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EINA NUO 1915 MĖTO
T-

Lietuvis Kaltinamas Žmogžu 
dystėje

Jis ir jo šeimyna buvo pasislė
pę; areštuotas

——Easton, Pa.—Pereitą pir
madieny, 7 vai. ryte rastas 

. nužudytas James Bender,
* 62 metų amžiaus, už. namo 

po numeriu 1201 Jackson 
Bt.

Policija radus nužudytą 
. žmogų tuojau pradėjp ieško

ti to namo savininko. Pasi
rodė, kad jame gyvėūo lie- 

1 tuvis Jonas Gaudišius, bet 
jo namiiose nebuvo, taip pat 
ir jo šeimynos..
■ Po tuo numeriu buvus 
“spoakeasy” (mūnšaino 
parduotuvė). ’ 
/ Vėliau policija sužinojo, 
kad Gaudišiaus žmona buvo 
nuėjus pas kaiminką pasi- 

i skolinti švarką ir sakius va
žiuojanti aplankyti“' savo 
brolį, kuris gyv. Phillips
burg, Pą.

Policija sako, kad sekma- 
Apie 8„vai. v^iirę jau

, 4aWai matę gulinti žmogų, 
bet manę, kad kas girtas

• guli* : ■ L
. Daugiau apie žmogžudys- X1U 
? fę. sužinota iš Esther Krim, 

kimi gyvena greta Gaudišių. 
Ji pasako, kad apie 8 vai.

; vakare, ji girdėjus Gaudi- 
šiaus stuboj leidžiant vande
nį ir trinant. Ji manius, 
kad Gaudišienė jau plau
kanti pirmadienio drabužius.

, , .Kuomet policija įėjo į
Gaūdišiaus namus patyrė, 
kad jiedu su trimis vaikais, 
Septynių, devynių ir vienuo
likos metų amžiaus, pabėgę.

: D>. Reichbaum išegzamina- 
vęs surado, kad Benderių

• galva perskelta ir kad jis 
mirė nuo sumušimo. Atras
ta kraujo lašai šluboje; Bė- 
to, policija rado šluboje

• mūnšaino ir alaus. I

gerdavęs. Jis buvęs našlys.

Tuose namuose, kur gyve
no Bender, gyventojai sako, 
kad jis nebuvęs kambary" 
nuo šeštadienio .vakaro.

—

Policija yra tos nuomo
nės, kad Gaudišius, kuris ži
nomas kaipo “piktas akto
rius” kokiu nors sunkiu į- 
rankiu perskėlė Bender gal
vą.

Detektvvas G. J. R vari.
v V i

pereito pirmadienio rytą a> 
reštavo Gaudišių prie 13th 
St., netoli jo namų.

Vėliau areštavo ir Gaudi- 
šienę Phillipsburge.

Sako, kad Gaudišiai dar k 

buvo girti kumet juos klau
sinėjo prokuroro pageTbi- 
ninkas Geeiser. Abu prie 
kaltės neprisipažino.

Policija mano, kad jie iš
sipagirioję daugiau ką tik
resnio pasipasakos.

Gaudįsįus yra 3d, jnetų/ 
amžiaus, </rdattŪisiene 32 
metų.

HOOVER GRĮŽTA Į 
WASHINGTON’Ą

D. C.—-Her- 
bert Hoover pranešė, kad 
jis į Floridą nevažiuos, bet 
tiesiog važiuojąs į Washįng- 
tonąfc ■

Sako, kad jis tą darąs dėl 
kilusių nesusipratimų ski
riant ministerius.
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Bolševikams Artinas Paskutinės Dienos
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ANTISEMITIZMAS 
RUSIJOJE AUGA 

Bolševikiškoje Baltgudi- 
joje nuriedėjo banga pogro
mų prieš žydus. Pogromai 
pasidarė1 taip dažnus ir an
tisemitine ' nuotaika taip 
plinta Rusijoje, jog ir ofi
cialioji spauda (Izvestija) 

Sako, jau fakto nebeslepia, tik 
kad Bender tankiai lankėsi kaip paprastai verčia visą 
į tą stubą ir, kad jis daug (bėdą bolševizmo priešams.

12,181 Lietuvių Išvyko į 
Braziliją 1927 M.

D e Janeiro, Brazdi- i 
ja, gruodžio 24 d. — Portu
galai ir italai baigia apgy
venti Braziliją. 1927 metafe 

. apie 40 nuošimtis jų čia at
vyko ir apsigyveno.

• -Juos vejasi ir lietuviai. IŠ» - » . 
mažos mūsų tėvynės Lietu
vos 1927 m. išvyko ir apsi
gyveno Brazilijoj 12,18Blie- 
tūvis.

1 , Sulig Brazilijos statistė 
nių žinių imigrantai, kurių 
skaičius 1927 m. siekė 101,- 
568 dalinami šiaįp: poringa- 
liį, 31,2^6; italų, 12,437; lie- 
tuvių,12,181; japonių 9,084;
į-

* *

I

*9J J

876 ; lenkų, 4,099; sirijonų, 
3,000;. juodkalniečių, 2/319; 
rumunų, 945; latvių, 899; 
anglų, 801; vengrų, 717..; ru
sų, 616,ir visų kitų tautų, 
9,239;

’ Portugalų kalba yra Bra
zilijoj: valstybinė kalba.
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D® Milijonai Darbiniu 
Bedarbiauja Britanjjt
T'V ---------•■■■:.........  —

LIETUVIAI KOMUNISTAI 
TEISMEUŽ JMUSTY^ĖS

Reikalauja iš ją $15,000 
nuostolių

, Pa.,— Gruodžio
19 d. Petėr Clow, kon trak
torius padavė skundą teis
mui prieš 11 lietuyių komu
nistų, tarp ji j vienį, moteris, 
ir reikidauia ‘iš jų -15,000 
atlyginimo už jo sumušimą 
buvusiame',piknike; rugiu- 
čio 19 d. Hackętt’s parke.

Teismas, kaip praneša į- 
vykspavasary.

y Skundėjas sako, kad jis 
= buvęs ‘pavojingai sužeistas 
ir kad per 30 dienų -negalė
jęs jokio darbo dirbti.' Tad 
jis. ir reikMauja $15,000 at-

. lyginimo. .

■ Kaltininkais įvardyti šie:

:llnlisaS*iŠvagždy
Tilvikas, Povilas Scelnikas. 
’ Hadas Unikanska (?), J.. 
; limbą, Dominikas' Soloms- 
‘ds ir p-nia V. Avižieniėnė 
iŠ Eastono,. Klemensas Ba
ranauskas iš Phillipsburg ir 
Povilas Kutsa (?) iš Plii- 
adelphia.

Graži armija, ar ne? 
. Plačiau parašysiu, kumet 
musii koniunistai išsiaiškins 
)rieš teisėją.

h

Londonas^pTan^r 
Anglijoj du
jonai žmonių, kurie ękofl 
miniai apsunkina šalį, -j

Apie • 250,000 maini^ 
bedarbiauja. Jie turi užg| 
kyti šeimynas,, kas su(į$|H 
pfe.750,000 ąsmrnm 
. Kadangi. mainierjai Ifl 
dirba;, tai . juos Visus turi tfl 
laikyti' kiti. ’ 3
• Ieškoma būdų, kad- suud 
ižįnus; bedarbianjančių sktij 
čių, kad kitiems pąjengy™ 
naštą. • .

SUDARYTA NAUJA „ 3 

LATVIJOS VYRIAUSYS

Premieras 
reikalų 

Baįodis

Ryga. Bapkričio ! 
vėlai naktį frakėij^^Į

Į^aiisimu. v 
sis. 57 balsais, ■ jęUt^- 
galijos progresijai šiTOjį|| 
balsuoti již vyriausybę.
ra davinių manyti, kad prbįS 
gresistai sutiks įeiti;vyriau*3 
syben. Tuo. atveju jiems J 
būt suteiktos dviejų vico-^ 
mini sterili vietos su baWvi-.fl 
mo‘ teisė kabinete. Vyriau*^ 
sybės sudėtis tokia: Mįniąte* J 
ris pirmininkas ~ Celminl^ 
(ūkininkų sąjunga), Vijausi 
reikalų ministeris^—Laimina 
(ū. S.), Žemės ūkio nųnisM® 
ris — Alberingąs (ū. saj.)3| 
Švietimo, ministeris — Zie*į 
mels (naujakurių), Susisįe- S 
kimo ministeris — OzoMnO 
(deru, centras)', Užsienius 
reikalų ministeris — \pal°\l 
dis (artimas dem. ęentroį^J 
Einaiisų ministeris — Deį'j 
revič (nacionalistų bloko}, 3 
Karo ministeris—Ozol (na^ 
eionalisti| bloko), Teisingu^

rf-fl

t

Vokietijos socialdemokra
tų laikraštis. “Vorreaerts” 
viename savo straipsnių 
pranašauja kom. artimą ga
lą. “Bereikalo — sako lai
kraštis — Stalįno^pasekėjai 
mėgina ieškoti išeities iš tų 
keblumų, kurie yra susida
rę su užsienio kreditais ir 
koncesijomis. Utopiška yra 
galvoti, kad vadinamoji so
cialistinė ekonominė sistema 
galėtų *buti išgelbėta tarp
tautinio kapitalo pagalba. 
Utopiška yra galvoti, kad 
išsivystytų žemės ūkis ir 
būtų sutaupymai tada, kai 
einama prie panaikinimo sa
varankiškų ūkininkų. JTto- 
piška taip pat galvoti, kad, 
nesiistabdžius neteisėtumo 
ir teroro sistemos, galima 
būtų eiti prią sustiprinimo 
valstybės ūkio. Kremliuje 
“vaikščioja Šmėklos.” Ap
linkui tik vieni pavojai su 
priešais ir priešai su pavo
jais. Krašte vis kiekviena 
dieną didėja nepasitenkini
mas. . Viršūnėse — neišmin
tingas “vadovavimas.-’ A- 
pąč.io je —r. elementarinis, re- 
flektyvus, kol kas pasyvus 
ūkininkų pasipriešinimas. 
Tarp vienų ir kitų yra nete
kusi orientacijos ir organi
zacijos -.darbininkų klasė. Ji. 
labiausiai kenčia nuo sovie
tų valdančiųjų ūkį “išmin
čių. ” Vienok darbininkų- 
politinė valia kol kas para- 
......... a. Ir prie tokių, sąly-

tinto darbininkų judėjirilo 
vadovo ir pasireikšti ’ kaip 
pasaulio revoliucijos gene
ralinis štabas/’.

A

NOKS SYKĮ IK LENKAS 
TEISYBĘ PASAKĖ; '

Kalbėdamas seime dėl biu
džeto lenkų vidaus reikalų 
ministeris pats pripažino 
ukrainiečių persvarą, Rytų 
Galicijoj; Ministeris pareiš
kė, kad valsčių tarybose Ga
licijoj yra 65 proė. ukrainie- 

: V* cių. >

MILIJONAS ŽMONIŲ 
SERGA INFLUENZA

IFashington, D. C.—Svei
katos depar.tmentas prane
ša, kad Jung. Valstijose ser
ga influenza apie, milijonas 
amonių.

170 MIRĖ LAIKĖ ŠVENČIŲ
Šiais metais laike Šv. Ka

lėdų..iung. Valstijose^ mirė 
170 Žmonių. Septyni mirė 
nuo mūnšaino; 107 nuo su
žeidimų automobiliais;. 31 ližuota. Ii’ prie tokių.sąly- 
nuo ugnies i J 25 nuo įvairių gų Kremliaus bankrotai dar

1 ,S -•- -H- X* Tu --

31

asjpąngji 9,07(1; VokĮečių, neląįmių ir _ [drįsta vaidinti rol£ tarpiau**

, Paskutinėse dienose 1928 
metų padarykime rezoliuci
ją, kad “Darbininko” pre
numeratų skaįeių laike šio 
vajaus padidinsime mažiau
sia 5,000. Tą gulėsime pada
lyti, . jeigu tik bus tikras 
noras ir pasiry^maš pasi
darbuoti savo organizacijos 
labui.

Mūsų darbuotojams, na
riams ir ptieteliamš linkime 
laimingų Naujų Metų. /. .
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NEDARBAS DIDĖJA• • •• •
Panevėžys. — Šiemet dėl 

metų blogumo vasarą darbų 
buvo kur kas mažiau, kaip 
kitais metais. Rudeniui atė
jus ir. užsidarius lentpiū- 
vėms, pasibaigus statybos 
darbams bedarbiu skaičius 
dar labiau padidėjo. Bedar
biai vaikšto pas įvairius 
darbdavius ir prašo darbo, 
tačiau niekur negauna. 
Miesto valdyba neveda jo
kios bedarbių registracijos.

. Kas bus toliau, nežinia; 
Bedarbiai nerimauja.

KLAIPĖDIEČIAI REIKA
LAUJA LIETUVIŠKŲ 

PARAŠŲ .

'Klaipėda, (E.). Klaipė
dos niiesto lietiivių visuome
nė įteikė Klaipėdos krašto 
gubernatoriui 1000 žmonių 
pąsirdšytą prašymą padaly
ti, atatinkamus žygius, kad 
Klaipėdos kinuose būtų už
rašai ir lietuvių kalba. Gu
bernatorius turėjo tuo klau
simu pasitarimą su Klaipė
dos krašto direktorijos pir
mininku ir Klaipėdos mies
to burmistru. ..

• >.

LATVIJOJ UŽDARĖ 
PROFSOJUZUS

Rygoje teismo sprendimu 
uždaryta profešijihių sąjun
gų eentralinis biuras ir vi
sos sąjungos, ta biuro na* 
riai, Už. bolševikišką agitąci- 
ją priešrinkiminėje koinpa-

T-s

NAUJAS GRASINIMAS LIE- 
TUVIŲ MOKYKLOMS .
Vilniaus krašte

<

. Gazeta Warszawska” pra
neša, kad Vilniaus kuratori-
a išleido įsakymą,. kuriuo 

visos lietuvių mokyklos, su
pažindinančios vaikus su 
Lietuvos, žemėlapiais, bus 
uždarytos, o iš mokytojų 
bus atimtos mokyto javinio mo ministeriš — lyiron. Dis- 3 
teisės. torio (vokiečių)...

i

\ -

Romanas Paliuosuotas iš
J ‘ , - 4- t ‘

Kalėjimo
r II ■ !■■■ r.........

‘ .

INŽINIERIŲ SUSIRIK ■ 
KIMAS

Kwnas. — Prekybos su-
. . ‘ ♦*

tartimi su Vokietija ląbiū

t ..

**1

X j

!' “Boston Post’* pranešami 
kad Jonas. Romanas, buvę® 3 

' Lietuvių Prekybos Bendro--j 
t vės prezidentas amnestija || 

i įstatymu grųudŽb-47 d. pa-J 
susirūpino< Lietuvos ihžinie- imosubtas iš kalėjimo. »Hrl 

buvo nubaustas 6 metams!
/ kalė j imu už; nužudymą dnl 

p žinoma, inžinierių Brundzos. Išleidus'manos-1 
sąjunga jau anksčiau įteife įstatnną. vasario W O 
vyriausybei memorandmūą 1928 m. .bausmė sumažinta | 
dėl jų specialybes apsaugos, 'iki 4 ir pusę nietų; Kalčji^ 
Dabartinė sutartis. įsileU me atsėdėjo 15 mėnesių, bd 
džianti specialistus’ iš nžsiu bar, sulig spaudos 4nių,..vįQ 
nio, inžmieriamš esanti pa* liuesas. Tikresnių"žinių 
yojinga, nes bijoma/jų anh jopaliumvim

rių sąjunga.

me.
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I&MUSS KALĖJIMO SIENĄ 
IB NORtJO PABtGTI

. . . ., >

Tarasų arešto namuose w 
dėjo žymus vagis paskutiniu 
laiku 'virtęs plėčkaitininku 
Sakalauskas, kuris paeina iš 
Vajasišfao bažnytkiemio. A-

, ♦
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/ Gediminas-

nuo v,
viršininko

■%

a- -»•

tojo vyno sunaudoti; suma
lu. vietos, poiieija- greitu lai4

K
’1

Į šį preridiumą įeina: pirmi-jo” po miestų. Bet jo ne-n
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Adresu*:

Reifedienis, gruod, 28, 1&
■■■Mm*——11 ■■■><"■ L "t1'■".' ,'*' t

BROLIS UtMUtt (dM tūlų priekių buvu at-Į KARIUOMENES TEISMAS t
— spausdmtas tik spatiu 15 d., j NUBAUnfi KOMUNISTĘ j

Blogi daiM vri&da ižkyla Ibįt po to ’ia^ 1
vieitunon nų buvęs sulaikytas ir pa-Į PLATINIMĄ |

unito pagaliau, fšvj’do tik r garhmtoenės teismo gest-1 
lapkričio 10 d. Žinoųia, toks m Vilkaviškyje, pirminiu- 
vėlavimas laikraščiui^ labai [kaujaut teismo puHĄmakuil! 
keukim. bet taip pat žtam^ lEngkriuį,' šiomis dienomis 
kad tai^atsitiko,ne dėl; Jetoliiągrmėjo keletu svarbių by-t 

dėjo kaltės. \ p* ^urp jų vienų politinę Į
' r~ kornimfetės Emos Gųguri

BYLA BAIGTA

vieitunon
PO KELIU DIENŲ 

LETARGE
itomis dieūomi& ' Kaune 

•o labai retas atsitiki* 
įk>.; Žydų liaudies bankų 

gos tarnautoja Liuba 
Įefahbtoaitė sirgdavo nėr 

i ir nito jos nusipirko 
Išgėrusi porą proto 

tėvus paprašė jų paža-: 
jj^ilžvai. Sutartųvala^* 

rai jų pažadino, bei 
nešikėlė, Greit buvo 

kta gydytojas, it 1i- 
buvn ndgabėnta į Žy- 

tigohmę. Tačiau letav- 
vis tęsėsi, ■'Tada iš Vo- 

tojėrtitvo pakyiestasšpęh- 
pistas prof. Matys, bet ir 
s nieko negalėjo padėti. 

Jaip ji, išmiegojusi letargu 
iriias dienas ir nė kario ne- 
ahudttsi,. mirė, • *

|g Jt buvo, mokyta mergina, 
rėjo inžinieriaus diplomų 

jdkr dabar Lietuvos nutversi- 
ĮRtete studijavo filosofija, 
^ai kas pasakoja, kad pati 
^nusinuodijusi iŠ nelaimingos 
^ei& • . ’ .

TRŪKSTA PARAPIJAI 
CHORO

Kiuriai, Biržų apsk. Čia 
t neseniai įsikūrė parapija.

