 E. Seventh St, S. Boston, Mass

Fin. Rašt — Pranas Tnleikis, 
109 BoTen St, So. Boston. Mass,

Iždininkas — Andrius Zalieckas, 
150 H St, South Boston, Mass.

Tvarkdaris — Kazys Mikailionis, 
906 E Broodtvay, So. Boston, Mass.

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą (2-trą) nedėldienj kiekvieno 
mėnesio Lietuvių kertė E Ir
SUver gnt., So. Bostot|, Mass.. 1:30 
viii, po plotų. Ateidami' sustrinkiman 
prašome atsivesti naujų narių pri
rašyti prie musų draugijom

I
Tel. S. R 2805—R.

*1 E T U V I S

OPTOMETRISTAS
*

I&gzamlnuoju akis, priskirtu aki- i 
n lūs, kreivas akis atitiestnu ir J 
amblljoniškose (aklose) akyse m*- į 
gražinu šviesą tinkamu laiku. ' i

J. L. Pašakarnis, O. D.
447 Brosdway, So. Boston. j

—i. ■ ■■ i . i..........................■

Res. Talbot 5863

J. J. ZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzaminuoja /kis ir pritaiko, 
akinius

414 Broadway .So. Boston
Ofise tik vakarais

X '•
=^=-2====

J. PETRUŠKEVIČIUS
. Laisniuotas Graborius

Laikau automobilius dėl vėsėtą
ją, krikštynų ir šiaip pasivaži- 

nčjimo, pigiau n$ kiti.

162 Broadway, S.Bostofi, Mass. 
Ofiso Tel. So. Boston 0304-W 

Rea Tel. S. B. 0304-R.

r r ~

į

* J

££ * ,

TeL Norvvood 1306 -

E. V. WARABOW
(WRUBLIAUSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
IR B ALSAMU0T0JAS

I U7t> WASHINGTON STREET 
Norvrood, Man.

■I

1 v . 
ii y

.......... ■ - -

PATARNAVIMAS DIENĄ 
t IR NAKTĮ 

D. A. ZALHSKAS
Graborius ir Balsamnoto jas
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Man,
Telephone Univerrity 8831-W

'■
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