^nycia medinė, • graži, .stulpus demarklinijūi iri^*|Rrikalba arti tarnaujanti 
- Penta buvo gražus choras, mėti. ; bern^ - joto} ’Ottdavičta,
į sudarytas iš dvidešimt su Ryšy su šiais leii£ų dar-Įkilusį iš Varnių valsčiaus, 
^riršiim choristiĮ, vedamas, p, demarklinijoj, tarp mū-Įpalūkštes kaimo. Tas su- 
^Udro, bet kiburietės norėda- slj ir lenkų administracijos Įtinka ir'jaunąjį J, Uginčių 
Į./IUOS vienos 4 i chorisčių’ var-1 nuolatos įvyksta sųsidūri-Įnušauna. Gudavičius nujato 
^dų visus savo kalbomis isvi- Ljj Lenkui, Jkaįp paprastai, Įtė^kad galį būti blogai—pto 

Baį>ar bepaliko ^ketu-Įy^j^į kalbamuosius dar- Įsislėpė. Bei miške policija 
■ 4 ve.gra?u Įbus, taikosi kasamus stulptis] jį sulaiko. Išaiškiną žmog-

4 _ Gražaū^ 3 auni-|kįek galint įkelti į mūsų pu- žudysiu ri drauge šU areš-
^ nėlio netrūksta, netrūksta j101^ami pasisavinti [luotu ^Antanu Uginčių, pa- 

getų to^^b Ą1'^18^ su^'[ mūsų teritorijos plotus* iki deda kalėjimam
kimėlio. [šiol tas jiems nepavyko, nes Kariuomenės teismo sesi-

Wttr*TTTrm*e. ct-rm-TAo visus stulpus įkeltus mūsų ja Tauragėj šiomis dienomis 
NELAUKTAS SVEČIAS pUSgn mųSų pasienio policto [šių bylų išsprendė. Bernų 

fe- — Garsusis pri’s* ha išmeta atgal. Jonų Gudavičių pasmerkė
K adv*. pad. Kazys Mąrčiulio-j I
| tos,. kuris savo laiku buvo Į . • ; >
U^^s^ęs ^gražiais darbe- 10 tot ueprtoĮausontybės su- 
B Bais” ir turėjo . pasislėpti kaktuvemis -šiomis dienomis 
k nito teismo, kaip žinantieji visoj demarklinijoj buvo | 
|į tvirtina, visų laiką gyvenęs šaudoma, leidžiamos ra ne-, 

Vokietijoj. Dabar mums te- Fos bendrai triuksmaųja- 
h ; ko sužinoti iš teismo kulua-1 
į riį, p. Marčiulionis šiomis ---------- —.

dienomis pasirodęs Lietuvoj. Į BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
Teismo įstaigos davę įsaky- Į SIAŪLIUOSN

tomų, kam reikia, kad jis bū-į /. T , .v. _
tų suimtas ir iki.teismui pa-|9R ' V?Ą i•«

t- fetas į Wėjta9. R ,d- St^e? «?*,»*♦,8 Į
Mateti p. W-taūitas ta>kla

ri “šapku nevidūnku,’’ neS i’asta ^ytas savo bute
io dar nena-ave. seimininke Sepetiene Ieva

• _ p0 amžiaus ir jos tarnai-[į
[te Šlapinskaite. Abi nužųJj 
dytosios paplukusios krau-p 
jais gulėjo savo kambary i 
viena greta , kitos ant grin- U 
dų kniūpsčioj. Durys visos ! ‘ 
užrakinėtos, atdaras tik vie- Į j 
nas langas. Kambary išvar- ! 

itytą viena lova ir yra šau-Įį 
Įdyino. žymių. Pastebėtina, Į! 
kad žmogžudystė turėjo į-b 
Įvykti vakaro metu,, nes nu-h 
įžudytosios rasta apsirengu- Į! 
sios. Diena, kada jos nužu- Į j 

Idytos, dar nepavykę • austa* I 
tytirRemiantis kąiinjmų žo-[; 
džiais, nuo praeito penkta-E 
dienio jų vaikščiojant jau h 
nebesimatė. Trečiadienį ne- į 
iškentę kaimynai ėjo pažito [’ 

apie ką tuoj pranešė poliet Į 
jai. Kol kas kaltininlai sti-'[ 
rasti nepavyko. Spėjama,

RųgpiūeioriG d. Tauragės 
Valsč. Sottgaiiiškjų , kaųne 
buvo nužudytas 15 metų 
beminkąs Jonas Uginčius, 
Tardymas atidengė nužudy- 

Įmoj skraistę Antanas 
pylinkes gyv, jį vadina Va-[Uginčius jau buvo metuose 
syhum. Kameroj, kurioje ir. greitai būtų reikėję stotį 
jis sėdėjo* po narais jis itoĮkariuomenėn, bet X Ugin- 
kalė niuro sienoje skylę, ito[čius neįsivaizdino kaip Jp 
ejnto plytas^ bet baigtai 4į [gali hūo savo draugų, motU 
darbą buvo pastebėtas irĮnos, ūkio išvažiuot! karita . 
tuojau:išsiųstas į Panevėžio rnenėn kur reikės būti tarp 
sunkiųjų darbų kalejitoą* Įimpažįstamų, reikės: įprasti 
Bu juo buvusiems kameroj prie <&ciplįno, fvarkmgto 
kaimams uždėta geležiniai Imo, o Antanas, gyvendamas 
retežiato ______ W motina našle, jąu gerokai

z Įildyko 'inegb~iąirivaWotį
' . Įtingiatoi, palaidota ir tu

LENKAI : Antmto W«ų skatino
‘ DEMARKLINIJĄ nestori Mriuomenėn dar ir

Alytaus apskr. lenkų de-[kita priežastis. Motinai mto 
markacijos apsaugos ka-H18 visas fikįą liks jam <su 
riuomenės dalys lapkričio Įbroliu* O jei nebūtų broliu i 
mėli. 11 d. pradėjo vesti ta- ĮAntanas-stato sau tokį kta- 
kus demarklįnijos atžymė-P^nų — “Tada visas turtas 
tose vietose. Tuų tikslu r^ktų man.” 
kerta medžius ir stato tilte- Jis galvoja, kaip atšįkra- 
liūs visoj linijoj.- Palei n-Įtyti brolio.. Čia dar viena 
pę Merkį pravedė 15 metr. mintis. Jei* nebus brolio, nė 
pločio takus vaikščiojimui Įkariuomenėj tarnauti nerei- 
patruliams. Visuose išves- [kės.
tuose takuose, vieton^buvu- Rengiasi brolį' tažudyti. 
siu gairiiį kasa tam tikrus jgKt pačiam buvę nepatogu.

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- ’ffiĮ 
kio, kaip Litiuvoję nėra, Kiekvienoj dtaą s|. 
grumiuosi su-rikejimd, tautiškųino, sveikos-po* ag, 
litikos ir ekonomijos priešais. Mano pažįsta Vto SS 

į si lietuviai. NWs kontroliuojamos ir persįjo m 
f jaluos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. fig 
Į Aš kasdien lankau visus, kurie tik.’manė loie- ;SJa 
j čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos; ’ 1 ag 

1 Nors, nuo Tamstos mane skiria platusis At- J B
j laidas, jei tik panorėsi ir Tamsta lankysituBe || 
S‘ to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenau- j g 
j tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- g B 
| sistengk, kad aš juos lankyčiau. JE

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 lt-. ,j g 
tjis visa mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit—y ffi 
puse motų, už 50 litų—visus metus. Užsienio . || 
lankymas- (išskyrus Latviją,- Estiją ir Vokiu- .s| 
rija) atsltaa dvigubai. Maiio adresas i Duone* jfi 
iaičio gat Nr. 24. Kaimas, Lietuva. ,.

Aš tik teisybę rašau. E& .

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikių dienias- 
tis “1TVTAS.” Mane redaguoja prof. dr, Leo- | 

nas Bistras. g

•*

įparipėtoymo , tikslais.4 ‘
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Si Vork | 
K!luni! ir atgal jF’l I (Pridėjus S. V. 

■■I C# Taksus.) 
Trečia Klesti.Ki, |Į • I i, -,1, a į.i . — , ■-  ■ I . . ■ I I I J—II j.    ................... ... —. .

Pinigus perslniičiatn greitai ir 
. ' . žemomis Kitomis.

. pei sugrįžimo leklimy ir kitu. 
Informacijų kintUsMt ims violos ■ 
ngentus arba pas ’ 

Hunburg- American line 
W Tremom S t., Uttfc BWg, 

j faoeton, Maža. -

ištaki ' A :
LIETUI* į

; če)r imi BmRG Ą s .
Ant musų populiarių laivų |

,wmSS£L
lt Kėpnlygiuamaš Svarumas ir 

būtaruavlmas visose' klėsoso

. Bylos istorija tokia s t ;Į|g;
Kauno apygardos teistas, Xaktį iš šiij metu gegužės ||g 

pirraiitataujant p, Beitai-|m, M i 15 d. NaitaesMo |1 
fita ir kaltinant Vatet. gy-apste) mieste, apie gį 
nėjui pf Bylafc IflpfaKto 80ta val. efes sargyba poliei-|K 
& baigė s^W gaisimlninkas sinagogos kieme pu- B 
Bukliu. spn$» ljyjiį ir parUtebėjo įeinant į kieinsj ns»|9| 
skelbė' teistriaspl^endtaj, mažįstarnir vyrita ir moterį. M

Taubtipta*| .ifitataas ir j Moteriekata km- dingo, ĮJ® 
Cesle nuteišttįpp metus kg- k vyras sustojo ties šinago-ĮH 
lėjbuo ir privataus kte-F
S26 litua 33, eentw> bet 'į-ta^ yto-teliaiš, Vėliau artinos 
statas aįsg^tfl laikę. iHpoifciiiiita link, ttoliciirin-l 

nepažįstamą vy- 
»Ub sėdėti Mo po 1 i^e- taj norėjo prie jo prisiar- 
sitis. Štatapas torteistas tinti, bet tas greitais tags- 

• ą mėnesius, bet įstatas aviniais dingo sinagogos gat- 
sėdėtį laikę ir amnestijos Hygje. /®ose vietose, ltai- sto- 
statymi}-fi kaitimo paleis- tajB - nepažįstamasis,- poliei- 
tas.. ■ Šatus išteisintas. Ko-įnjnkas rado komunistu lite- 
kesčkį departamentui . visitatata.- Policininkas įšbė- 
hubaustieji tiu-į_solidariškailgę^ sinagogos kiemo. Pa_ Įninkąs pulk. V. Braziulevi- laimei net nebeteko pavog- 
sumokėti 499,435 kt.. 58c. . stebėjo moterį, tari prieitam, pirmas viee-pirm, ku- i J

— ~ r tvorų sagstė atsišaukimus. Lįįgaikštis J-? Gediminas-ui vietos pojicijaigreitu ta 
VžSiltiirOBiJCi Iš VIETOS Karto Su ja buvo ir vyris-. Beržanskis-Klausutis, ant- ku sutapo šiky gastrolierių. 
ATgTATTTėiŠ NEJ0KM- kis, kuris kažin ku jai pa- rag viee-pirm. dr. J.' Šliu- ir patalpino vietos kaleji- 

J“’“ sakęs ėjo toliau. Policinm-Las< iždininkas prof. M. man. Šį įvykį aiškinant,," 
kui sušukus “stok” ir ^2)gį1.žiška ir sekretorius vai-.daugiausia pasidarbavo :ir. 
Įkaltu iššovus iš revolverio, dininkaš T. Balanda.; Be to; sumanumo . parodė 
vyras suspėjo pabėgti. Mo-komiteto nariais'kun. viršininlm pad. Galbokis, 
teris buvo, sulaikyta, kuri pl.of; A. Alekna, kan. doc, Jukna dabar, kaip melste- . 
pasirodė esanti Naumiesčio j. rjmnas, prof. E. Volteris, ris, dirba prie statomo kata 

I -r* /-a . . v i 5j - rvev I 7 x . .. . . . T . . • 5 -
311110 Raseimuose.

# i » ■. • -

" , Ui ""--H’1
KIEK LIETUVOJ, LIGONIŲ : /

Spalių mėnesį iš viso Lito ' 
tuvoj užregistruota susirgto 

kruvinųjų 6, iš kurių. 5 
mirė, dėmėtųjų šįltibe 1, 
durių šiltine 80į. mirė 2, pa- ., 
raitoki 7, difteritu 34, mirė 
3, epid. smųgenų plėvė už-.; 
■degimu 2, juodlige 1, pogim-; 
dyve karštlige 11, _ mirė 1, ’
gripu 407, mirė 2, kokliušų . 
303, mirė 2, tymais 88, vėju . 
raupais 21, /maliarija !ž, \ 
epid. seilės liaukų uždegimų ; 
7,. rože 28,' džiova 39, mirė 2* 
trachoma 234, sifiliu 78 'vy
rai Jr 28 moterys, triperiu . 
97 y. ir 26 mot., minkštuoju 

■Įjos sode išgėrus, “apetįtas”hankM.ni 6 vyrai, niežais 55, 
i tart u ikųstais 1, rubcola 1, 
kraujo užkrėtimu 1, skarla
tina 85. ir kitomis ligomis 226.

• - * , k t;

“Sutemos” praneša, kad • 
Telšių karo komendantas • 
nubaudė stud.. B.. Gabaliaus- 
kų vienu mėnesiu kalėjimo 
urba 300 litų pMgiūe baudų 
'už kalbų, -kurių-•'M® il®ke 
Telšių apskrities toavasari-? 
niūkų koherencijoj.

■ ’ ■ - Į.I ’i V

F

čtOVALSČIAUSSEK
RETORIUS?

•«c

- Nemunaitis (Alytaus ap.) 
Lapkričio nų 19 d. vakare] 
įŠgėrė acto esencijos Neinu-’ 
naicio valsčiaus sekretorius Į v. , oni ,

T-maiiskis. Lutai- F^’ Ema GoS®““*“* 32 poetas L. Gini, inž. ’ A.
Ka^s J^iMęka?. Lapkn gt|į ■ L m it. Wt, ,j K j.
.0.0' d. .«$!& Tylą W-l ’S&uusrinėfes? bv- /- ® '' '
teitasjį.Aių^us ngomnę,m K Gtigu-.
Gyvybe pavojuje, Įžinskaitę nuteisė 5 metams I REMONTAVO BAŽNYČIĄ, 0

Tikroji nuodijimosi prie- Įsunkiujij. darbų kalėj,imo.. į
žastis nežinoma, bet.mUno-l .;.......
ma, kad tat atstatymas iš Į KAUNAS. — D. L. K.|

‘..vietos* . •<

. v T ... kalėti sunkiųjų darbų kale- 
Be to, ryšy su Lenkijos M gyvos galvos, o

i Antanų tTginčių 15 metų.

į ižMo “AmwoTon 

Į # SPAKTYVA”

[ Kaunas^—: Šiomis dieno- 
Imis pasirodė 16 “Spakty< 
Į Vos ” Nr. Šis numeris, tu- 
Įrėjęs išeiti spalių i dienų,

—į Į- - - Iii Į fT —į—i— |l|W|,i.wj|

DABARSTATOSISAU 
KM®JIW

. .... . .BaselJkol. Šiaulitj miesto
■I Vytauto mirties 500 metą gyventojas pil. Kazys Juk- 

‘ paminėjimo- šventei ruošti La gį remontavo .Ra-
NAtJJAS MODERHIžKAS susiiinkimo (š. m. tapte ____ _______

‘ GARLAIVIS _ Įeio ui. 11 d.)^ išrinktieji vy-Įįr gavęS atlygintai,‘.įna- 

Kaunas. ~ Vienas Vilki-

,?li šeinių bažnyčią. Baigęs dar- 

riaiisio komiteto nariai s. m. Ly.^ panorėjo dar “magary- 
ios torklys nirko Vokietiio-1^^^0*xsa.vo[čni*” Lapkričio 3—i die
nos p Kys p v tij pirmąposėdj. Nutarta pir-L l tį į da toš įde, 
je^ naują prekių ir keleivių ^^is pasta-K • •
^a la V| Ke, _ , isL -Vytautui dv Lįgme« . iiiuo- i nrienn-
plaukios su lietuviška veha-Lta. pemęs langą topo i piwan-
va Garlaivis įtaisytas su H1 kitoų pamalą Kaune, iy išnešė
a. Ga la l syt s su|yes^atmiQtl paties Vytauto kg ten 6 bonkas bažnvtinio 

visais niodermskais patogu- , ., , -R-„nnp toariitan™ ls ■ ° Donivas oaznyrimomais Pirklvs už ii mokėto ' vadinamą Viena bonką kleboto-
•anOfidH Jl 3 Vytaute statyte Kaune vaj/ „ .c .............

’ .t}~ ta Įtinama Vytauto bažnyčią u'|padkWi() įr tada ėmė teško-i
. Kiekvienas is 11 komi-te įyjįįĮ^ patekti j klebono 

i teto narii} pasinis orgaiii-■Įjaįėgam^jį, kur manė rastas 
Hžuoti bei prižiūrėti kurią pinign 
ihiors numatomą/,sudtayti yaJ.gta

Į sekciją. Jau nutarta sučta L M h.
Hiyti tasetajos n- pavesta U 
j organmoti, būtent r į) Vy- keikti neisteBg&. rrMo 

tauto bmymąi restauruoti vyku 1 .
i autonomišką sekciją vesti t,4T vį v to t ■ t Je to vyną Jukną paslėpė .uz žmaitotas kau. J. Tumas ir « n • . t... .I to i - - • T to i; to nuėsto po vienu tiltu, o pats,
|ham padeiejas p. J. Kalne-to, u,
II ■ * n -i •• ; Wmeku dėtas, *•vandravo^? nas;. 2) paminklo sekepąLĄ :
U sudaryti įgaliotas pulk. V. fe 
I Brariulevičius, bet pamink- H 
dlo reikalu rūpinsis ir visas ! 
į komitetas; 3) istorikų sek-'h 
g [ riją sudaryti ir sukviesti is-[! 

flpaiy; 4) literatų sekciją ! 
IĮ prof. M.. Biržiška ir 5) fi- į 
|Į nansų sekciją vel’dr. J* ^liu- Į)

i je^5 litaų arba 50 amerikoniškų rimtų Lietuvė- | Įka įgaliotas paruošti’ komi-[j

a©j$©®®®©®©®#®®®©81 tt 

i ■ Laikraštį geriausiai suartina išeivius su savo < 
į mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi.kaip ! 
> veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
! liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis I 
Į turi skaityti bent vieną tėvynėj ieįdŽiamį laikraš- | 
I tį» kai jos nėūžniirštų; Iš daugejio laikraščių tin- į 
į kainiausias yra išeiviams ir lietuviams- katalikams | 
I ūkininkams tik laikraštis J <į

“Ūkininką” nes į 

( ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- 1 
Į; tiško j dvasioj irtotovi demokratiniais. pamatais < 
Į tvarkomos Lietuvos sargyboje. ’ - . ; <
Į ^ŪKININKAS” Seina kas savaitė gražiai ! 
i paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir ' 
į: užsienio gyvenimo;, rašo visais ūkininkams rūpi- ||torikus įgaliotas dr. J. šlių- H 
j mais klausimais; apie žemės dirbimą, gyvulių aito |įpgs. 4} literatų lekcija 
I gittįmą, Šennninkavimąs rinką ir kainas, deda daug, ‘ g Įpyįį AL Biržiška ir 5) Iv ’ 
[ ‘ gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt ; | nmiį sekciją VŪlkto L ^iutol
! “ŪKININKO” kairia 1Ū29 metam; Lietuve- |[pas. Bar pipf, AL Biržiš-[!

I V to ’—-------------------------- ,j. SI““ *t»““w>wu— |« *; *
į je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- glteto statutą ir tartie su žy*Į| 1

..i_ t ^[daiSy kad kooptavus į komi*||
- . , .» . , , ...... . . ^Įtetą žydų atstovą. Komiteto g pusei— 1

lėti ir pamatė baisų regpaį, [I g-v6 3ū Nr. t • g [plenumo posėdžiui pasibaMg p&vrikslue pUtik K S

1 wni * ' Vf1 t

to < r žlausias įr įtųdimiausiaš ūkininkij laikrašti8*, tpdėl 'į 
r -nj.a..-ta*? ’||riuKtasri mtompms uomne-.m

|[ t d prezidiumas, kuris. imsi-1H 
į si irstri taip pareigomis, f

į rio, Dįtiigus siųsti Šiuo adresų; Litbuania, Kau-
i. nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino

Neužmirškit^ kad “ŪKLNĮNKAiS” yra gra- lĮgus, pasiliko posėdžiauti, Įj 
lĮpradžioję šio posėdžiu iš-'! 

jį’ savo 11 rinktasis, nuolatinis komitetu 

I ’*
‘didelį džiaugsmą padarysiL-uzsa

kad žmogžudystė . padarytu J giminėms* ir pažįstamieins Lietuvoje/
t.

JEIGU NENORI KAD TAMSTOS VAIKAU f 
Į PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ^ 
! y TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

SBAKAŪSĮ VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

į '‘S5ULUTĖ”
j s jkmgybl pavoksiu! Pasakos, apsakyA^lW>WtoI^idi
Į juokai. Piesos vaikų teatrui. Žiinutoe iŠ gimtojo kral\ 

plataus pasaulio. t Įvaininiėliai. Uždaviniai ir 
į pramogęRs. PatarlČš^prhžodMai, njįąl^

U popiėriaus^olio b kitokį Lįdk&tžMo kidttąt metama 
ųdol. Eiiia liartoB pmf m^ioiįį

i džia “PASAKOS’’ B Redaktoriui JU Oie^itU
Vienas Nr/auai rimičirnaa te!t<
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BALTIKO
AMERIKOS 
LINIJA

’ T* "
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£60 WEST BROAmVAV

i 
’ • *

“Nesakvk.susimildamas 
kad laikraščiu nas mus ‘nėr- 
daug. tik platink, prakaitin- 
«ai. kuri uitos vieną gerią?’ 
—Pijus. X /

>• . _ • '.■**' / *• s* •

Puikiausia Kalėdų Dovana
’ 1 . ' ■ ' ' TAI YRA ‘
DfiŽUTfi B IRUTES SALDAINIŲ

■ TIK KĄ GAUtA 18 ŠlAtTLIll
maišytomis ly atskiromis rūšimis. Su persiuntimu viena, <Wutf 

tik T5 centus. Imant didesni skalėlij (Uiodanm gerą nuolniaa.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVE
SOUT.FT BOSTON, AUSS*

Pldžlausfu Ir Greičiausiu
9 VoMeŽhi.Oarlalriu.

C O LU MBUS 
arba kitais Alos linijos 

laivais
Tik 8 dienos -vandeniu ‘ 

Paikus 3-člos Mėsos kamba
riai—tik niiegfiinlej i

Pas pilė vietini agentą arbax 
65 STATĖ ST., BOSTON $ 
NORTH GERMAN

KUNIGAS P. SAURUSAITIS
(Biografinis Braižinėlis)

t

i

įjg, graM, 28, 1928

Kristus - Darbininkas
i' ’ • • :

įžį Katalikų Bažnyčią moki- garis sielą. Bet kad jį būtų 
kad pataisymui žmogaus p^ekmingfi, reikalingos ne- 

^grvenimn reikalinga išpa- toios sąlygoj kuriu pir- 
t^Kntis.- Ir yetota išpažintis! ^^1^* — geras sąžinės pa- 

jMjgnkB/toisvamanij^:
^pažangus žmones nori pa- ■

-naikinti išpažintį. Ji išėjo 
■’/iž mados* Pagaliąus^ ji iie- 

y • pakenčiama* nes išpažintis 
tai inkvizicijos palikimas, 

* . kunigijos prasimaiiymas!

Ne, gerbiamieji. Išpažin
tis Kristaus palikimas* Jis 
siųsdamas apaštalus į pa
saulį skelbti žmonėms B- 
vangią, pasakė: “Imkite 
Šv. Dvasią. - Kieno nuode- 

;/ mes atleisite, bus atleistos, 
kieno sulaikysite, tols sulai
kytos*?* Tai kur gi čia Itu- 
nigų prąsimanvmasf Pa- 

; gailaus, ir kunigams išpa
žintis nemaloni, nes to jįe 
privalo ją. tankiai atlikti. 

r Sakoma, kad prie Ctocin-- 
y nafi areivyskupd atėjo ne- 

kuris protestantas ir pareiš
kė, kad jam labai patinka 
katalikų tikėjimas, bet jis 

y nemėgtų eit išpažinties* “Tr 
aš jos nemėgstu, •— atsakė 

( arcivyskitpas, — bet turiu 
ją naudoti kaipo sielos vais-

'. Taip, Išpažintis tai dūšios 
vaistas, o vaistai paprastai 
nena skanūs, bet jei serga
ma, reikia juos imti,, kitaip 
nepasyeiksi. Kiekvienas gi 
žmogus maž-daug serga ko
kia nors sielos liga, ries nu- 

_. Mdčda« Išpažintis gi kaip 
1 . tiktai nuo nuodėmės paliiio- 

suoja, Vadinasi, išgydo žmo-

LDS. Conn. Apskričio me
tinis suvažiavimas -■ įvyks 
sausio 6-tą dieną 1929 me
tuose, Šv*.Jurgio parapijos 
svetainėj, So. Park gty 
BridgepOrt, Conn. 1 vai* po

, J?ictu. . •
J šį suvažiavimą lai kiek

viena kuopa prisiunčia skai
tlingą" būrį delegatų svars
tyti organizacijos reikalus* 
Prieg. tam bris valdybos rin < 
kimūs ir kuo daugiau dele
gatų tuo geriau rinkti ir 
valdybą.

Jeigu neįstengiat delega- 
. tų siųsti į suvažiavimą, tai | 

\ nots įnešimų prisiųskit raŠ- 
* tininkei.

A.Nąpanrirškit vietos ne die
nos: sausio 6-tą dieną, 1929 

„metuose, Bridgeport, Conn.
LDS. Conn. Apsk. Rast. 

. . j£; Bla^ąuskaitė
30 Stumt St., * 
Maple HilI,

į . New Britain/Conn. .

Kad išgydžiūs kūno ligą, 
reikia visų pirma ji nuodug
niai pažinti, arba, kaip gy; 
dytojai sakto padaryti diag- 
riozą.^Be jos gydytojas he- 
atitaikys vaistų. ir vieton 
žihogų pagydyti, gali dar į 
didesnę ligą įvaryti* Tas

• r *
pats yra ir su siela: reikia 
gerai pažinti jos: silpnybės* 
Nuodėmes, anot vieno dva
sios mokytojo, tai kaip 
miško žvėrys: slapstosi po 
krūmus ir tankuinynus, ir 
reikia, gerai z pasidarbuoti, 
kad j ųps aikštėn išvarius. 
Sykį jau padarius gerą są
žinės, sąskaitą, žymi darbo 
dalis atliktą, bet dar toli 
gražu neviskas. Nes čia in- 
eina kaip tik svarbiausia iš
pažinties dalis, būtent gai
lestis ir tvirtas pasiketini- 
mas daugiau nebnusidėti. 
Be smulkmeiiinės sąžinės 
sąskaitos išnažintis dar ga- 
Ii būt gera, be gailes
čio — niekados. Ką gelbės, 
jei išdėstvsi smulkmėms- 
kiaušiai savo nuodėmės* bet 
už jas nė kiek nesigailėsi? 
Juk išpažinties tikslas — 
gyvenimo pataisytas’ Ne
turėdamas noro pasitaisyti 
kaip tik prasilenki šu išpri- 
žinties tikslu ir bereikhlo 
vargini ..savo ir. kunigą.

Toliau seka nuodėmių iš- 
pažinimas, Įnirs privalo bū
ti visiškai atviras, nieko ne
slepiant,. nieko nemažinant,, 
bet taip pat ir nedidinant, 
nes niėkuomt nereikia šavę 
kaltinti už tą, ko neesi pa
dalyk. ’ Pariedant *ir apkal
tinant save už kito nuodė
mes suklaidinsi nuodėm
klausį, kurs nežinodamas 
tikrosios tavo sąžinės padė
ties, nesugebės tau duoti rei
kalingu patarimu.

Taip pat yra svarbi ir 
paskutinė' išpažinties dalis 
atsilyginimas, vadinasi, už
duotosios metavonės atliki
mas to už visokias artymui 
padarytas skriaudas ‘atsitei
simas: .sugrąžinimas pavog
to turto, nuplėštos šlovės 
atitaisymas, už įžeidimus 
atsiprašymas to ttf
| Sąžiningai atliekant tas 

'“Įsąlygas, išpažintis .yrą nors 
'nevisai gal malonus, bet 'la
bai sėkmingas vaistas žmo
gaus sielai pagydyti.

Prieš keliolika metų klo- 
ionąri Schuh, pradėjo saky
ti pamokslus to stelbti apie 
“Kristųdarbininką?* ICle- 
jonui Seiiuii to pats popįd- 
žilis Benediktas XV pritarė 
rašydamas: “Tau. stoviso,
prieš akis didelis uždavinys/ 
Skelbk visur apie Kristų— 
darbininką.' Visiems skrfbk 
jo paklusnybę, daibštųnią 
iv ištikimybę pašaukime?’ i 
Vienoj bulėj Popiėžius Be? 
rii’dilctas XV taip rašo į ku
nigą S. c bu h: “Kadangi 
iinrinš rupi kaip kūno taip 
ir dvasios reikalai to irų, 
kurie darbu savo duoną už
sidirba, įneš ’ maloniai pri
imame jūsų pasiūlymą. Tą 
uatį sako to popiežine Pijus 
XI. Vokietijos darbininkai 
viešai reikalauja ii* nori, 
kad “Kristus darbini ūkas” Į 
rišiems^skelbiamas. O

f
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Dnisburgo darbininkai imto 
noj.kad ^Jįristaųs darbiniu-' 
tko” Šventės įvedimas iš- į 
aukštintų pažemintą darbi
ninkų klasę ne tik Itoikščio- 
nių, bet ir netikinčiųjų aky-

Kąrisrrihes darbininkai su* ~ 
stoįnkę rašo s. “Mes pąreiš- 
kiam ' didelį pritarimą . 
“Kristaus darbininko’ šveii*^ 
tės įvedimui* Kaip T’ L....

. 1 Paskiausiu lailm man tū
las asmuo duodamas knygu
tę, užvardintą : e(Sveikatą ir 
Liffiį Priežastys Arba Ilgai 
Trunkanti Savižudybe,ta- 
•ė: “Perskaitęs, — parašyk 
apie ją recenziją.” Lengva 
vra tarti “.Parašyk recenzi
ją. /. ” Bet parašyti, tai jau 
kas kita. Tai ne yra taip 
.angimi sukramtomas riešu
tas, kaip kam atrodo.—Mat, 
su knygos turiniu, tai yra, 
daug-maž, taip pat? kaip ip 
su piršlyba: vįenam patto? 
ka duktė, o kitam jos moti
na, našlė. Taip pat ir yrą su 
myga. Vienas (nors ir tų 

pačių pažvalgų, ką ir kitas) 
giria jos turinį o kitas— 

‘peikia. Nes mat, kiekvienas 
Žmogus turi savotišką, skonį. 
Visi žmonės iš prigimties y- 
ra individualistais. Todėl 
■yieton recenzijos, čia pasi
stengsiu šį-tą pabrėžti apie 
tos knygutės gerbiamą auto
rių, kunigą Petrą Saurusai- 
tį- Pasistengsiu parašyti jo 
biografijos trumputį braižy- 
nėlį. Tačiau pirm to-^pirm 
rašymo kunigo Sauriišaieio 
biografinio braižvnelio, pa
tariu kiekvienam tą ‘labai 
žingeidžią knygutę, tą vai
sių jo gabios plunksnos per
skaityti? Gerbiamas kunigas 
Petras Saurusaitis, per dau
gelį, už jo nenuilstamą dar
buotę labui blaivybės, vadi
namas:’ Blaivybrs apaštalu 
farp Amerikos Įietuiląpgvfce 
—:—■.-------- -~u— ------ - --- ----

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
1‘

tai muaų speclalybS It Ilgų metų prak
tika. Darbas artistiškas. Kalno* lemos. 

; M. A. NORKŪNAS 
R O. Box 91, Lavrenoa, Mass.

-i

Šelviuose, Vilkaviškio para-lapkričio 1895 m., turėdaT 
pijoj, Sudavijoj/ 27-tą bir
želio, 1854-se metuose, reiš
kia: 1929 m., 27 d. birželio 
turės 75 metus* Kuri. Sau-

' ■ ' '

rusaitis į Ameriką^ atkeliavo : 
kovo 1, 1884-se metuose, ei-, 
damas trisdešimtus metus. ■ 
Būdamas penkių metų pra- ■ 
rado tėvą, b dešimtuose — 
motiną. Jo tėvai buvę labai 
neturtingi, turėjo’ tik tris 
margus Jauko ir triobelę.' 
Prieš mirsiant, Sįas' mo
kindamas kitų ‘VžįiKuš; išmo
kino ir savąjį penkių metų 
Petreli skaityti iš maldak
nygės. Vyresnėses sesers au
ginamas, jis turėjo sunkiai 
uždarbiauti aht savo kasdie
ninės duonelės pas turtin
gesnius kaimynus. Septy
niolikos mętų būdamas, pra
dėjo mokytis amato siuvėjo, 
kurį išmokęs, iki trisdešim
ties metų siuvinėjo po kai
mus . Vilkavišlrio ir Alvito 
parapijose. Pas Vilkaviškio, 
džekorią, kun. A* Lesnatiską, 
pramoko rašyti įr lenkiškos 
kalbos; o liuosomis nuo dar
bo valandomis mokinosi 
pats lotynų kalbos gramati
kos. Amerikon atvažiavęs, 
dirbo kaipo siuvėjas kelis 
mėnesius Šenadoryjė. Per 
Baltimorės lenkų parapijos 
kleboną, kun. Končą, lietu
vį dašigavo į Redemptoristų 
misijonierių vįenųolynąj An- 
napolyje? už postuliantą į 
broliukus - vienuolius. Bet 
perdėtinįs vienuolyno pate- 
mijęs pas jį ypatingą gabu
mą ir norą mokytis, išsiuntė 
trisdešimts vienus metus, 
jau baigusį Petrą Šaurusai- 
tį mokytis klasiŠkil mokslų 
North East Pėnnsylvariijo- 
je; i keturis mėtas pabai
gos su pasižymėjimu šešias 
kliasas augŠtos mokslatoes 
sugrąžintas tapo į Anriapo- 
įio Redemptoristų noyięija- 
ta. Ir po meto laiko išmė
ginimo tapo įvilktas į vie
nuolio Hiėriko abitą. Po 
tam, per šešis metus Ilehest 
toryje, Marylando valstija-

mas 41 metus. Ir atlaikęs 
primiciją Baltimorės lietu
vių bažnyčioje, dar pusę 
metų mokinosi būti misi j o- 
riieTiu. Po tam pe.i‘ pusantrų 
metų buvo prie čekiškos ini- 
sijonierių redemptoristų pa
rapijos Nęw York’e. Ten 
besidarbuodamas dėl čeku, 
mėgino patarnauti ir New 
Yoi’k’o . lietuviams. katali
kams. ' Vienok matydamas, 
kad būdąįhas vienuoliu r<s 
demptoristu negalės pašto 
švęsti vien lietuvių katalikų 
'dvasiškiems reikalams, - kun. 
Saurusaitis 1898 m. išsirū
pino nuo vyriausio redem- 
toristų perdėtinio Ryme lei
dimą pasiliuosuoti nuo vie
nuolijos: ir užimti parapiją 
kaipo pasaulinis kunigas. 
1898 m., per Sekmines kmi. 
Šaurusaitis užėmė šv. Juo
zapo lietuvių parapiją Wa- 
terburyj e. Ir toj parapijoj 
daug, labai daug^ pasidarba
vo. Kun. Saurusaitis. dar 
būdamas klieriku stvėrėsi 
plunksnos ir išvertė į lietu
vių ... kalbą daug Jcnygelių 
dvasiško turinio* Tapęs kle
bonu Waterburyje, išleidi- 
nėjo “Rytą”- savaitinį nau- 
jięnraštį, o po tam — “Baž
nyčios Tarną. ” Jau būda
mas kunigu, parašė to išlei
do daug knygelių (tarp jų 
ir keletą anglų kalboj). 
Svarbesni jo veikalai, senes* 

. nes laidos vra šie: “Apašta- 

.. Ivsfės i Mal dos ■ Statutas, ’ ’
» ’ • * *

: “Vienuolinė luomą?” “Tan
kioji komunija,.” “Lietiįviš'* 
ka gramatika angliškos kal
bos” to daug kitų* * Drie to 
gi.: jis daug rašė to rašo f 
lietuviškus, d iš dalies ir į 
angliškus laikraščius anie; 
nilnąją blaivybę. Tam tiks
lui— blaivybės, idėjai pto- 
miait leido “Šviesą?’ o da
bar, paskiausiu laiku įkūrė. 
“Spinduliuką.” Keletas me
tų atgal buvo nuvažiavęs j 
Lietuvą. Ir tą savo kelio
nę, o ypač Lietuvą aprašė1

f

i
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aip Kristus y 
kitados pasaulį iš . chaoso 
pavertė į šviesų, taip dabar ?4 
darbininkų tautą šviesoj iš
aukštins* Įš <To mes sujauk
sime pagalbos sunkiame su-* - *
yo pareigų pildyme* Dėl to 
mos prisidedam prie šauks
mo “Kristus darbtriirikas” 
te. prašome, kad .šventasis 
Tėvas mus išklausvtu?’ ■■

. ♦ f » ** -

!
pelno daikto inkai tvirtai f- 
sitiktoe, kad “Jėzaus.darbi
ninko” šventės įvedimą ims 
atversti , ii* tie darbininkai, 
kurio nuo doros kelio atsito
lino. Tik tepasirenka “ Jė
zaus darbininko” sodalicijai 
ir jos Įsteigėjui klebonui 
Scliuli Šventojo Sosto suti
kimą.

Vurtembergo darbininkai 
prašo, kad būtų atstatyta 
darbininku garbė, kad juos 
visi gerbtų, o ne pąstumdė- 
liais laikytų. Tik Įvedi
nąs “Kristaus darbininko” 
šventės galėtų suteikti dar
bininkams tikrą garbę. Taip 
įrašo vyskupo, kad šis, kiek 
palodamas, lūpintūsi įves- 
1 A ^Kristdtiš darbi biriko ” t

. • . . li~> “.J* T- *

Šventę*

Rekltohaūseno katalikai 
mano, kad “ Kristaus darbi- 
ritoko” šventės' įvedimas 
daugelį darbininkų grąžins 
prie. Kristaus. “Kristaus 
darbininkoŠventės įvedi
mas palengvintų mokslinin
kams geriau suprasti1 ir iš
aiškinti darbo sąvoka.

REIKALINGAS GENERALIS 
AGENTAS 

rinkti prenumeratas, skelbimus ir 
spaudos darbus "Darbininkui.” 
Sąlygos geros: alga ir komisas, At. 
sišaukite tuojaus pažymėdami sa- 
vo tinkamumą prie tokio darbo, 

“DARBININKAS” 

866 Broadway, Šo. Boston, Mass.

apie 500, egzempliorių) žy
miems politikams ir diplo-. 
matams, tuomi daug prigcl- 
bėcįamas Lietuvos reikalams. 
Dabai* jis gyvena pas vie
nuolius — tėvus Marijonus. 
Bet... ’bet bus gana, nes a- 
pie jį . viską parašyti, tai 
reikėtų jiiucio skūros... Tad 
tardamas: Ali muitus an
uosi... ilgiailsių metelių 
jam!.. užbaigiu. ;

Kazy*

Išplaukimai 
laivų ii 

New Yorko

LITUANIA
Sausio 26

ESTONIA
Vasario 9

LITUANIA 
KovoS

je. mokinosi filosofijoj ir miglų kalboj*kurį tai raštą, 
teologijos ir ten pat tapo, to 
sveti tintas j kunigus

atsspausdinęs ltnygos. formo*
5 .d. įe išsiuntinėjo (kaip žinai.i,

* KELIAS

DĖL
LIETUVIŲ)

KrėlnkUGs į Vh'tog AxeBttts ny j ? 
BALTIU AMERICA LINK 

& IJrhlHf ŠįrHt New & ¥
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DAPBIHIJtKĄl
(THEVOBKEB) ’ 

t*ubliish«l every tUKSDAY and FEtlDA.'Y
1 ■ —i——— .by*11

AUTI JOBiSiH’S LCTHVANIANB.C. ASSOciiTIOM OP LABOR
M wcond*cląėt msittėr Šept^l2r #Bį5 irt fjfe float Borteli, Wa&

* _
jčeėprtmct jfot itMUtog tfedd rate dt peštai t>rovi<iėd įdr iji Bėctton uos Į Geniočio atšUkViriii ttoiiib 
p . A« or Octot»r 8, wa, .utborm « July 12, W kuorai. Tnl„;)lrt atota □.

SUBSCRIPTION KATES: 
tomeatlc yeorly * ..*»«• r ......... .84.50 
'orelgriyiši-ly o..,...$5.50
Jomeatic once per week yearly. 42.50 

oncė pėr^eek yėarlyo?tr
i ' ■
I - . . . . ......

566West Broadway
.Telephone SouthBoston 0620
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Tai Bėht
Gėniotis patrikite “jjfŪti- 

gą” teisman iri hStdėlitU?J 
Įdomi tai buvo bylą; hiJlaR- 
gas” talpina HtėiiogtRfišKų, 

pnęNpaifiRAios Kto •^Įba> nes hera gatiittytes fg- 

^•g-^įversti visų Geriločio dtsaky- ^.av y ieuą is.wrv imviin.ejU Mictttmn*. • • JZ.&v | B s ♦ z •
$3.001 Užsieny vienąkart savtUtčj& met U1U | lietuvių Mito; taip

■ * P A K B IN I N KAS’ ’ . [kai kuito atsakyhnti supai-
SouthlBoston, Mass.jnioti ir be sensb, Gėniotis 

(pav. giriasi mokąs lotynų 
kalbą, bet nemoką pasakyti,, 
ką reiškia tokie papraščidU- 

[ si žodžiai, kaip R
, Lstw<jidia. Jis bežino, kdda 

šals. Matyt suprato, kad vi*a gavęs keliūtos tožes- 
pritšo “neatversi” į savo i-Įniuosiusšventimus it sak'o- 
R^ologiją. Laikraštiniai peš- pi gavęs po to, kaip bttvęs į- 

tikpventintas į ktimgUš! iš jų 
trys teliko. 1928-H •• metailatsakymų atrodo, kad jis
pas mus, Amerikoje — apa- nežino, ką tie kėtiiti tožes- 
tijos metai. —
, Lietuvoje? Viskas ramulkime jų yra tik Mediči- 

ant lietuviškos Šipkos. Kon- kai,” vartojant p. “Naujie- 
stitucija “pataisyta” ir... hų” redaktoriaus termindlo- 
iieveikia. Su lepinus derisi, įgiją? bet . vis dėlto jie yra 
derisi... derisL Opozicija verti šaltų, he temperamen- 
zurza, pozicija įleberėkauja, Itališkų, ne davatkiškų dis- 
nebėžada. Apatija. Neapa- [kusijų. Tas, t kas rašo, ar 
tiškas tik — badas. kalba apie tas idėjas “jaus-'

Pasaulis? Pokariniai šū- Įmingai” negali turėti prė- 
kavimai pasibaigė. ■ Gyveni-rensįjų Hk prie mokslo, 
mo realybės kaskart .realiau Į bet h‘ Prie paprasto kasdie- 
žiūri tautoms į akis. Pašau- [ninio gaspadOriško proto, 
lis kalba apie taiką ir... “Jausmingos pojemikosne 
ginkluojasi. Ir viešpatauja Įpaikina, bet^ užtemdo gi- 
— sardoniška apatija. Įnamają (?) idėją.

—------- Mes katalikai nebijome i-

Socializmo ir Bedievybės Davatka ?e’1} idea-
; . ’ |latns. Katalikybes jos ne-

[nuvers, tik jos supratimą 

$ . “Darbininkas” paprastai 
i nesileidžia į polemikas. Mes 
jas. paliekame “Naujie
noms” “Laisvei” ir “Vie
nybei,” kurių tiesiog nęgalį- 
.ma įsivaizduoti be polemi
kų,. kurių jii skaitytojai 
greičiausiai visai neskaito, 
Ir šis straipsnis nėra pole
miško pobūdžio, bet bedie
vių ir socialistų davatkų fo- 
tografija.

Yra sentelėjusių ir 
akmenėjusių” vargoninin-vatkos aklai tiki ir piktai|

under the Act of Mhicb. S,1870” ’
- > '

»
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Amerikoje metams . *. •■«■•-’* <»..• >»-•■ 
UŽsięny paetama » • « jį , ima-v**.*.' 
Vien!} kart Mivaitęje ^netartas -
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Ką mums davė 1928 me
rai? 1914-tus metus galime 
pavadinti karo metais, 1918- 
his paliaubų metais. Kaiptukai. galima sakyti 
galėtumepavadinti 1928-tus 
metus?

I 20 metų atgal gyvenome 
vaikiškų peštynių laiką. 10 
metų atgal mūsų peštynes 
pasidarė realesnes, taip ‘sa
kant, vyriškesnes. Bet 1928- 
ais metais? Na peštynių, y- 
ra. Los turbūt bus su mu
mis kol numirsime, bet jos 
Šiemet jau be “pepo.” Ma- 
tyt eina inercijos jėga ir y- 
l*a panašios į ubago paberu- 
sid kruopas zurzėjimą. Ma
žai beliko ir peštukų. Ko
lonijose kiekvienas veikia 
šavd dąrbą ir mažai tesipe- 
ša su savo idėjiniais prie

r‘*

j

itoji šVeiltiniUlai rtofeto 
^et .puikinusi ir “feisitt- 
jgiUtoi1* yi^ sukautoji jb M- 
knjiymai:-;

Adv. .Waitelies fcįzt Ar bu
vai kokios kiton bažnyčios 
kįiiiįgu:kudmet

Gėniotis Uis. : Pirito bu
vau Šėlios ilomos Katalikų 
bažnyčios kunigu.

KL: Senos Katalikių 
dabar?

Ats. : Amerikos Katalikų 
Bažnyčios/

Kl.: Tai kita Baaiyeia?

Ats. : Kita.

Kl.; Be Šių dtojų ai* ptl 
klausiai kuriai kitai Bažny
čiai? ■ , 1• «

Ats.: Taip, priklausiau.
KL: Koki tai.buvo bdžtiy- 

Čia? . -.į

Ats.: Tarnavau Metodis
tų .Bažnyčioje.

Toliau adv. Waitches 
klausia: Kaip ilgai ėjai me- 
todishj kuhigo pareigas?

Ats.: EjaU mažiausiai 
septyriiūs metus.

Kl.: Septynius metus, 
mažiausiai septynius metus. 
Tamsta ėjai Senų Romos 
Katalikų kuhigo pareigas, 
ar ne apie du ar 
tus?

\ Ats.: Ne, taip, 
šventinimą.

1

Kiek tbltau adv. Waitehės 
klausia. Beniočio: Tainsta 
bUVdi Senų Romos Katali
kų kuiligįi. apie dii ar tris 
mfeiits, ar taip sakei ?

Ats.: Taip, buvau.

Kl.: Ar gali mUms pasa
kyti, ar tai buvo du, ar trys 
metai, jei truputį pagalvo
si? V

t

• .t

Ats. i Weli, negaliu atsi
minti. Sakyčiau, kad du* 
t Kl.: O pd to buvai Meto
distų Bažnyčios kimigu per 
sąptyiiiūs nietus ? ’
t Ats.: tdiįj.
Kl; O kaip ilgai buvai 

los Amerikos Bažnyčios, A- 
toerikos Katalikų Bažnyčios 
įmingu?

r Ats.; Tai per keturius me- 
KĮs.

Kl.: Itor keturius metus; 
fa tamsta buvai įšventintas 

metais?
Ats. tipais.

KL: IteLais. Taip kad 
tdinsta bųriįl Senosios Ro
tos KiitoilkiJ bažnyčios ku- 
nigū pėr dii metu. Paskiau 
likai metodistų kunigu ir 
kunigavai per septynius me- 
tiis j ■ ■ i ’

i

Alsu Kaipo’ religinis dar
buotojas.

Kl.: Keturi metai, o da
bar tamstą esi kunigu A- 
inerikos bažnyčioje ?

Ats.: Taip.

Iš čia paduotų GenioČio 
atsakymų išeina, kad jis li
ko įšventintas 1919-ais me
tais, buvo porą metų senka- 

g talikių .“kunigu, ’ ’ paskui 
, I oer septynius metus inėto- 
’» J-ll. lAjt.l.-., ___ « A

tris me

•1

o

l« .

r«

K

1

“su-

kų, kurie pažangos nebeda-j 
. ro. Per ištysus metus kas

dien liurlina tas pačias 
“meliodijas. ’ ’ Progreso mu
zikoje pas* juos neieškok. 
Progresas pas juos sustojo 

‘ keliolika . ar keliosdešimt 
metų atgal, ir, taip sakant,

• ^suakmenėjo. Yra tokių su- 
; akinto jusiu profesionalų:
daktarų advokatų, kunigų, 
redaktorių ir... “mokslo1 * v . ■ 

" vyrų.” Mes nesenai sitkrį- 
I tikavonie vieną .tokį siiak- 

mene jusi “mokslo vyrą,”.
i ; Šliupą, Tas labai nepatiko 

lutam tos rūšies “mokslo 
(?) vyrui,” “Naujiemt” 

; įedaktornii ir jis supykęs 
išrado net; naują kolionę 
“klerik.aloikai” ir pasiuto 
ją “D-ko” adresu.

Keliones “D-kd” adresu 
Re pirmiena.. *■ ‘Naujienų” 
redaktorius nebe pirmą sy
kį. kolioja ‘‘Darbininką,“ 
bet mes į tai nereaguojame. 

•* “į)-ko” redakcija žino iŠ 
- kabio, ktlotot; “Naujienų” 

redaktoriaus tulžis užvirs ir 
“D-te Y redaktoriai iškalbo 
pa^jųbĮkią. Taigi šį. sykį
rašopie. apie poną “Naujie-

• nųJ! redaktorių tiktai dėlto, 
kad negalime išlaikyti nepa-

,. rašę apie tįpipgtoto Ame- 
likos soeialistiškai bedieviš*

* f ■ . -

• .Ai*v-

\

X

prieš į-

1

ką davatką, t.ebetui’inčią įpagilins tikinčiuose/ i Pulkit 
pretensijas prie mokslo. [katalikybę ir katalikus, tik,

Bedieviai su didžiausiu Į susimildami, darykit * tai
pasigerėjimu niekina kata-P^Aai, objektingai, ne jaus
toj davatkas, bet nenori Rangai ir. davatkiškai. Uz- 
niatyti to fakto, kad ir jie H5 labiausiai nepamirs e, 
patys turi lygiai tokių • patiki žmonių psichologija vi- 

. davatkų. Kas gi yra davat-Įsur pati^ visvien ar ąie 
ka ? Juk tai yra aidai “at-|bus katalikai, ar bedieviai, 

sidavusi.” Nesvarbu kam Į 
“atsidavusi,” Svarbu kad] " - p, Dirakas
yra-aklai, negalvojančiai at-| __ .
sidavusi. Vienos rūšies da-| Raitiybė ZitlOtlėmS 
šmeižiančiai gina tikėjimą, Į Geros Valios
ritos rūšies davatkos psicho-Į , " ■ .
logiškai imant lygiai taip] 
pat aklai bedievauja ir dar] (Pabaiga)
aršiau pyksta ant tikinčių- Į V.
jų ir juos kolioja. Pavyz- _ . .
tižiu toli nereikia ieškoti. ~ ^rbe Jėzui Knstui > 
Štai ponas “Naujienų” re- ~ am^afflzius. Amen, 
dąktorite rašo, kad dabar I “ l šermenis, Jonienė pas mus aus-
kunigai moka veidmainiau-Į au nun'irė.

ti. ’ Čia ponas redaktorius Į — Jėzus! Marija... ar ištikrųjų?.. ai* ne 
pučia į vieną dūdą su ku- Į juokaujate? - . i
klukšnis. Juk tai via tik-1 — Koki čia juokai, kad jau nabagė ant len-

riausias nonsensas [tos pašarvota guli.,. Sudie, nepatingėkite ateit...
kolų nors luomų, ar pro f esi* I vįetii numarinome.... užgeso kaip žvakės Rėps- 
ją x eidmainiais. Tokios LeĮ^ Sako dovanokite kaimynėliai jei kuo- 

psychologij ds laikosi tik I meį. blogo jums padariau, atleiskite R jū sų 
kuklitksislū blgotai R antį-Įkitij per jus atsiprašau, atleiskite... bet 
katalikiškos davatkos. [jūsų klojimo aš neuždegįaū... be reikalo ma-

Mūšų spaudoje yra pėr- to įtąrinėjote... jau stovių po Dievo- teismu-. 
daug* pėšiyniip pripa-[atleiskite viską,.; atsiprašau.. . ašiiros iš akių
žilis ir. redak-ĮįgsRįto, per. veidus nuriedėjo..« užsikosėjo.. .
torius. Tariau jisk vargiai Į rankas ištiesėk, užsimerkė ir... numirė!. .' 
uores prisipažinti, kad jam I . ‘ • .
priklauso piitoiiybes pal-| Ainžiiia jai atilsį—aht, labo ryto paminėjus 
nia.'. peštltldzine/ Jis yra Į"“Wip. tohdiėn Šv. Kalėdos, Viešpaties Kris- 
tikras aidas; . Paminėk* SoJtato UŽglmiino-ditoa. -. Sudievti, einu kitiems 
eializmąj, ar bedievybę-—jis Į- toynams pranešti, sudievu.
tuoj atsilieps, bet. atsiUėps| Oną kaimyną pi’O .duris išlydėjo* ir gfįžo 
“ jausmingai,” iŠsiliolioš. [ į vidų Sėimynhikas laike ‘kauiiyno kalbos, visą 
Nežinia iš toto jo pasąmo- Jaįlęą nudavė kad.miega R tylėjo.
nes. tamp° Ona, prikelk tuojaUs Laurą R ateikite
tris epitetas-“klorikalcikai,•• , ., , „ { 1d . .. ..bet toto ne iš šalto *nro^hbttdu lles 1W
bet tiktai neis .saltoP^oto. .
. Tikęjihias, bedievybe;. sd- Į 
cialįzmasJ ‘bolševizmąs etc.Į

* yi^idęjos; idtolai, o gal kai-1

k . ’ ■ ’ ’• ’ -

*

dištij “kunigu” ir po to “A- 
merikos bažnyčios” “kuni
gu.” Taigi mio 1919-tų mė
tų iki 1928-tų “iškunigafo” 
net fryliką metų!

Kito tokio “kunigo,” kUris 
pSf devynius: metus ‘gali iš-- 
kunigauti liet tryliką iUetų 
nerasi pasauly. Bet ir tas 
dar ne taip stebėtina atsi
minus, kad toks “stebuklin
gas” “kunigas” ddr. susi
randa sau pasekėjų “apsi- 
švietusiųjų” Amerikos lie
tuvių tarpe!

’ / ; ...l “

RKATALlKy FEDERACIJOS CENTRO
. * • 

tikro pasi ryžomp.
Laukdami Naujų Metų; 

risi padarykime tvirtą pask . 
ryšimą šiais 1&29 metais at
likti nors menkutį AmerL 
kos lietuvių naudai darbą. 
Bendrai imant, gausime hė* 
mažiau ši mto tūkstančių lie
tuvių, kurie dirba ir be jo
kio savęs apsunkinimo gali* 
me skirti mūsų pačių reika- i 
lams tik. du centu savaitėje^ i 
arba J den ą dglčrį m etams A- ■ ;
inerikos lietuvių kitltūrR 
ulėms reikalams per .Fede- A \ 
raciją. Ir kas iŠ mūsų bu- ■ ■ i 
tų taip suvargęs ir tiek ne
turtingas, kad negalėtų nei ; į 
dviejų ceiitų savaitėje paau- i į 
kati kultūros reikalam^?—*

Turint tvirtą ' pasiryžimų 
lengvai viską galima iŠpil- . 
dytij galėtume išpildyti , ir šį 
mažutėlį tautai darbą ir. tuo į
mažįi, bet visų Amerilios {
Jungtinių Valstybių lietu* jL
vių bendru darbu padarytu^ • ,
me ‘labai daug. Bendrai ito 
si dirbdami vienam tiksliu. : 
— daug galėtume padaryti, ų 

Mielas lietuvi - lietuvaite, i 
pėtskaitęs šį rašinėlį nors A 
trumpą minutėlę pamąstyk, 
argi negalčtum čia iškelt^ . 
mintį gyvenifnan įkūnyti ?% 
Sunkumo jokio įiesiidarytn, 
tik reikalinga gero noro fa ; 
tvirto pasiryžimo, dauginus 
nieko. O kiek tai naudingo. 
knltūriiRo dariio galėtume..' 
atlikti!

Visi bendrai skirdami tau* 
toš reikalams vieną dolew£ 
metams — po du centu sa* 
■vaitej e — mes ttiiėtilme pųi- t; 
klausią Bernaičių Kolegijų ? 
R Mergaičių .Akademijų su : 
tūkstančiais moksleivių. .< 

Tik bandykime padaryti’ 
tvirtą pasiryžimą.

Fecler: Sckrėtoriatas

iUIMIW(7 NAUJŲ'

* 'Visiems misiwmen^ 
kams, A. L. R. K, Fede
racijos rėmėjams, drau
gams ir pieteliams lin
kime laimingiausių 1929 
metų!

A. L. R. K.
Sekretariatds

PASI&VŽIMAS

Butų labai gražu it nau
dinga, kad visi gyvie ji ir 
protaujanti lietuviai pada
lytume • tvirtą pasiryžtoj 
atlikti rimtą nors ir nedi
delį tautos naudai darbu,

Amerikoje gyveną lietu
viai sudarome viena tveeda- > * 
lį visos lietuviu tautos. Lie
tuvoje gyveną mūsų broliai 
turi Universitetą SU 5,000 
studentų, tol apie. 100 į vai
dų ahkštešniųjų mokyklų-— 
gimnazijų su 20—25,000 
moksleivių. Ir tas viskas 
įsteigta laikotarpy dešimties 
nepriklausomo Lietuvos gy
venimo metų.

Ką gi tos, Atri. lietuviai, 
viekas trečdalis tautos esa
me įkūrę laike pastarųjų 
dešimties metų? Tai vos dvi 
lietuviškas aukštesniąsias 
mokyklas: Mergaičių Sese
rų ■ Kazimieriečių vedamą 
akademiją ir bernaičiams 
Tėvų Marijonų vedamą ko
legiją sd apie 20(1—300 
moksleivių. Tai ir viskas. 
O palyginant su Lietuva 
reiktų tūrety bent* 10—20 to
kių aukštesniųjų mokyklų 
SU 5—10 tūkstančių moki
nių. Nors mes, palyginus, 
materialiai, kur kas . geriau 
gyvenamo, negu mūsų bro
liai Lietuvoje, bet užtai dva
siniai kur kas nuo jų užsi- 
iikome, nes pas mus stinga

X 7
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ti— Taip dėde; Ona apšėre visus ir gražiai si yra surašyti dvigubai daugiau negu pinigų, 
ištiktųjų yra paskolinta,J pavedu pastatymui.,

prieglaudos.' O nuo tų vekselių.priklausančius 
nuošimčius tisus skolininkams dovanoju.

Giminių artimų neturiu apart dėdės kunigo . 
Jurgio klebono N. parapijoje, tai jam turto . 
yra ir taip gana,'bet jei jisai norėtų atminčiai" 
pasiimti, tai jam duot porą jduniausių, gėriai!* 
siu, mano mylimiausią veislinių kumelių. -

• ■ • t ’ • v •

Mane palaidoti šalę mano nabaŠninkčs .žino- : 
nos, pastatyt paminklą ant mudviejų kapo UŽ ( ; 
2,000 litų ir kasmet, kol bus gyvi mano turto 
paveldėtojai sulyg šio testamento, tol užpirkt 
mišias, daryt ekzekvijas —.poteriai suprašant 
visus apylinkės kai myiius ir gimines R juos . 
kaip pridera žmoniškai pdvaišiiiant to bažny- - 
čiojė pasimeldžiant už visą mūsų _

Laurui ir Onai tą turtą dovanoju ir stop 
testamentu užrašau dėl to, kad juodu man nuo
širdžiai ir ištikimai tarnavo, ir man buvo taip, 
kaip ir tikri vaikai, nors aš savo elgesiu bu* 
vau vertas iš jų^susilaukti ko .kito.

Į ’BernUį Juozui Veltintoų už tai kad būni get
ras darbininkas, bet nebuvo nuoširdus, po mano 
mirties duot mano išeiginius kailinius to užnun 
ket dvigubą algą, nes aš jį perdaug^išnaudojau,' 
laike sunkiųjų vh^tos darbymečio darbų. O 
jei jisai pasitaisyių R su naujaisiais. Šeimynin*. 
kais, sii muito paveldėtojais šiigyvimtotitai M* 
kyt vietoje, .mokant Rasmeh dvigubą dabito gau
namą jo algą. •••■. A

Man mirus, mano šermenims pąjųaut- buliu* 
ką; meitėlį, keturias avis... parvežti alaus kiek x 
reikiant, kad niekas šermenyse nealktil to-nę*. 
trokštų, ir mano paveldėtojų neįtartų, kad jie 
šermeuhns gailisL., jiems dykai tekusio, nuo 
manęs paveldėtų turto. ; *; .

-- Ar jau viskas apaktose nota tos.

_ ___ r"'J-' v

f

pašerta.

— Aš taip ir maniau—žinojau kad jinai vis
ką daro kaip sau ir kad gyvulius myli...

Kiek patylėjęs toliaUs permainytu balsu ta
rė: — Pavalgykite “vaikai,” ir tuos žodžius sa
kydamas kaip tai dimnai paspausdamas, lik pa
brėžtinai, Užakcentavo žodį “vaikai, ”o pavalgę, 
ką daryt, kad7 šiandien ir tokia didelė šventė, 
tu “Onute” apsišvarink, apsitvarkyk grinčioje 
•ir nubėgk pas kaimynus paptašyt kad ateitų pa
laukt kunigo,. O tu “Lauruti” pasikinkyk ge
riausias kumeles, važiuok į miestelį parvežt ku
nigą, paprašyk mano žodžiu kad atVąžiuotų pats 
kun. klebonas, O štai turi 50 Utų, tai nuva
žiuodamas užvažiuok pas hotąrą, paduok tuos 
atvažtotų, nieko negaišuodamas, savb arkliais, 
reikės testamentas surašyti... tegul aiyažiuOja 
pirma kunigo..; man bloga... labai negera... 
pasakyk kad aš būtinai noriu Savo turto daly
kus šuspėt sutvarkyt...

Prienuose 'paliegėliams tarnams ir seneliams , * - ■ - 'y-. . -| • • •! t, .

v
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VII.

. Notaras paraše aktą ir perskaitė balsiai kad 
ligonis ir kviestiniai Rūdininkai girdėtų:

...Aš...—savo visų turtą: ūkį susidedantį iš 
00 margų žemes sų visais trobesiais, su visais 
gyvuliais,- su visu kitu judomu ir nejudomu 
turtu koks tiktai yra tame ūkyjet po mano mir
ties paUekU pilnonnuosavybėn savo tarnų Lau- 
ryno Vienučio ir Onos Gražuolytės, ūbiems, ly
giomis dalimis viską pusiau. O. jeigu juodu, 
sumanytų, -susituokti ir apsivedę tame ūkyje 
amžinai apsigyventi, ko a§ labai Aiorėčiau, 
trokščiau ir jietos patarčiau, tai ioltiuo atveju 
(lai jiems pridedu 10,000 litų, kutiėr raitosi 
KajineJJkio. Būnke mano etombjoje sąskaitoje.

j
<itus mano visus pinigus, kurie yra po kai? 

lis priskplyti ant vekselių, o vekseliai vi-
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A. L. R. K. P. BLAIVININKV (JENTRO VAIDYBA:
KM, J. JakįM^riiK vi&H M X
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Red&ktoriiiB>.41 Pnurictence Strutį. Woree«ter, MaM.

Midi Mano Tautiečiai KristujeK* * *•

Ibį ir latokii} bėdų. BeUda| LaiŽlcai PrailfiliaiifA 
ir į tatai demesį kreipti;M-1 *
taip šauksmai ir nerimai į

Viskas lUi dienai—nieko r
. rytojui! T Į ši vienuolija kas metai Ėy- 

/ Biudžete eina' riduję|twiu Ošdavo nuo 250 ligi 30d 
šiMp tūip, bet užsienio ba- Pūrengtų ;savo mokyklose 
lūnsas kreivais keliais. iJPrimriįzijoje jaunų pedago- 
yežinįas daugėja; Ir tai ib- Kolbas išariie tą orga- 
kių reikmenų, be kūrių •y-P^acŲ4‘ Mokytojų ruoši- 
pač Šiandien gali ’ apsieiti. buvo hUtraųlętas, ir iŠ 
Drabangos ‘įsibteė t|lWvo minėtos mokykloj 
tautos kūną. Nori ją čiulpa Padėjo pereiti į kitų vai- 
tt ir stumti į didesnį sku^pbių misibnierių rankas, 
dą. Žinoma kas neto! ėen-prailt‘l^U piiųgais ir darbu 
toj tas apie prabanga nebe.Įpasinaūdojo kiti, kad savo 
galvoja.; Tačiau, kurie turiJkulW^ itolus skleistų, 
ar gauna algas pavidale, pi- primoūzijos įtaka svetur 
nigų — mėto šilkams, vy- išdėjo možėti. Bedievių 
nams; puotoms ir tt. ir tt. Metikų Bažnyčios heapy- 
Ir mato tie, kurie šiandien žalos padate pa
sauses duopos plutelę dali-valstyM Blaivesni be-1 
naši šeimos skurde. Ar ga- Įdifekml tai jrrate ir to nuo ki
limą tokiu momentu kalbėti rll ilfeslėpė, bet, deja, tokių 
apie'žmonių ar 4 4 klasių” Dabartinis,
lidarumą^. It kas juos 8Ū-R^s^hĮią reikalų ministeris 
draus?! Ar tai tik nė ėiąlA. Brialias 190^ m. Buvo vi- 
bplševizmo baciloms pato-p^8 reikalų ministeriu. 
gios sąlygok? If kas •Čiupai teko Kembo įstatymai 
kabas. Mūsų tauta vis tfe- l^^riidįhti , Jis, matydamas 
beina auklėjimo pamokas, ji 
blaškosi, užsimiršta...

O gal visur tas pats ? Tur
būt kad nė. Žurnalistai jai! 
he kartą pastebėjo, kad dt- 
sitahkę pas inus akylesni 
svetimtaučiai -pečius trauke 
Ir stebėjosi-mūsų mfesiiečiiį Į^toi^ūįrtaiką W 

turtihgiiinu. bilkai, brah-Įįjįj^į jgyengtas naminis ka- 
gios gelumbės, kailiai. žvil-prancūzų radika-

ke, bet irsavę laikraštį įkū
rė/ Duok Dieve, kad tas 
laikraštis būtų skaitomas, 
palaikomas visų mūstj šeį- 
mip Bus tai joms nuo * pra
gaištingų degtinės nuodų 
tikra sargyba. , To visiems 
Jums, mieli Tautiečiai, įųm- 
Širdžiai linkiu. , ‘ .

Buvęs Žemaičių Vyskupas 
Pranciškus KamūBks, 

tituk Aikiyysk.j Marijanas.

1928N.16. ;
Maiajampolė.

piūstančiosiš alkolio nuodų 
ir girtuokliavimo nedory
bes?’ \ .

Leista btivo veikti Blaivy- 
bes dr. skyriams tik atski
rai, kiekvienos parapijos ri
bose > o skyriams koncen
truotis, susirinkimus daryti 
buvo vokiečių valdžios už
drausta. Ačiū Dievui, kad. 
karo baisenybėms praslin? 
kus, Blaivybes draugija sa
vo veikimą ne tik vėl išplė
tojo,, nauju mokslu ir veik- 
luinu žibančių vadų susilau-

, liko. Jps steigs k 
, gonines ir kitokios 
pataiiiaviųių suosgącj 
Kunigai ir abiejų 
nūoltai savo,fėvyM$5 
istorijoj savo va^’4 
raidėmis .įrašė, 
drąsos ir pasišventimSi 
vyzdys., Kariūomenė 
milo. Sužeisti karriviaįj 
šeši į vįenuojių globų 
tilc jie niokej A tikrąjį 
kščioniškai slaugyti.ir i 
nimo teikti.. Daug jų 
per penkis > fūkstąiičiusįB 
daugiau sužeistų.liko. 
inĮaža išsitarnavo’/, 
karininkų ■tędįjsttių, 
vafetybinę veiii^jie dari 
tą įrodė. " įrodė, kad 
persekiojimų, bet parė 
verti. savo, tėvynėj. J? 
kę namieje senoliai W 
liai apėmė savo vienuolį 
iš kurių buvo išvyti, 
toli gražu ne visi, bet 
gelis jų perėjo į,savo tfeį8| 
savininkų rankas.

Karas baigėsi. Visa 
vyriausybių pasikeitė«“| 
nlanso,. MlljeranO,1 -Lė| 
Puankarės — ligi192^ 
Niekas nedrįso . pradėti/ 
naujo vykinti neišmintinf 
ir kenksmingus Kembo ū 
tymus. Niekas nedrįso į 
kelti rankos 'prieš talį 
didvyrius kunigus ir. .i 
nuolius. Ta žaizda ai$l 
apgij o. 1923 iii. pasira® 
sutartis su Vatikanu. «

pasakyti, kaip štai: J4Kųn 
mussen Litąiier ūks, DėUtSr 
nbeii, datikbdr sein: -wir: 
haben Dinen Sclinaps zit 
trinhen erlaiibt.” (Nugis 
Lietuviai tūri būti mums, 
vokiečiams, dėkingi, mes 
jiems leidome 4‘snapsą”
geiti). Atjaųskite, mano 
mieli, kiek šitame pareikšta 
paniekos mūsų taiitaų esą 
jos laimei užtenka tik leisti 
degtinės pasigerti. 'Betpri
pažinkite, kiek y ta nusikal
tę ir tie mūsų tautiečiai, 
kurie degtinės pariiėgimit 

- šitokią blogą apie mus nuo-
poliuose degtinę sunaikinti. nloaę vokiečiams yra ,su<la-

Džiaugsmas ėmė, kad šito- rę« • • 
ldu valdžios parėdymu mū
sų kraštas apsivalys nuo 
degtines nuodų' Greit ta- 1 
čiaU darėsi liūdna; kai teko 
išgirsti, kaip įvairiose vieto
se mūsų žmonės gobėjusi iš : 
monopolių slapčia išgauti 
sati butelių degtinės,' kaip 
išpilant degtinę — tūli vy
rai atsigulę laide ją lakė, 
gailėdamies, kad ta 4 4 DieVO 
dėvana’’ žūsta UbSUgerta. 
Užėmę mūsų kraštą vokie
čiai ne tik panaikino rūstj 
valdžios draudimą degtihę me priminti dvasiški jai gy- 

. valyti, pardavinėti, bet pa- vą blaivybės platinimo rei- 
tys apsčįąLįų^ųodų į inūstj kąlą, riipeatin^ūi remiant ar 

-1" ’11 *"* ’ palaikant įsteigtąsias ar. į-
steigtiiiąsiaš prie bažnyčių 
blaivininkų dtaiigijas, iddnt 
pavyzdingai dvdšiškieins ga
nytojams vadovaujant būtų 
galima sėkmingai apsaugoti 
ir gelbėti pavestuosius jų 
globai žmones nuo laikino
sios ir amžinosios pražūties,

. — Dar pridėkite: Pabaldų Jonienės dukte^
4 vienuolyną, kad vienuoliai pasimelstų už imb 
nę.ir už visus šykštuolius, kad jiems Dievas šir
dis suminkštytų ir padarytų švelnesnėmis, jaut
resnėmis ir atlaidesnėmis—kad taip nešykštaii- 
nį, kaip aš savo gyvenime darydavau...

Užsikosėjo. >. Matyt nuo karščio visas rau
donas net juodas; ir Ugne degte degė. Širdis 
krūtinėje taip labai rniišės, kad visą krūtinę ir 
antklodę kilnojo... . .

— Labai mali blogaI.. .

— JOnieke... Jonienėle 1 dovanok, atleisk 
man... atleisk širdele... Jau matau, kad tu 
ant man^s nepyksti. .. j ab. tavo veidas praliiiks- 
ibejp,.. jau iiefoks rūstus kaip/ vakar ndktį . 
buvo...

. v .

Štai šviesių skaisčių angelų būrys neša tave 
į dangų... Štai gii'džiit kaip gieda... gliorija... 
glibrija*.. jų rankose rožių vainikai ir degan
čios šviesios žvakes...

— Ach! kaip. .. silpna. .. duokite vandenio...

Onutė padavė vandenio, išgėrė giminėlį, ir 
Vėl ėmė.klejodamas kliedėti:

. — Taip, tu atėjai pas manę, man dovanoti,
lėt aš tdvę išvariau... tu buvai gera o aš niek
šas.. . bet tu mali dovanojai.. tu dar nuo dan
gaus yūrtų įmanę linksma šypsaisi.. manę lai
mini., i Bildiev. . . lik pasimatymo... tttojaiis.». 
palauk mūnes... jait skubinuosi ..

jau.., einu-u-ų..; Ir jisai nu-
■ I ■ . ’

“Vynas (degtine) įek 
rią švelniai, bet įgelia 
kaip žaltys ir kaip an
gis išlieja nuodus? ’ šv. 
Rašto Patar. 21, 30. .

Atvykęs 1914 m* į Kauną, 
eiti Žemaičių Vyskupo pa
reigas, as iš sakyklos pa
reiškiau džiaugsmą, kad 
Lietuvoje, tarp kitų švieti
mo, dorinimo draugijų, rą- 

r. daū gerokai'išsišakojusią ir 
Blaivybės Draugiją. e

Kilus karui, rusų valdžia 
atjautė, kad gėrimas degti
nės pakenks karą laimėti ir 
todėl ji įsakė esamąją mono-

v

t’er karą Blaivybės- dr. 
Vbikimas BUvo suštabdytas. 
Tilt 1916 m. po didžiiį paš 
vokiečių okupacinę valdžią 
pastangų, leista man buvo 
aplinkrašty į dvasiški  ją, 
Spalitį 4 d. Nt. 5Š0 įspausti 
anam kuhigūikščioTžeribur- 
gb posakiui šitokį atsakų: 
“Jei kiitibsė parapijose bu
itį sustojas, ar dar nepradė
tas Blaivybes drattgijds sky
rių keikimas, laikau savo 
šventa ganytojiška pi’ifedėr-

. kraštų, iš prūsų atgabeno. O 
kaizerio paskirtasis mūsų 
krašttti valdyti kunigaikštis 
'IzenburgaSj atvykęs Lietu
von ir aplankęs Šiaulius, ei
nančiam klebono pareigas ir 
.Blaivybes Dr. pirmininkui 
kunigui Dr. Jurgiui Galdi
kui nerado ko žihoniškesnio 

’ ■- - - ‘ ą y.,.. V. , .
v*

\ .. ;

riai Ievai, likusiai našlaite, užrašau 10,000 liti}, 
? kurie yra mano einamojoje sąskaitoje Kaune 
. Koperaci jos Banke. Tegul tie 'pinigai bus jdi

kaipo mano atlyginimas ųž visas padarytas, 
skriaudas kaip jai taip ir amžiną atilsį jos mo- 

; tūlai, kurias besįbylinejant ir besikerštaujant 
aš joiilš padariau. Dabar bus viskas.

Pasirašė ligonis ir visi pakviestieji kaimy
nai liudytojai, notaras parašus užtvirtino val
diška antspaudu ir savo parašu...

*

■ ' Filo de Pairojo

Lietuvos Kaime
■ • ■ J. » . . • .

L .
kaime, sodiečių daugumoje 
dar iie nežino. Ir žinoma, 
iŠ ko žinosi, kad viskas te
bėra po senovei.

Kur prezidento rinkimais 
Kur seimas ir tt. ir tt. ? Tai 
vis 4 4 ateities -žygiai. ’ ’

Bėdos

Tiesa vyriausybė tūri 
daug kitokių.rūpesnių. Ir 
ne bile kokių. Tačiau nie
kas tų rūpesčių jai nepri
metė; ji pati laisvu noru be 
kitų pritarimo pasiėmė. 
Piktas ir klastingas pietų 
susirūpiniipo. Lenkai kitus 
skausdami jsykiu dar purvi
na nuskriaustas tautas. Ka
raliaučius r-r- tai pasityčios-

Nuobodulio Laikotarpis ir 
^Ateities žygiai^

Žmonijos istorijoje mini
ma įvairių period.il. Esą bū- 
vę aukso amžius, sidabro lai
kotarpis, geležies ii’ tt. Kaip 
šiandien tiktų pavadinti 
žmonijos laikotarpį? Vieni 
sako geležies, kiti technikos, 
išradimų. . O kiti dar kito
kį vardą galėtų jam priseg
ti. Galima pavadinti Šių die
nų tautų gyvenime revoliu
cinį, perversmų, respublikos 
ar net diktatūrų laikotar
piu. Bet pats gyvenimas 
taip greit bėga, šuoliu lekia; 
todėl .galinia kaž ko prigy
venti ir tai per trumpesnį 
laikotarpį.

Žinoma pasaulis platus ir 
įvairumo jame nemažai. 
Lietuvoje, kurioje mes gi
mėm ir augom čia ir širdį 
vilioja ir mintys apie ją 
koncentruojasi. ’ Taip Lie
tuva . pergyvena šiandien 
4 4 huobodiilio ’7 laikotarpį.. 
Gyvenimas toks vienodas, į- 
spaustas į tam tikrus rėmus 
iš kurių neišeina. Ruoštasi, 
kalbėta apie dideles, plačias 
reformas, galų gale net kon
stitucija keista. Tačiau di
džiulė dauguma, ypač mūsų

i

Biivo iię daiig. Dabartinis

jų pragaištingas pasėkas, 
[šake, kad Valstybe negali 
[būti antireliginė, ji nepriva- 
lailti kovoti su religija 
(nors pats kaip radikalas 
bedievis, Rombui padėjo 
tuos įstatymus pravesti), 
Ikad tarp Bažnyčios ir vals-

, . l-A'vvO* ĮJA CVLAv/UJU J. CVVlA«rxC**/

jimas iš taikos pastangų, ga itaūsų laikinosios sostinės h' prancū-
Čia turime visgi atiduoti 
kas verta p. Voldemarui; 
Jis Lietuvos reikalus drą- 
siai.gynė Ženevoje ir Kara
liaučiuje. ’Jam ko nors prL 
kišti'už taf negalima; tatai 
pripažįsta'^isi. Žinom, kad 
nėra laukiamų vaisių — Ste
bėtis nėra ko. Dar tebevieš
patauja galingųjų tiesa.

Negana lenkai, Ženeva su 
Karaliaučium. Turimių ir 
Vidaus bėdįj. Dabar dar y- 
ra Biržų,"Tanęvėžįo,. Šiau-

gatvėse. Pasirodo, kad cid mokytojų mokytojas 
ne kokie milijonieriai išsi-jį3j.of Olaras kitaip mokė: 
puosę^ bet paprasčiausi_ H1i-įw^ąna. apsakymų; nėra{«rgvą8 ieia0 organizuoti i 

mai piliečiai pilietes, net daUgiaU reikalo kalbėti būk kalaujamas’ įstatymų pJ 
tarnaites^. Viskas sųai die-L^ nęį,orfmė religijos* fpĮjįį sąjungas. Jos * viaS 

nai, nieko rytojui., . naikinti. Priešingai, mes gay0 juridinio- Wen» .1 
. Jau girdėjome apie vo- turim viešai šaukti, kad mes Lįų. Brianas yra nė tikj 

kiečių tautą... nugalėjo, pmrime rdF^fją pamikinU^l^ kinkas tarptauri| 
privertė, mokėti kontribuci- šaukė jis “bedieviško jauni- Įtaikos, Bet vidaus, savo 
ją. O ji ar nuėjo elgetau-ino” sąjungos suvažiavime. pats nemaža žalos 
ti ?l Anaiptol. Šiandien sa- Olaras Brianą nugalėjo, daręs Bažnyčiai, iš savo Ji 
kūma vokiečiai tūri eta P^1>ariciiziia Olaro keliais ė- Kg,vaisių pasimokė* Galjįį 
daugiau sudėję į taupmenų jo. “Kad ir Valstybė žūtų, dabar norėjo pataisyti ■•S 
kasas. Ne vien pinigų taii-Įbet tik Bažnyčia būtų su-1 darytas klaidas, gal m™

- \ o-rtmdny — tai apjakusiošLuinai atlyginti jai
yra Tavo keliai. Štai guli amžiną atilsį mums Į.bedięyijdsšūkis. ~ Įdarytą skriaudą, o ^£*1 
visiems gerai pažįstamas žifaoguš. Jau jisai iiti- Ištiko didysis kai as. ^ei- Įnerado galimu pradėti W 
mirė, jau jisai savo šią žemiškąją kelionę už- kalingas buvo vidaus .jėgų Į^ų ^-ą su savo gėriau™ 
baigė, jaU jišdi stdvi po Dievo Teismu; Nė subūrimas. Antrą po kaųolpįiieėiais : tuo••■metu,/Mį 
mums žinot Dievo teismo teisingoji ištarmė, bet paskelbimo dieną vidaus i ei- Įtiek datig žaizdų reikia 
tikėkime, kad jinai vra maloni... Įkalu ministeriš Malvi, tas Išlyti? tiek daug darbų ai®

r>. ? , v \ . J , v,4i v . . pats, kuris dabar yra parla- tikuriuos įstengs padaoH
Žinojome nabasnmko darbštumą, užsispyri- komisijos Lk visa. įjungusi tai

te, atkaklumą, negai eštmgumą, ■ h. kuris daug Bet ?4a Menciia nesvS
Šykštumų, net dglL^^ Mdikalų.suvažia-SvalW {aktas.

smudga lo_su kaimyne pykusi po tas-U^ nugliaut Pobl. L sveikintinaSi: Bet jjg
mus ^rnejosi, tųsesi yz ^tautas gata- dei niinėtu 70 m. rinkimus-laimi rabatai
vas būdavo skolminkams is kaktlį nykščių ga- h 71 ti; vi-kr 'te • * i . i?Ui . i - -v . i*’ „-i i t iv 11 41 Inv leieSiaillJsa- Valdžios priesakv stoja Krlais akis įsspausti, matyti... bamdimtita,Liems pramojus pratek-L < p . fB. d.
darbininkus išnaudodamas spaudė... jiertls už- L* sustaMvH katalUUj ‘ . „fe
mokesni nusukdavo...; valgant jij kąsnius tjfau-km^hinyma. ir nutraukti 
lydavo... ĮValdek Riisšo ir Koiipbo js-

Ii* paskutinis įvykisJI; Kūčių iiaktį, sU-jtatymų vykįhimą. rtrėvynės.į 
Šalusią kaįmyūką, . daktūro atvežtą ii* vos at- Įištiktū nelaimė išvaikytus ir Į 
gaivintą, jau pats sunkiai sitgdamds ir mirties Įišblaškytūs po svetinius Į 
patale gulėdamas, iš narnų žiauriai išvaro,.. Įkraštus vienuolius;ir vienuo-į 
jau rodos žiauresnio žmogūlis būt ūegdll.. bet.. |ies patraukė į savo žemę, j 
Dievas mielaširdjngns ir gailestingas. NusL Daugelis jų tapo mohilūuort 
Įenkhiie pagerbimui Jį lt Jo kėlią ir surėdymų.jti, dar daugiau ‘stojo į ha-Į 
Lšinintingmhą*. * Įriuomenę savanoriais. Vie*

h- ... v A ■* . ”A. • • įmiolės nito riėilūolių neatsi-|Tarnų sąžiningas,savo pareigų ėjimas, geras > ą;1- Į
kaimyno pavyzdys, faits priėmė sairo^ didelę prie- pumu jiė gali pusigiėtl Jie 
šininkę ir labai didelę skriaudą Jam padariusią [kasmet ris mažiau ir mažiau Į 
kaimyiiką, ii* ją numarinęs jospalaidojimu nupJįvežą grūdų, mėsos. Moka į 
širdžiaĮ rūpinosi.... susidėjo.viskas į vieną lu’ūJįaupyti ir’ gamįntk Tautą! 
vą, sprogo egoizmo kevalas, atgimė žmogus ivĮgi Meilia mažyn,. šeimos ne* Į 
įvyko stebuklas :♦ Šykštuolis savo turtus dovanu? kidrovi Mažiausio, tailtos 
jo, kani?—svetmuems žmonėms, savo tarnams...[turto — vaikų. “ :

. Palainiihti tarnai, kurie užsipelnė malonę sa- h 
vo šeitenhilm, ii’ savo Dangiška jo Viešpaties, [|e- pamėgdziojtis kitų ta* 
sarti sųžiiimgu ejinųV *€vo kasdiehiūitį riiĄkių iuolmms\^|n^^ 
pareigų irMarbų—-telaimina jus Vibšpąts jttsųĮpkmė h'\aarMtaib. Dar> 
•visose gywdmo dienose.... Tegul jūsų gerasšūiniiūūmim• Ir ttoi’otė 
pavyzdys SRif us paskatiiia prie sąžiningu, pakelti teta buitį, mv*

(Bus daugiau) J*

••■••.• 'J . ,■■''••■■ l".«. ■-<*- ■
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. Ona su Lauru priėję pabučiavo ligoniui į 
/ ■ ranką, nes jau ir Latiras su kunigu buvo at- 

važiavę. “ ;

Notaras užleido vietą kunigui.
. Senis atliko išpažintį, visų kaiinynų atši- 

, prašė, kad. atleistų jei kam ką „blogo btiyo pa- 
. daręs. ..

. Testamento išpildymo prižiūrėtojais pasky- 
; :rg 1UR1- kleboną, ir gydytojų Miltelaitį kurs jį 

gydė, ir. stt kuiidoml VaKai‘ iiž Jonienės išvaly
mą smarkiai susipyko ii sUsikirto.- Dar ištraU- 

. kė iš loVos šono gerą brišiią prikimštą pinigų iv 
įduodamas kuiiigui MfetalUt pasakė r čia yra a- 
pie 5,000 litų popioliiitdis ir 400 anksti rūstį 
rublių, tą dūksą atldiibta Bažnytėlės pagiažihb 

’įnui, W0b litų paiaidbjįiiiUi ii’ Šermenims Pa
baldų Jonienės, nes fea&^pas pas kurį jinai nu-

. mitė, ii’ taip vos galus si gūlais tesuduria, tai 
tegul ir aš ŪOrs kiek •.prisitįėsiU prie jos palaį- 

Ą dojirnp, juk piritĮiMisia ją ibėvąs bitvo alsiiiii- 
.tęs pūs mutiy, bet aš ją kąiį) pagonis, begėdiškai 
iš namų išvariau, paskutinėje jos mirties nak
tyje, o juk tiicrih ir kitais savo praeities dar
bais, bylomis ir skriaudomis prie jūs skurdo ir 
mirties, ir maho nemažai yru prisidėta... Te 
būną Dievas jai ir man gailestmgas... O liku- 

. . šių, pusę kunigui klebonui už mano kūnų palai
dojimą, o antrą pusę, klebonas persiųsite* į ko

’v- ’ ?(
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kvniigįus klebonas už mirštantį rbaldas atkal
bėjo visiems klūpant ir diėvbbainįingai prita

 

riant.., uždavė poterius... Ir įjįisirinkusius 
prabilo šiais žodžiais:

—i- Viešpatie,, kaip įie^noii
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JUOZAS P. AAR
DARBUOJAS SU

VOŠK & SONS 
KOMPANIJA į

Si tomymlja IMIrbta^a 
Boštoaę fįer. 75feąvlrfc : 
tuvis Ponas Šarkinu^ data 
b M lietuviu bbmS.4

iukSčlnuslos ruples Planai, 
uolai ir Uadios 
noni. Mainome senui ptant 
i&kMfat»Wk Pr^tMjraMU 
dykai. FrleS pirtam 
mrkiuni.
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e katalikų jaunno- 
laikraštyje “Naujoji 
te° 25. III. 1926 m.

ip; '
ne laikotarpyje rieš
učio ji visuomenės

buvo tokia: te
lktai tas pačias par- 

pačios draugijos, 
į»i žmogų, tiktai tuos, 
priklauso Bažnyčios— 

kataliką, socialis- 
^iekinti, net neapkęsti, 
'neretai prisidengiant 
ScmiųA vai‘du. • Socia- 

^irgi niekino ir neap- 
Tuo būdu minios bn- 

įniamas nuo benclravi- 
►Krištumi, Išganytoju, 

katalikai, Įkinkyti j

Sf taip pat tarnavome 
■ašiai. Čia irgi yra mn- 
ynės tragiką. \

i. atėjome Įveikti jas. 
norime ‘mylėti visus. 

iš' mūsų -negali. gryna 
ūjni tarti protestantu i, 
įnistui ‘brolau? tas tm 

lauso šenąjai gadyneį 
r labiau, skaldo mūsų 

t, mūsų jaunimą, neben* 
įja.su kitais, nėra kata-’ 

Kad kiti taip neda- 
.mmns rūpi ? Ar jie

i yra žodžiai mūšų j au
lų mūsų seselių lietu- 
ų. mūsų tautos vaide

»»

į

(aip malonu yra juos čio- 
aabrežti ir mums darbi- 
ams, ir mums gyvenimo 
e. užgrūdintiems ir 

tiek:daug tiksliai ir 
jai bekovojant- ir be- 

ant išęil<vojusiems.
r mums prisieuia peržiū- 
savo kovos budus, ple- 
ir padaryti visako ka

ilinę revizijų, pergrupa-> 
iųt. atsinaujinimų, 
JeK^Uprime būt gerais 
fenus vaikais, • ištikimais 

[į- Bažnyčios .kūdi- 
fc dorais savo tėvynės"- • . * r 

3S* sūnais ir dukteri-
; ir naudingais savo ša-, 
piliečiais, tai. turime vi- 
ts spėkomis prie to siek-

..U '!> '■ ■ —"

ti ir sparčiai eiti pirmyn. 
Viską Iiaujinti Kristuje.. 
Bet tikrai realiai prie to ei
ti, žinoma yra tlarbąs daug 
sunkesnis už grūmojimą siL 
gniaužtomis • kumštimis ir 
neapykantą užnuodytu lie
žuviu. Tai erškėčiais nuklo-. 
tos aukos ir savęs išsižadė
jimo kelias. Kryžiaus ke
lias. Bet jei tikrai norime 
vesti savę ir kitus prie Kilis- 
taus, kito kelio nėra. ~ Kad 
būtų, Kristus būtų ji nuro
dęs. Jei netikime to kelio 
sėkmingumu, ir galia, tat 
netikime ne Kristaus įgalia.
yj^ĮaĮ^piĮr.-.j-r.—*. -- **

J ei jau mūsų seseles lie
tuvaitės taip (Kąstai ryžtasi 
ir žengia . teisybes keliu,. 
K ristaus^ūurodytu AiauMi|^e 
eūškečiuptu taku, tai nuims 
darbo žmonėms varguose ir 
nelaimėse kaip ugnyje pilė
nui užgrūdintiems, kitos iš
eities nėra,/kaip tik tam do
ram kibliam, jaunimui nuo
širdžiausią pritart, paduot 
savo pūslėtas, sudirbtas, kie* 
tas .rankas ir eiti tuomi pat 
teisybės, meilės ir doros ke
liu. ’ Visus mylėt, visus 
gerbt, net . savo neprieteliam’ 
ir idėjos, priešams, kuomet 
jie muš meta akmeniu, ak
menį atmušus rodyt širdį ir 
sakyt.:. Brolau,. nežinai *ka* ■ "* ' • * 
darai’, susiprask, apsižiūrėk-,- 
o pamatysi, kad mudu jau 
ne taip esame vienas nuo ki
to nutolusiu, kad negalėtu
me susikalbėti ir kad būtų 
būtinas reikalas. vienas, Intą 
šmeižti ir akmenimis syjii? 
dyti, ■ Juk esame žmonės — 
kam nežmoniškai elgiąuiės? 
Ešame katalikai ir elgkitnės 
katalikiškai visur ir visuo
met, visai neatsižvelgiant Į 
tai jei iškaito kas nors mus 
už tai ir pašieps ar užpuldi- 
nės.

' Alės darbininkai, mes var
go pelės, mes . visų škriau-, 
džiaini, išnaudojami,, bet 
mes esame ta jėga, ta galy
bė kuri, pasaulį maitina, 
depgia, kuri''visą kultūrą; 
pirmyneigą sudaro ir palai-

ko. Be darbininko niekas 
pasaulyje negali būt padd- 
ryfa. Kas tiktai buvo, via 
ir bus padaryta, prie visko 
darbo žmogus turi pridėti 
savo proto,* savo z raumenų 
jėgas ir savo prakaito. *sa-j 
vo darbo. . .

Mes jėga, mes galybe, dėl
to mes dalį tos jėgos, tos ga
lybes, skirkime pasaulio at
naujinimui VieŠp, Kristaus 
dvasioje, kad pasaulyje 

>1,. . u> , ir ~m.ii ,r i,,-.... 'I,,,-, ■,■ Į i, i
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greičiau ir tikriau užviešpa
tautų ramybė, taika, meile 
ir tęipmgumas. Nuo mūatj 
daug kas priklauso. Dirbki

me visi toje linkmėje o ilgai 
nelaukus pamatysime šio 
mūsų pasidarbavimo gerus, 
vaisius. Tai bus vaisiai tik-*■ 
ros pažangos Vaisiai kri
kščioniško teisingumo ir 
meiles.

F. F.

Šv. Kryžiaus Ligonine Formaliai 
Atidaryta

Philadelphijos $100.00. .Kun. 
H. Vaičiūnas, Adv.JonasBor- 
den, Kun. F, E. McNamee į- 
teike čekius po $100,00, .

Tokiu būdu ligoninės fondas 
žymiai pirmyn pastumiamas. 
" BuvopaskeIbta$20,3332I)5, 
Oųeagos Lieti- Moterų. Ktmbas 
$400.00, Antanai Foniškis, 
Philadelpliia, Pa. $100, Adv. 
Jonas B, Borden $100.00, ICun. 
H. Vaičiūnas $400.(10, K R, K. 
S, A, 206 kp., Peoria, llL$5.00« 
K; Dirsiene, S. Boston, Mass. 
$5.00. Viso $21,142,65;

t, Lietuvos žmonės, valdžia ir tvarka man patinka. S 
Lietuvos traukinĮai gerai sutvarkyti ir įųandagiai t 
patarnauja. Miestai gražiai progresuoja. Kau- | 

; ne, Šiauliuose ir Panevėžy stato šimtus naujų na- | 
mn su ■•moderniškais Įtaisymais. . Visoj Lietuvoj | 
plentai ir kelinį taisomi, o iiauji geįžkeliai veda- i 
mi. Ant ūkių ir. kaimų blogai, nes šaltas oras ir 1 
lietus labai ūkininkus suvargino. Jiems yra huti- i 

r nai reikalinga iš Amerikos pagelti Kas Ameri- f 
F ke yra gimęs gali atvažiuoti į Ameriką.. Dabar g 
Į yi*a išduotas naujas Įstatymas, kad tėvas nors ir f 

nepiliėtis, bet jis gali atsiimti savo moterį ir vai- ‘ g 
t kus Į Amerika. Lietuvos žmonės labai .norį pa- . g 
matyti Ameriką ht savo giiiiinęs* Dabar turiu už S 

t garb^ visiems lietuviams pranešti/ jog jau sukako’ | 
t 20 metit kaip esu pramonėj. Turiu gerų patyri* < 
mį kaip teikia padaryti dokumentus, kad gerai | 

f pasažieriai atvažiuoti! iš Lietuvos arba Lenkijos. | 
Taipogi siunčiu pinigus i Lietuvą, ir į Lenkiją I 

^doleriais. Esu registruotas Notaras ir galiu tvir* J 
Ljinti. dokumentus; Kas manote važiuoti į Lietu> I 
J vą, tai jau pradėkit rūpintis apie pasporfų, iies. « 
L gegužes 12 dieną bus puiki ekskursija iš Bostono 1 

tiesiai į Lietuvą. Mūsų krautuve atdara iki 9 J 
valandos rakate. . ' s

PETRAS BARTKEVIČIUS
678 No. Haiti St., Montello, Hass. j

; v > * . . , . - J
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Ketvirtadienio vakare Sv. : 
Kryžiaus ligoninėje buvo di
delė ir istorinė iškilmė; ši šau
ni įstaiga formaliai atidaryta. 
Iškilmėj dalyvavo apie šešias
dešimts rinktinių žmonių, jų 
taipe Roclcfordo vyskupas T 
E. Edvardas F. Hoban, i), D. 
ir Chieagos pavyskupis J. E. 
Benediktas J. Sheiį D. D. Ir 
jie kartumu mumis džiaugėsi 
gražia šv. Kryžiaus ligonine. 
Iškilmėj dalyvavo: J. M. Pra
lotas M/L. Krušas, Kun. Ig, 
Albavičius, Kun. B. Vaičiūnas, 
Kun. Dr. J. Navickas, Kun. 
I)r. K.-Matulaitis, Kuri; A. 
Briška, Kuri. A. Baltutis, Kun* 
J. Kloris, Kun. J. Paškauslęas, 
Kun. Pr. Vaitukaitis, Kun. A. 
Martinkus,. Kun. A. Krušas,. 
Kun. M. Urbonavičius, Kun 
•1. Štaulinskas, Kun. P. Gašlū
nas. Kun. M. Švariys, Kun. 
K-K. McNamee ir vieno kuriu 
go .pavardės neteko sužinoti. 
Iš gydytojų buvo: Dr. Mėre- 
head. Lyolos Universiteto Me
dicinos fakulteto galva, Dr. 
Volįni, Dr. Strikolis, Dr. 
€>’Britįs, Dr. Biežis su žnyx 
na, Dr. Matorius šu ‘žmona; 
Dr. Lauraitis su žmona, Dr. 
Kliauga. Iš ponių: p-ni A. 
Nausėdienė, p-ni Kirienė, p-ni 
Norkienė, juni Medder, p-ni 
Bytautienė,, p-ni G. Toleikis, 
p-lė Miniot. Buvo, ir p* Jonas 
Krotkus, kuris įteikė ligoninei 
čėkį $850.00 vertės, 'areli, p. 
M.'K Žaldokas. art. p. Iz. Ila- 
fcisį p. Nakrošius,. su žmona, 
p. O ’Connel. Marųuette banko 
iždininkas, p. C. T. Hoagg s.u 
žmona, art. J. Babravičius, 
art. p:ni O. Pocienė,, komp. A. 
Pocius, L. šimutis, su žmona, 
ir p. Palionis.

Ši iškilmė dar ir be' to ypa
tinga iy reta, kad dalyviai, už 
vakarienę mokėjo po $25.00, 
kad tuomi parėmus ligoninę.

Art. O. Pocienė ir art. J. 
Babravičius labai gražiai pa
dainavo po porą dainelių. Vi
si jų dainomis gėrėjosi ir 
džiaugėsi.

Prograiųo vedėju buvo adv. 
B. Mastauskas. Kalbėjo J. K 
vysįmpas . Hoban, J. M vys
kupas Slieil, J. M7 pral. M. 
Krušas, Dr. Moreliead, Kilu. 
AĮbayičius, I>r, Strikolis, Dr. 
Volini,s Adv. Borden, Kun. 
Baltulis, Kunigas Vaičiūnas, 
O’Connel, p-ni Meddėr, Kun. 
MeNanie.e ir L, Šimutis. Pra
kalbų turinį vėliau atpasakosi-' 
nie. - ; •

Nors aukų neririkta, vienok 
jų įėjo $8()0.00. P-ni Laurai- 
tienė, Chieagos Lietuvių Mo
terų Kliubo yicd-piiTu. įteikė 
Čekį $400.00, pažymint kad 
neužilgo kliubas dar porą šim- 

>. tų dolerių įteiks*, kad Įrengus: 
j vaikučių kambarį.- Kun. J* 
» Kauiakis per Kun. Pralotą 
(pristatę Antano Poniškioriš

*

j O

i k-'

Penktadienis, grnpd. 4, 1928
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LDS. 13 kp. narių užduotis

■ ' '

Kalėdų ir Kūčių 
Burtai

. ' ■ T-
• ■ • . 1

’.l

1. Kūčioje po Vakarienes 
^’Lmergos eina apliiikui kiemą 
Iū’ir stvarsto už tvoros štan-

kietelių ir stulpelių dėl to, 
kad per ištisus metus ber
ilai . kabinėtųsi ir glamonėtų.

2. Suė ję kūčios vakare ke
lios : mergos po vakarienės 
sudeda niekoęipp batus ir 
niekoja. •Kurioj batai pir
miau išp,uola? toji tais me
tais ištekės; Kai kur deda 
niekočiom galvos skepetaitės.

3. Po vakarienės mergos 
traukia iš papečkio vištas 
kaČėrgą.- Jei senę vištą iš
trauks, tai už našlio ar šer
no berno ištekės,į jei jaunik
lę/ ištrauks,—-tai už jauno 
vyro ištekės.

4. Kūeioj po lėkštėm pa- 
vožia žiedą, žemių ir ražan- 
čiip Kurį mergina ištrau
kia žiedą -L- ištekės, kuri že
mių — mirs, kuri ištraukia 
rąžančių—davatkaus.

5. Kūčioj eidamos gulti 
panelės pasideda po galva 
kelnes,. kad sapnuotų kava
lierius, Kurį •vyrą susap
nuoja, tas yra jos tikras nu
mylėtinis.

6. Kūeioj traukia keletas 
mergų iš stogo po vieną 
šiaudą. Kuri ilgiausią iš- 
trauks ta greičiausiai ište
kės.- •

7. Po vakarienės' kūčioj 
mergos eina netoli triobų 
ton vieton, kur siūlyta kiau
le ir klauso kuriam kampe 
šunės loja, reiškia iš to 
šono svotai atvažiuos. •

8.. Kūčioj vaikai tai būti 
labai paklusnūs tėvams, nes 
jei: tą dieną gaus barti, tai 

: pėr ištisiis metus bus bara’: 
mi, jei mušti, —-tai bus mvi- 

■ sami. •
9. Jei kūčioj dangus 

žvaigždėtas, įrištos bus dė
dingos (dėslios)‘ • 

v 10.. Imant kleekus tš pe
čiaus ..piemenims negalima 
gbdži aistvarstyti, nes tas, 
kuris stvarstys,—vasarą ne
išganys gyvulių. Jie eis ir 
eisi jalus

I

.Yra narių, kurie savo už
duotį atlieka gerai ir pavyz- 
dingai, bet yra b -tokių., kurte 
ne tik, kad nesidąrbuoja, bet 
ir su mėnesinėmis duoklėmis 
atsilieka. .
? Platinti ii* remti katalikiškų 
spaudų yra kilnus darbas.. Ar 
visi nariai supranta spaudos 
platininio svarbų. Jeigu taip, 
tai dabar, kūmet LDS. Centro 
valdyba paskelbė prenumera
tų vajų ir dar duoda gerų at
lyginimų už pasidarbavimų tu
rėtu sinti 4-darlUu.... LPS. 13 
kp.. nariai' turėtų padvigubin
ti . “ Darbininko ’■ skaitytojų 
skaičių, . .

Užrašykime 4‘Darbininką’’ ■*. . t-
Čia Amerikoje ir į Lietuvą, nes 
‘^Darbininkas” yra geriausias 
laikraštis darbininkams,

‘‘ Darbininkų’ ’ galima užra- 
. syti metams, pusei metų ir 3 
mėnesiams ir kad jis lankytų 
namus po du kartu į savaite 
arba vieną kartų į savaitę. 
Kaina prieinama.

Tai puiki dovana giminėms 
ar pažįstamiems į Lietuvą.

.Kurie nariai .užprenume
ruos ‘‘Darbininką” kitiems 
praneškite kuopos valdybai, 
kad galėtume įtraukti į dar
buotojų eiles.

LDS. 13 kp. valdyba

.‘f • L ’ . ■ *' . . •
Šv.. Andriejwfparapijos 

klebonas (kaip pavardė!) ser
ga ir: negalėjo dalyvauti šv. 
Andriejaus atlaiduose (kada?) 
Buvo daug; svečių .kunigų. 
CJioras^gražiai giedojo niišpa- 
rus. ■ ■ .

Lapkr. 28 d. įvyko. Šv. E- 
Lenos ir Šv.. Andriejaus drau
gijų. taip vadinamas dovanų 
balius. Žmonių buvo mažai. 
Svetainė buvo, šaltą ir, žmonės 
nė nesulaukę dovanų . išvaik
ščiojo į namas. Buvo svetim
taučių orkestrą. .

■Mūsų choras mažai veikia.
„Balandėlis

1—4—„

.kad Klaipėdoj yra daug namų 
ir ųkių pąrdavimul iš ptĮežaS- 
ties, kad tiems, kurie atsisakė 
priimti Lietuvos piliotystę yra 
įsakyta parduoti nuosavybes 
ir kraustytis Vokietijon.

. Klaipėdos kraštas kyla 
Daug naujų namų stato ir se- 

’ nūs remontuoja. Senesni = na
mai -dar nuo karo laikų tebė
ra miesto komisijos priežiūroj^ 
kad savininkai nepakeltų^ ren- 

' dų. Tas daroma (įeito, kad 
trūksta kambarių.. Bet jeigu 
nusipirksi namą su Jotu ir ant 
to Joto pastatysi naują namą, 
tai ir senas namas paliuosūo- 
jamas nnoūntesto priežiūros įy 
su rendomis ir gyvento jais gtv 
Įima rlgtisl ri

Namai gana brangūs. Pir
kęs už $7,060 namą gali gauti 
apie 700 litų rendos mėnesiui;. 
Išlaidos užlaikymui namo yra 
įdek mažesnes hegn Ameriko- 
je.

Kaune namai irgi, brangūs^ 
Daug stato naujų, o ypač Šan- ’ w - I
ČitiOše, ’ .

** . • ■ ' n

Visa Lietuva smarkiaiTkyla. 
Dabar daug lietuvių grįžta iš 
.Rusijos, o rusai bėp^i iš Lietu- 
Vos, nei? bijo, kad' iš jų neatim
tų žemės. Parduoda ūkius ir 
bėga. Daugiausia tokių mačiau 
apie Šiaulius ir Radviliškį, nes 
aš. pats norėjau pirkti, dvaro 
centrą, tai daug apvažiavau 
jų ir savo akimis mačiau kaip 
apleistame centre sėdi koks 
rusas ir 1 aultia kad, kas at
pirktų. Dvarų centrai labai 
apleisti: tvoros i įgriuvusios, 
stogai kiauri, langai išdaužyti. 
Taigi amerikiečiams pirkti že
mę Lietuvoje dabar yra gera 
progą. . Lietuvos Tnuitinėse ir 
kitur valdininkų patarnavi
mas geras ir mandagus.

Lietuvos Patrijotas

giedant tarp lakštučių... 
: * ■ Taip pikiai dainavo ;

. gražiojiAušriutė, 
Kad dėl jos pritikto 
dainos deivė būtį. 
.Gyvent ant Parnaso,

. nmzų buyeinijoj' 
Ir būt’ ten valdovų 
toj’n leno valstijoj.”

Kaip yra ♦ aišku iš žodžių 
Šios dainelės, tai Žmonėms ne 
tik vien p-lės Aiišiiūtės malu*.. 
mus, žąvejantis kaip jakšting^ 
los Čiulhesis, balselis patiko, 
bet ir kitų atrisčiij' ir artistų 
dainos ir muzika jiems buvo 
maloni. <

Juokingas Vak^as Labdary-
■ bes Tikąlui f

Vakare,: 0-to gruodžio sve- 
tainėje $v. Ka^mleto Mokyk*

* . ' .J*

los buvo suruoštas juokingas 
vakaras; per Šv Vincento . 
Draugijų.:. Buvo vaidinta. juo- 
kįnga komedijėle, “Poni Pip-. 
se ii- Panelė Tipse,” Tarpe . 
vaidintojų tos komedijėles bu- • 
vo: i.r garsi mūsų veikėja p-le 
Ona Ijnguraitė. Gi apart to 
vaidinimo jaunuolis P. Tarei- 
la pagriežė smuikn ir panele 
Anielė StatkeviČiUtė’ padaina
vo keletu dainelių ir... , ir po
ni Lucija .Juozaitienė taipogi, 
dainavo. Žmonių, buvo nedau- 
giausia; bet, kaip , teko girdė- * 
ti, visgi šis vakaras gryno pel
no draugijai atnešė apie 25 do
lerius. Į komisiją rengimo to . 
vakaro įėjo kųn;-’ Mykolas 
Daumantas, poni Agota.Ala-., 
žeikienė,. p-lė Ona Unguraite 
ir dar; regis, viena ypata. Va* . 
karo vedėju bilvo /ldm; Dalu * 
niantas.. ■

s,

»

Sugrįžęs iš Lietuvos J. Se
reika atpasakojomums savo 
įspūdžius, Jis sako, kad jam 
Lietuvoj buvo linksma gyven
ti, bet aplinkybių verčiamas 
turėjo grįžti į Jungt. Valsti
jas.' ' / •
. Kadangi daug kas iš lietu
viu interesuojasi Klaipėda, 
tai jis papasakojo ir apie Idai-, 
pėdiešių gyvenimų. Jis sako,

Atbalsis Aušriūtes 
Koncerto

♦ r ,
Svetainėje Šv. Kazimiero 

parapijos mokyklos 11-to lap
kričio buvo p-lės Elenos Auš
riu tęs koncertas. Iri matyt tas 
koncertas žmonėms labai pati
ko, kadangi Čia Philądęlphijoj, 
Pa. niūnųoja jau tokio turinio 
dainelę:

“Beklausant koncerto 
gražiųjų dainelių 
Vaiždenos, kąd esam 
taip girios medęliij 

. . Ir girdim čiiilbėšį.
įvairių paukštučių,

;! Bei matom AuŠriūtę

r .' - ~

Ofiso tel: Park 2988. ’
advokatas

PRANAS J,BUBLYS 
(BOBELIS) 'A.: 

638—640 Slater Building 
Worcesterj Mass.

; Namą te|: Cedar 1768-M

■ 1 —r ■r’-'" H.',1--'j j-'.-

t '■
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Oįiso tel.: Bark3491 
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY 1 
.725 Slatęr Building 

. Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Šterling St. Maple 4964 
MICHAEL Jf; ABODEELY 

.71 Suffolk Streęt. Cedar 6771 
■ •■, - ■ . • *. .

f

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING

: * • ‘

jWorcerter, MaMachusetto
Phorie Bark 506$

*?
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liu Nuo kūčios, iki. Trijų 
Karalių šventi vakarai.

12. Pirmą Kalėdų dieną 
vištas šęi‘ia likusiais, nuo kū
čios.šutintais žirniais, kad 
būti! jos dėdingos, (dėslios)* 
Dargi žirniai reikia supilti 
lituko vidutyje, kad vištos 
lūaušmių nekrikdytų, o vie
non gūšton dėtų v ;

i Surinko Dzūkijoj, Miro- 
sįivo valse., Gudziniškių k., 

Zu gerulis

>■^■■■111- IMI—•

Įfkl astonB|
« FOTOGRAFASH

Jei norit turėt savo aiškų 
paveikslą, tai eikit nusifo-I

 tografistiį-R KLA^TON.

tografuot pas patyrusį fo- 
Darbą atlieku, vėliausiais 
išradimais. Ant parėikala-. 
Vimo, einu į stabas foto- 

g graiubt.- 
e Beje, turiu dar išradįmąt^^| 
e —padarysiu jūsų paveiks- 
A Tą ant veidrodžio.. Ateikit |I^H 
x . rei'sifikrint. ■ . ĮJH
t* / F.KLAST0N—FOTOGRAFAS
§ 24 Millburv Street A Womster, Mm
§ v ? : Telephbne**

. * .. • • y _r , ) •_ ■ j . ■
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IV. JONO EV.VAIELFINEBĮ > OAJtlRIbGJS, SUM ".

SL^^irj.‘ I CH-uodžio 16 įvyko Sedeg
nedelioj, gittodžio 30 «L Šv. > ■ - • f

P-LA’ MARCMBE'r.A. (IRYBAmt
’ ‘ ‘ ■■■■ » - ~ . » ■*

P-lė M. Grybaitė, kurios koncertas. įvyks gruodžio 06 
d. Municipal Sali je, So. Bostone, yra Amerikoje/(Pater- 

• son, .K J.) aiigu^ ĘetuvaiiK. Įš‘. profesijos knygvedė-ste- 
nograle. Daugelis lietuvaičių, kaip paauga, atsiskiria 

. irno lietuvių; susimaišo su svetimtaučiais ir lietuvius pa- 
įniršta. P4ė Grybaitę taip nepadarė. Ji nuo mažens da- 

' lyvauja lietuvių tarpe^ Turėdama Dievo dovaną.— gra- 
žų ir tvirtą■soprąną.'balsų, ji lavinasi dainavime, tobulina 
balsą pas geriausius profesorius mokėdama brangiai už 
lekcijas nors iš (alpi menko ištekliaus. (Mat jhi jaunai 
esant jos tėvelis ųiire, tai ji su savo sesute Ona turėjo 
netik save, bet ir $avo seną motinėlę išlaikyti). Besila
vindama pasiekė gana aukštą tobulumo laipsnį dainavime; 
Ji pradėjo, puošti savo balsu -lietuvių rengiamas pramo- 

. _• gas ir koncertus. Patapo geriausia ir papuliariškiausia
•dainininkė visoj Nilu jo j Anglijoj. Svetimtaučiai sūžino- 

’ ‘ ję apie ją pradėjo I riesti pas save dainuoti. Ir ji puikiai 
pareklamuoja lietin ių, vardą dainuodama jiems lietuidš- 

■ t kai, kartais apsiren gdama ir tautiniuose rūbuose. Kele
tą kartų dainavo nė t per Radio.

jMė Grybaįįė yJ^ i h'didėjp, lietu vė-pątrijote. Plikiau- 
f . gdir visur su lietuviais dūrinio- 

. jasi. 1926 metais sutVyčių -.ekskursija buvo mivykus, Lįe- 
. ■_ . tiivon. Ten dainavo ĮKauno; Teatre. Turbūt ji niekada ir 

.niekur nėra atsisakiiįs Bętiivių parengimuose padainuotu 
Ir‘dainavo veltui. -Jlps'sesufė Ona, gabi .pianistė, (dabar 
yargom’mnl;au,įa Cambridžiaus lietuvių parapijoje) jai 
visuomet^akompanuodavo pianu ir-gi veltui/ Dabar-ji. 
savo jėgomis rengia Koncertą. Prie joji gerai prisiruošė 
~r-išmoko daug naiųiį-gražių klasiškų ir komiškų dainų, 
pasikvietė būrelį gabių pagėlbininkų. Tai mums, lietu-’ 

, viams, yrą šventa pareiga ją paremti, išreikšti jai sim- 
. paįiją-savo atsilankymu. I)r-jų ir kuopų nariau kurių

pramogose ji dainuodavo, turėtų atsiminti ir gausiai atsi-
' lankydi į jos: koncertą.! Lai Municipal salė nedelioj kupį- 

. iiai prisipildo! : j . . D-ąs.

*

lt ' ' ' • •

‘ Galima būtų daug kas pa
rašyti ir apfe Mtus meninio- 
Mis, kurie dalyvaus pJes M, acueuuj, gruuazio ąu a, sv. i .,*../.«a , ./ . , ,
Grybaitės koncerto progta* Petro lieriivįų bė^nyčioie r^QB skyriaus, susyrim 
nie, bet ..dė,! vietos laįkią-ibtis.šv. nn8ios’^riū^yte4$iid 13gvoskaitytas refc*
ščio skiltyse- palrksiu spręs-'kiekvienas narys turi būri’*!^^8 temoje “Kalboj Byar* 
ri" apie' jų gabumus tiems,1 nai dalyvauti šiose metiąėseĮba Organi^Mfime Gyvetib 
taie ateis į šį Mmęęrią, įšy# mišiose,Malonėkit

Hpėjik kad publikos bus ©tt i .«alę BJą valandų lyMjos kuriomis visi buvo pa- 
pilna svetainė, o gal ir sųlr aSsiįtt^ktt-eMraugfjos/fen* tenkinti, /nekurie išreiškė 

. kaupu klausytis gražių dąi« kkk ir baltas piršttaes# W pageidarimą,. kad kiekvie* 
dų ir muzikos# Dainuos pa- rime; fn eorpore į bažnyčią# įname susirinkime būtų dis^ 
nelės, skambins panelės/ tTl nepribuvįmąbausmė pan Į kurijos, kad 4uomi turėti 
grajis ponaitis ir dainuos gal nutarimą 
ponas, visų kapitonas#

: - Sekmadieny, gritodMo 30
d. 8 vai/vakarė pasimatysi
me Municipal salėjee.

.. ■ -

BUste HARVARDO
•/ PROFESORIŲ

/ Teko sužinoti iš Drano
Galinio, kurs studijuoja fi
lologiją Harvardo Universi
tetą kadį p-Įės Grybaitės 
koncertą žada ateiti keletas 
HarVardo profesoriui ’Ke 
indomaltja lietuvių daino
mis, todėl ir-atvyksią į p-lės 
Grybaitės koncertą, -kurs į- 
vyks šio nedeldienio vakare, 
Municipal salėje, tų lietu
viškų .damų pasiklausyti. 
Jau ir tikintus tam koncer
tui įsigijo. Apie minimą 
koncertą sužinojo iš geri). 
Prano Galinio. Todėl, lietu
viams- reįktų irgi skaitlin
gai susirinkt, kad. atsilan
kiusieji sveiimtaučiai pama
tytų jog lietuviai mėgsta sa
vo dainas ir užjaučia savo 
artistams. A.

t

» £.

I ■•’

7

■ 1 .

LIETUVIAI GRAŽIAI
. PRALEIDO ŠVENTES

. ’ Vieįos lietimai, išskyrus 
keletu atsįtiĮdmij, išv. Kalė
das praleido grasai iri pa- 

‘ vyždingaj. Gausiai kukėsi 
■_ į: sąvu Petro bažnytėlę 

ir nuoširdžiai pagarbi m| gi
musį Kūdikėlį. •'
y JByte, Bmmelių M1W 
klausė pilna bažnyčia ymo- 
niij, kuriai laikė - kun. M

»

BiMkauskas. 7 r
■Į Iškilmingos ši1-* įpišios bu-
vo ii vai, ryte, kurias k ibė

' • svetys kun.' šešiakauste iŠ 
Biirlmgįpn, >. Jį jam;|si-

. stayo kum F. strakauįaš 
diakonu, ir Iderikns J*

' ‘ . landis - Šūbdihkonu. , KbįrL
ą kai J. Dievotas buvo cėrė-<
\ pionijų vėdeju ir A. Itu^ėc- 
č jms padėjėju 

l: Klebonas kun. K. tTrbo-
* įy nątfmus jjasakė gražų ir fu-'
* 4 riniugą pamoksią.

Pagarbinę Išgaiųdoją a ie- nuo seniai rengiasi ir % yra 
*j t ’ni kitus sveikino su
\ * Kalėdų šventėmis.

'4 ■ .

. teitas

»

«

GRUODŽIO30
Sekmadieny, gruodžio 30 

d., 8 vai. vakarė, Municipal 
svetainėje, E. Broadway 
(tarp ‘‘G” ir “H” gatvių) 
įvyks p-iės Margaretos Gry
baitės koncertas. Šio kon
certo proginme .dalyvaus 
mūsų jaunieji menininkai. 
Pažymėtina: B-lės Floyėnci- 
ja Karbąuskaitė, soprano j 
Florencija Veniutū, pianis
tė, ‘ Ona. Grybaite, pianistė, 
p. Alfredas K&is, smuiki
ninkas iy kiti, P-le M. Gry
baitė • bus Šio koncerto 
ustar/’‘. •

Ji vra visiems žinoma 
kaipo gera ir talentinga 
dainininke. Jau yra. daly-, 
varus įvairiuose musu pa- 
rengimimše.. Gastroliavo su 
Dzimdzi-Drhndriais ir' jų 
Anūkais’. Daug kartų ji dai
navo per radio ir gavo pa-, 
gyrimų nuo kitataučių.

Prie šio koncerto ji jau 
p*

NaimtSj. Fermas ir Biznius, Ką jūs inanote dalyti: pirkti, pafr.*

Dorchestery
3 Šeimyną 15 kambariu Įimnias stf vi* 
sitis Įtaisymais,. įlendi) gauna. $101 mė
nesiui, ParaiUdoda tik už $7,000.

,4, M.’m.n.r

Vieta Dėl Biznio
SO. bostone mūrinis įmmim vienos 
Šeimynos, krautuvė tinkama btiėernci 
Ir du gtiradžial Parsiduoda labai pi- 
etai. :

duoti, ar mainyti? Jeigu dar nešumislijai tai užeik pas inu> 

pite keletą bargenų ,.
, • . A

pasikalbėti, patarimas dovanai, Kurie manote pirkti, čion ra*

t*

> . progą lavintis tvarkini iš-
Rašt /» Gh’ne^is IrėikŠti mintis,. vBuvo nomL 

. y * nuota nauja valdyba,kurion
PADIDŽiO žEIMYNA[įeina veiklūs asmenys# Gal 

A# J# Nemaksiai sušilau- feųtų laikąs mūsų skyriui 
kė dukters. Kaip >duktĄ [pradėti rūpintiB apie brga- 
taipYr jdš motina ponią Ne* Įni^ąyimų pavienių asmenų, 
maksienė gerai jaučiasi dak* ĮKeabejoju,( rastųsi ypa- 
taro P. Jakimavičiaus prie- [^. kurie įdomauja tais 
žiūroje^ - 7 klaiisimais, kuriiios Federa-

P-nas Nemaksiš yi‘a realĮcijos skyrius, savo susirinki- 
estate bizny. Jo ofisas po muose svarsto ir diskusuo- 
nummu 395 B’way, South ją, Prie pavienių skyriaus 
Boston’e. • Gyvena po name- galėtų priklausyti visi kata- 
riu 351 Ohestnųt Avė., :Ja*hįkaif. kuriems rūpi mūsų 
maįca Plain, Mass. . , Hap#|katulikų kultūrinis veiki-

.mas ir vienybe. Vieni iš jų 
vJS® SS M* w mpo ~ 7- 
VAŽIUOJANT Į AJįtlUm(& tusiai su nedideliu metiniu 

WW‘GEORGE į0Učiu. kiti kaipo kandi-
WASHIKGTOK”: 1 • - ■ •

Iš Lietuvos, laivu “George [ jaxillimus, kurie lanko vieti- 
" " jmmuomenesLea atikštesnias .mokyklas,

keliavo, hpiė penkiošdešnn-.k^Wai ir šiaip jaunuo- 
tys. Is visų keliautojų lai- [Įį^į. kurie neturi dar dvide^ 

 

vo vyriaiisybm.^patiko la-igį^.^^ turėtų būt pri- 
biausiai lietuviai. Jie• kitus be jokių mokesčių,
stebino savo dainomis ir sa- Įypietn, kurie sunkiai vartoja 
vo gyvumu. lietuvių kalbą, . galėtų būt

Gruodžio m. 6 dieną laivo jnio§įa33[IoS • paskaitos ir dis* 
vyriausybė suruošė visiems įvairiais^klausimais'
soldų ir dainų vakarų. anglų kalboje. Tildu, kad šias 
me vakare labiausiai atsizy- hnapo pareikštas niintis Fęde- 
mėjo savo damiį skambuniu racijos skyrms sekąnčihme sa- 
ir-ypatingu .gia^mnū liet 1 
viai. Padainavo “Lėk sa- svarstys įyiu^atysfMsyte 
kaleli, ’1 ‘1Kam manė meilė 
kanld ua”. ir daug kitu, o 
paabigoje laivo orkestras 
lietuviams pagriežė lietuyiš- 
ką “Polką;” Yaip pat visą 
kelionę ^lietuviai praleido 
tik su dainomis.

Todėl aš manau, kad ir 
Amerikoje lietuviai nepa
mirš lietuviškų dainų, neiš
sižadės lietuvių tautybes ir 
taip pat priklausęs prie lie
tuviškų chorų ir grynai lie- 
tuviškų organizacijų.

Palinkiuvisiems lietu
viams - keliautojams gerai 
gyventi, bet neišsižadėti sa
vo tautybės. ,v.

K- Meresfcet’ičius
So. Boston, Mass.

H . • r . .—

t

,r Į , r , ■ wT.
'1

Wasbington”

MAČIULIS KALTINAMAS 
NUŽUDYME SAVO 

" DRAUGO 1 
“Boston Globė” rašo, kad 

ketvirtadieny, gruodžio 20 
d., Massačhušetts Agrikul
tūros Kolegijoj, Ainherste 
nužudytas .. virėjas Jurgis- 
Čepulis. Jis po ištyrimo pa
sirodė, kad nudurtas peiliu. 

; Mačiulis po to įvykio, 
kaip sako, prasišalinęs iš 
kolegijos. Jis irgi buvo ten 
virėjas. .

K. Mačiulis ir J. Čepulis 
buvę draugai, sako policija, 
bet pastaruoju laiku varžėsi 
dėl. merginos Marijonos 
Gravičiūtės, 17 metų am
žiaus, kuri atvyko iš Lietu
vos apie keturios savaitės 
atgal. • .

Kumet Mačiulis prasišali
no nuo darbo, tai policija jį 
įtarus ii* pradėjo jo ieškoti. 
Jį areštavo po numeriu 760 
Ė. Fourfh St, So. Bostone..

Policija sako, kad po pu
ses valandos kamantinėjimo 
Mačiulis prisipažinęs, kad 
jis buvęs susibaręs su Čepu
lių, bet neatsimenąs kas at
sitiko laikė ginčo,

K. Mačiulis yra 40 mėtų 
amžiaus, Dabar jis kaltina
mas nužudyme J. Čepulio.

EXTRA! EXTRA!
PAKSipuonA mimas Ir užsiduoclti 
peiilcr Kambariai su g&mls„ j&aĮbyilSin, 
tolletals ir, piazab?; 19 Al'HENs St, 
So, Bo^lon’e. Seniau mokėjo $29.0l) 
jmr m&msĮ O dabar Lšslrendavoja už 
915,00'.’ Dėl platesnių Informacijų 
krėtpKHPs t'o numeriu BIS E, JBrmtfl* 
viry, Siv Boston, Mase. Tel. S. B. 
2493-iI. ■

. wr JI. ■■iici ;■■■■■■-Ii. I imi Į- Ii.toii.i i'i*

F'*' r

tJ

--- » r
...... J '•

{ City Point.
Nurijąs namas dviejų gelmyjių (Hfl 
kambarini; su visais vėliausios mastau!., 
moderr,lakais Įtaisymais, dabar pat* 
aidimai. u2 mdrtRtC-ių, ims bllderU JrthlM 
biinkrutino. Namas vertas $18,500,00/- 
parsiduoda už $14,709.00, . e-/'

................. “H / f
n . i

Dorchestery
Vienos Šeimynos V kambariu nariimi su 
Šiltinio. U* Įeitais Įtaisymais, Į’i'Ok& dėl 
greito pardavimo $5,000 arba innlny- 
tij ant dviejų ar iri ju Selmynij-namo.

Reikalaujam Farmų
Kurie turite forma ir norėtumėt iš
mainyti ant namų, duokit vista ln- 
formacijas, iiies turime keletą narnų, 
kurių savininkai nori eiti ja.nl farmtį.

Dorchestery
Vienos Šeimynos o kiun|)arIiĮ 
su yfcaihi Įtaisymais, ■ vieno kafo jėjėjal 
radžlus, $(>,20% Savininlcus noilI 'maKjRį 
nytl unl 8 Šeimyną 15 lcambapą na».’3 
Ina So, Stalone arba Dorchestery. 7 

■ -------- ---------- -- -- ------- r---------- - 1^;^., ,\*į

Dorehestery b.j
3 fiehnyiiij 18 kambariu namas Wti * * j 
visokiais modertilSkals. Įtaisymais: M J 
pečiai (steam lieat), cWejl plakai, vien ■ 
ta (101 gaimdžiaus pastatymo. Tai go» js 
rlniishi proga Įsigyk genį narna. Pat- ■» 
slditodu tik už $12,500. . ■ *b

LITHBANIAN AGENCY '
Tel. 0605—1337. •

, , t J.
po imliai re- 545 East Broadway . South Boston, Mass.

datai į veikėjus, ypatingai

lietu?' vo susirinkime nuodugniai ąp- 
■" 1 “ klės, 

kasliiik pavienių narių priėmi
mo. TėtiSkyriaus' Ęoresp.

TėL 1751

JONIS S. MĖŠIU
(IN8URAN0B)

£39 BtoadSray^ ffo. Bogton 
Apdratidžlu visokias nuosavybes ’ 
Ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis- ir išrendavo-. 
jame kambariui

KITI SKYRIAI
BOSTON omclS: • įmoCKTON OimiE;...............

18: Tremoat St, Kimbal,BW, 530 Noi-th JMaln Stteet, .
koom 205,. Tel. .Liberty 7865.. Telephonė7 Brockton 228) •'

1 j. r
- m j 

m* j

.... 1 r11 > »'• iKiekvienas.automobilio savininkas tprės inšiūrinti savo karą., 
prieš Naujus Metus, ■ kad gavus numerius. Taigi, prisrina Auo- ■ 
ti patarimus, kad būtumei atsargesni, nes daug yra visokių * 
agentėlių, kurie užlailco ofisą ant saidvokų ir prižada nebūtus** 
daiktus, bet atsitikus nelaimei negalima jų surasti, nes daug 
gatvių su saidvokais. Jeigu inšiūrinsi pas mus, esi.pilnai ąp-i’ 
rūpintas ir atsilankęs į ofisą gausi teisingą patarnavųną. Au- . 
tomobilius apdraudžiani nuo visokių nelaimių: pavogimą, su-., 
degimo, stiklus nuo sudaužymo ir tt Prieg tam apdraudžiam’ 
iiuo gaisro namust rakandu^, bipųiųs. - • y.7

LITHUANIAN AGENCY
* • A' '

545 East Broadway ? South Boston, Mass. /
■rriniiwllil.i..ll — ' .11 .m.i.il.liai..............  .1 .1,1,1 I ■■ .Iii ii un, i.i i .... .... i n l -I
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East Broadway (tarp Q ir H Gatvių) So/Bostoh/Mass.
ProgramoPradžia 8 Vai. Vakare ..

i..............................................  i

?
■j

4aa^**■s.

į . PARDUODAME | 
d; visokias dreses, siūtus ir kati- : 
j tds kftdikiam ir suaugusiems ] 
(į Patarnavimas geras. Appiai- 
p ilpme kaip netinka !
| 337 Broadway, Šo. ‘BoBton.

—^--7 " ".""jii ii T. f rvuTinli.il.:" ^7 ’ ' ' \ j

A

»

GaMįte Wtos Btubos telefonas
South Boston 0777 g0. Boston 1463-J '

PARKWAY AUTO SI1RVICH 
Bayiiiinkas Viktoras. Wisftfa •

Parduodam, naujus ŠiiidebakePius ir Erskikus. Taipgi taišom 
visom padirbimą ąutomobilhis ir parvežsm Huo kelio SUgedU- 

siųs dieną ų^paktį. Užlaikom Gulf ir Sinclair gazoliną.
’ South

* 
*' ■ t

----------- ............................................ . . į ..------------------ ---- ---------------------;r . ,^1,. .. . . , yj|
Šiame koncerte dalyvatts beveik visi South Bostono gabiausi jaunieji meninik į 

keiptai: J
Florencija Karbauskeite, Soprano Florencija Venkite, Pianiste r į 

■- Alfredas Kiškis, Smuikinikas ' ■Stasys Paura, Baritonas 1
<.'tttta'4^baite,'.RąiUste' <•_ ' 'i

D-lė Margaateta GĮtTBAIT®.'y^a;®awtenas visiems garai žinoma. ’Jų gal Ąe | 
sykįesate girdėję, nes jį dalyvavo įvairiuose Dėtuvių koncertuose ir parerighnup-* ] 
sej įvairiose kolonijose; gastroliavo su. garsiais D3imdžii-pMnidži ir . jų Anėkaik /| 
Ji ne sykį jfta gražiai feelUainavusi lietuvius dainuodama lįetuyjskas dainai iuno* { 
tikonų tarpe dv per £adio*. Bet nieks nesate girdėję jos .visojo pilnybėje Šįatno 
konbeSe ji?pavodyš visas šavo dainavimo jėga^. Prie šio koncerto ji yra sudariusi I 
visai, naujų dainų repertuarą iš Masiškų* • liaudies :ir komiškų daintp Megstah- į 
tiems dainąF tai bus tikra Syėntek .Apart ^4ės Grybaitės, jos koncerto programą dą* j 
lyvaus ir Mtm mžsų jaunos meno žvaigždutes, k. t popitoi ir visų mėgiama Flo J 
renęija KARBApSKAIT® sopranas,, mažai žlnoiha, bet gabi jauna pianiste Flo- į 

.. rencija TBiSFIUT®, visus stebinąs savo iniMikuu jaunas ir talentuotas smuikininkas j 
Alitedas ir iš visų vyrų dainininkų mėgiamiąnsis Stasys DADHA> bark j
tonas*, Opa GB^BAlTfi irgi gabi pianistė akompaniuoį visiems dainininkams. į 

tfodM ‘visi Bostono ir apylinkės lietuviui yrą širdingai ktiečiamic skaitlingi! į
< atsilanl^ti į•!£ mūsų pačių, jaunų artistų koncertą, ir paremti juos pridubdanM 

jiemšdaųgihu. ūpo, ir toliau, darbuotis■’tarpemūsų dailės srity/

Į&mgą 50c. ir 75ę. y patai '
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cpd.rrn > 
idi’aus van- 
buvo vadi-' 
veidrodžiu.

i im 'v.mtovč1 .1
f ’ r. ' rių, Tla-

TALIJOJ NUO KRISTAUS .klojančius paloeius, 
LAIKŲ LAIVAI EŽERO J

< DUGNE :

į Spaliu mėu. pal^h’ąje bu-.
pradėtas

RU^iuimas.
«wti <’‘i

y a nei į 
paprastus laivus. Tie pra- 
įųngųs daiktai, impėratu- 
riaus manymu* tip^jo Mia 
poilsio h ištvirkavimą vietai 
Kuo budu tie laivai bm 

paskandijmti --- istorija!
ii Vic4

<% l vi laivai Jniv! ;/ 
■ int i e.biro dngnaT 
-z, juosė- buvusiai *, 

i riais, kurie dar' w t 
tcbemiiksta apnešti t 

■ais. ■ ■
.j 1 T--'*- =» • J •• *• ZlJ/l •

L ' * . ’ 

K’* r '
Z -■ »t « «<4

Į(»riu. r'- 
furmes L'. ■ i.U 
įem mm •- "3 
pamai: i ūpu 

k ■ “a 
t * •

k ' ' ’ [daug kartiĮ buvo mėginama Į
k Itopr?!. i i i. Katigida,[gai^įęjį laivai išgriebti, bet 
f kšpatutaip 37—41 Rlė- jokių vMsiip bepasiekta. P& l 
įų po Kristaus gimimo, pa-[vyzdžiui, 182T m> buvo įleisti 
įistųtydmo ant to ežero dril^ didelis varpas, t^įaų jis Į 
luiižiniškas barkas, JknriosIg^Oo M niekp, 189ĮS m. na-| 
buvo panašios labiau į ptau- hąį iggriebe^ele^ isormiųį 
A"■ ■■ ——1 —• į pagražinimų, bet patys lai-1

[vai paliko kaip gulėję. Į

Dabar to darbe ėmėsi pa4 
ti y^iatišy^, Ant .^^įnaujųjų Italiją, bet ir deda 

31pastate “[daug pastangų atkasti senų-
kimskaš .elektra varomas U A^al(%yos Ig^nos 
|pęmpas^_kunos per mmn tas tiltas, kuritio pfaei- 
lismeta ^5 kųb. metrus ya^hfg suj^giama, su dabaiti- 
įdens. Manoma,JęaęL pet jr ‘ateitimi. Tatai kas
HnY^KS tro^^ i
Įrienit metrų. Vadinasi, P^įpraeitį yra greičiau garbin

amas laivasi.tim pasirodyti r
|už 6 mėnesių, kitas daugiau 
[kaip mėtų. - ■. |
F>L—.    ..... - , . . .

®RK K. SHIEISS
■ AOrOKATAS 

811-812 Old South Building
294 Washin«donStreet 

Boston, MaSs.
n ' ■
Sv&iRnaos> 9 A. M. iki &:80 P. M.
J' •" GYVENIMOVIETA 
137 Etorham Avė., Brooklihe f 

. | 1 TelephoM R6tėtt t6368': ' K A
'; »©©©6©

B Tel. So. Boston 8520

IA.O. ŠALNA-SHALINA
LIETUVIS ADVOKATAS

. > Baigęs du Universiteto 
OORNELD WVERSITY «n & B

. G. WASHINGTON UNIV. su IdUB. 
‘♦Da r?b in.l h ką** Name

, (antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoz

Re k1 d e n c t ja
i 805 Harvard St, Cambrldge, Man. 

■ Tel. Uaivėrsity 1468—J.

|k.j.kalinaoskas
1 Advokatas
Hį BoBtono ofisas :
■a* 320-321 Esehahge Bldg.,
K . 53 Stato Street, Bęstoii 
ĮB Tolcphmio Hnbbard 9396 
pffi Vakarais ir Subatomis * 
H po pietų 
EB . South Boston ofise: 
įĘĮf - 4G9-A Broaėbvay, 
UI South Boston .
fl Tek So. Boston 0225-ML
t'| Gyvenimo Meta : '

33 Itosemont Street 
g Dorchester.'

į I Telephone; Talhet 2878

- -f‘ ii. * 1

.♦

■*. 110 r-.' ”r‘"—“ 
u • l .t

’i*>- 'a‘^'V5£W3?

fašizmas ne' tik stato

gi imperatorių Romos žy- 
Įgiaį, Inirieį: jų manymu, sek- 
[tini naujosioms kaitoms.

T

■i«d.aa J'?u~

A.-

_____ J . Benktadienis, gt

Draugijų Valdybų A j 

K ŠVENTO PETRO IR POVILQT
DR-JOS VALDYBA 

uPirmininkas — A, Navikas,
702 E, 5th Šfc, S, Boston, Mass. 

Vįee*Pirm, J. Jackevičius,
92 Sawyeę Avė.,Dorchester, Mn&*. 

' Prot. Raštininkas — L. švagždys, 
į 11 Boiveii- St,, S. Boston, Mnss 
Fin. Raštininkas Kazys Kiškis, 

Į 366 Broadway, So, Boston, Masic 
f Iždininkas Vincas Kališiuš,

67 G St., Soųtli Boston, Mass 
Maršalka — K. Amhto^as

: Į 492 E. 7th St., S; Boston, Mas 
| Draugija, laiko savo susi rn kimi s 
Į kas pirmą nedčjdknį ’kielivhmo Į 
| mėnesio 2-rą vai. pu pMn, p;» 
Į rapijos salėj, 492 Ė, Sevehtl

' Į. St, So. Boston, Mass.

ĮšV. KAZIMIEROJ. K. I)-J0£

VALDYBOS ANTRAŠAI 
Į Pirmininkas — Jonas Jnroša, 
r 225-L St, So. Boston, Masu 
Vice-Pirminhikas—J. Gmliihskas, 

Į 24 Prescott St, Readvillc, Mns.« 
Prot. Rast -- V. Miekėvičhis.

405 3rd St, So. Boston, Mass 
Į Fin. Raštininkas — M, šeikis, 
I 366Broadway, So. Boston, Mana
Iždininkas — V, Balutis,

36 Mefcer Si.r'S, Boston, Mass 
[Maršalka— P. Laučka, 
r 393 Fifth St., So. Boston, Mass 
[Draugija laiko- susirinkimus ka* 
| antrą nedėidionį kiekvieno mė

nesio, po mim. 492 E. Sevonth 
* Į St, parapijos salėj, Septinta 

Gatvė,' South Boston, Mass. •

k' SS, 191^'*

resai \
D. a K. KEIstečIO DB-JOI ' 

VAmaotaANTRAMAI

Pirnuninkąs — Mot. VersiackM, 
694 E. 5th .Boston, Masa. :

Vicė-Pirm, -t- Bok Luką,
95 C St., So.įBoston, Man. 

Prot. Rašt. — Ant. Mącejtinas, 
450 E. 7th Stį S, Boston, Mase. 

Fin. Rast, —. P&nąs Tuleikis,
109 Bowon St| S. Boston, Maw. 

Iždininkas — todrius ZaRcckas, 
150 II SL, S jith Boston, Mm 

"varittlarfc — Kazys MJtkidĮionfe, • 
90i; B. Bvoadw;įy, Š. Boston, Mm 
irnuglja laiko-savo susirinkimus 

kas antrą n dėldidųi kiekviorio 
mėnešfo Lietuviu Bulėj, korto 
E ir SHvorfgat., So. Boston, 
Mass., 1:30 Vai. pp pietų. Atoi- 

• darni susirk.jcinUn prašome at
sivesti naujų narių prirašyti 
prie musų <iraugijos.

5 kambariai aatol
su šiluma irjibai pigiai, Dėl in« . 
Formacijų kręipldtės '‘Darbinin
ko ’ ’ Adminiitracijon.
------- —---------------- --- ---------  J,-...........

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA. MOTINOS ŠVO.

VALDYBA

Pirmininkė -r- Jiova Marksienė,
625 E. Bth .Sto .S, Boston, Masą. 

Viee-Pirmininkė—Ona ZulonienS, 
11 Monks St., S. Boston,.Masak. 

Prot. Rast, —r Ona Biaurienė,
443 E. 7tk St., S-. Boston, Mąs» 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rast. — BroniSlava Citinicnl.
29 Gould St., W. Roxbury, Masi 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St, S. Boston, ’Mftss. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, . 
1512 Columhia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laikę 
kas. antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- . 
bažnytinėj svetainėj. ' r ’ 

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę. 
laišku ?r telefonu.

Tel. Boston 0823. .
- SAUJOJE • VISTOJB 

LIETUVIS DANTISTAS 

OR. M. V. CASFE8 
(KASPARAVIČIUS) 

514 Btodaway, 80. Boston 
’Ofiio valanda:

nuo 9 ild 12 ryte ir nuo 1:80 Iki fi ■ 
ir nuo (I Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
iiMarytąs suimtos vakarais ir ne-’ 
dSIdiert uis^ tdo-gl seredomis nuo 

, u-tos dieną Uždarytas 
Taipgi nuirau, ir ’K-Ray

H'Jft
p/J

K
i

A

. *

k
4

1

'i

9 •.

>

i

mo operatorių Šteinaclią. ‘ 
Tačiau po kelelių metų, dau- ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 
giausią simpatijos įgijo pa-Į DR-JOS VALDYBA 

saulinis bokso čempijonąs pirmininkas — M. žioba, 
Dempsey. į 539 E. 7th St., So. Boston, Mass

Telephone South Boston 3552-JR 
Pasirodo, kad žmonės di- Viee-Pirminihkas—J. Petrauskas, 

džiausiu vyru paprastai išsi- 24^^ThomasPk, S. Bnšton, Mas” 
rinkdavo tų, kurio daugiau- Į 5 Thomas Pk, s. Boston, Mas« 
šia bijodavosi ar kurį many- Fin. Raštininkas — M. Šeikis, 
davo galingiausių esant — 
monarchistų kraštuose — 
monarchų, o . Amerikoje — 
didžiausius , pinigų, šulus ir 
smarkiausios kuniŠties»savi
ninkų. Visos kitos išrinkto
sios garsenybės amerikie
čiams buvo beveik nežino
mos, nesuprantamos. Jie 
Štrausą laikė kariuomenes** * '* v■ 1S

........ .J 1 —v.l! ll.ll

PASAULIO. GARSENYBĖS

Nuo karalių iki... moterų 
kojų

1900: m. vienas Diuseldor
fo laikraŠtis'įšleido lapelį su 
klausimu: “Kų iš gyvųjų 
laikai didžiausiu pasaulio 
vyf u? Laikraštis gavo
150,000 atsakymų ,iš kurių 
110,000 tvirtino: Kaizeris 
meĮw II. 

f Tais. pačiais metais Lon
done laikraštis 'Baily Chro- 
niele gavo ^00,000 atsaky
mų, iš kurių 500,000 stovė
jo už OĮteen Vietoria (kara
lienę. Viktorįja).

1922 m. į (fliicago Trilanie 
anketų buvo" atsakyta,, kad .... 
popiilariausias esųs automo-p riinįtininlni, Einšteinų ■ 
bilių - karalius ienTy ■.Ford, rolįavizmo į daromo biznio 
o no io' ėioil miliionieriai iuionės vedeju.. Šhaw—spi

rito karanumt ir Štėinachų . y ’ • ■
pažangos akcinės bendro- ’

*

c

366 Broadway, S. Boston, Mass 
Kasierius — A. Naudžiūnas,

885 Broatbvay, Šo. Bosyon, Mass 
Tvarkdarys.—j. Zaikis,

7 IViųfield St, S. Boston, Mass 
Draugiją laiko susirinkimus kai 

trečią nedeldienį kiekvienom?- 
nėšio, 2-rą valandą po ^jieto. 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
.St, S'o. Boston,-Mas.s. ' .

«

100 KM. AUKŠČIO ATMO- 
Į SFEROS SĄSTATAS

Atmosferos sąstatas prie 
[žemės yra kitoks, negu auk
štesniuose oro sluoksniuose. 
Apačioje yra tų. dujų dau
giau, kurios yra sunkesnės. 
Bet- juo toliau? į viršų sun
kesniųjų įųjų yra vis ma
žiau ir mažiau. Prie žemės 
paviršiaus; jūras susideda 
maždaug iš 79% azoto, 21% 
<ęgiww, .0 vapdemlibA'r'•

*■ . <<U-4. . >*.4n» „ . 1 ■ ji-.--* . .• j

.rot- ? "?-,r ■ B?t- u ■ •.

✓

rTT"
v"!BL J. L1AMS

’(SEYMGUR)

■ 51 ProvlcTence St. IVOBėESTBR . 
TeE Parlc 5873

Suteikia patarims laiškai; 
Į . kitur gyvenantiems

ū" llĖTOVIS D®fisSs*i .. 
MST. A.6ALVAHISKII
I (GĄUmWSkAS) •
|414 Broadway, So. Bostonl 
H Tdephane So. Boston f2300 . ■

Ofisas atdaras nuo 10 ijsl 12 ryto, H ' 
nuo 1:45 IRI 5:20 po piet It nuo 5 ■ 

r Ud 9 '-ftimre.' šventą dieną pagal su- B

■m ■

o po jo * ėję, :milijonieriai 
Rokefeteris,15 Morganas ir 
Karnežy. 1^8 m. amerikie
čiai populąiųausiais žmonė
mis išrinko Vnisoito, relih- 
tvv.k‘Ti‘>-

m* *. c y. *. ■.

t’.

■/

I
.' Tėl; s. b;28Q3-Š 
LIETUVIS • r ■“

; OPTOMETRISTAS į

ISegKamlnuoju akls^prlakMu &kl h 
Į D1U8, kreka* akis atitieslnu ir , 
1 nmblijoniškose (aklose) ahyse fa ;> 
Į grąžinu' Šviesą tinkamu laiku. / J 

!• J. L. Pašakarnis, 0.
į 447 Broadway, So. Boston g

, u j, 
Į Beūmatixmas, nervų ligos, ba- ; 
I kstų ir vidurių ligos phsek-. P- 
Į mingai gydomos; tĮ Virš 25 mėtų praktika p

|DR, KILLORY 
I 60 Scollay JBąuare, Boston K 
Į OlympiaTheatre Eldg.

T’tV-

-■F'; { 5 ” i.d. •„•''y į

■ r :?Š B&STON, Miss.;

<> IKI 9 VA KAI’.O ■

įsė ir Mortgičių

ves di rektoriumi../
Šiuo tarpu kai kuriems a-

• ...\ • _• ’ f .

toliams populariaūsios 
niaukios yra gražuolių

■ ..1^-. ■ -r. . . -r © ■ ■ © ■. ■ .

.'MttOMėlliai - . m
•’ v ’

■ ii! Ajvot- ■ . ...... ..
• ■- .?■; ų . h*- •

<Aįkil y A’7i at->' •

>.*įsus ."A. • h •’) -?vanAr
■ . : . &;lioy X55% hehjaus ir 0.1$t

- .11* Hol’tglCUIIj .azotOi Subkesiiių diijų, prie 
įjžEitoE’a So. Bostonedeguonis

► ’visai'ten nebus. Taigi ma- 
»tome, kad vandenilis, kurio 

so. bostone . f prie žemės paviršiaus .orė
j.r 1 dums visai netoli nuo n&njąi išvesto bulvaro,.© beveik .visai nėra, dideliiio- 

■’ P«y.tv 522,000. Įmokėti nemažiau t kaip S Į i v, ■>. ;*•„.(.*
vs’“.c., aulomis; . Dabar būna viskas naujai pertai- S t$e aukshlOS©. beveik lSimtl- 
v t HHumiai, >1 nogite išaugintikelmyną pavyzdin- įKni uato vipiin^ midnrd 
s rtvi.i nereikėtu elgetauti, ir jei:norite,būti neini r pais vienas sucuiio a...

- /tu; iii htojaik patina^iiiiint iio ptogd. KiekvioJ 
. - proga pasitaiko tik: vieną syki, jeigu ją *

1 - u.s jau nepagaus. Jei tolį kur gyvenate, imkite < 
. iiv;.t arba orlaivį ir atvažiuokite iipžitfrėti'persIUktini-]

9 /f ■' C.
S \ v • ■

h -?•

IlTO GELi PIRKINIAI, 1
r. LcMą lig šiol niekur nėra buvę*
► .•12-A'ihcrr 
H'.VKIit r’;:' •.

i u ' ■
“CL- y v
<. ;h - ’i^ę
* , . . >\ t •

...:**
*■ ■ . *

nutL* K.U'

S*

' T-
'

* ■ 
3s * ■_ r * - 
r ’■■'

885 V*

I.

1

I • V>■'■:

A *

-'Z.
/*• dnMktou 5112 

•>
A

■■į-U

'«'r

W ‘ » 1

J

•nio-^feraK
k .
ę uit i.tas t 

||'X* arai,' Kli 
gi nar rieki. ‘ ' Ž
“•J. . SOUTH BOSTONE . U
e< * 2 šeimynų nniuag ir krautuvė. KamitfiiB vieta: .Bfehdos $820 į mCtu*.!!
r-B Kabi“ SKSJO,- Įnešti nemažiau kaip $1,(M , '-UlMią iMinokSs to naim i 1
j remtos. žnw.gus gali daryti gerą teagyveriRiM^ r^ityUnias nebūtinai -tol-1 f

kalingas: gota vieta gyvenimui dami, nereiks teiti pab kitą ibškoti dar-! ntnvnAct cnmokn -nrnovvc- 
bO, Naujai .ištaisytas iš lauko ir iš vidatuk Krei^it^s ttiojau pas t Az X < Į-įKuriOB SumOKa UZ pra&yve 

g J KUPSTIS. 332 W. Broadvvay, Jo. Bostok Ma^ Teis. K Wr-riį..; [ mimų i dienų po 4 frankUS. 
K>® VarnpinanimortgiCius nąmtfftB ir uklims. '$6$ taH pipigą dsi inod>'-- - 
re B giėiu, kreipkitės pas miis. inšitirinnm yišką, r«|kiUttjaiič duodam ir antB 
3^B Išmokesčio—tik Maisk valstijoj. : A B
jt • -Šilęs, visuomet turim, geni pirkinių,, nąniii, Tr kHdtUvlŲ>r-ineldžĮmh B'

J kreiptis pas taus ir nersitikrihti. * \ . A •• ■ . B
1 Parduodam anglis ir malkas, prlstatom Į he toliau kaip lS my- g
[ lią nuo Bostono. ‘ K
i PARDUODAM LAIVAKORTES IR StUNOmi PINIGUS I VIBAŠ 1

-.AALIS. ’ '
:v . .' ■‘■TARPnniflKarw'i^
, Vai^inėA 'liiiraturog p^nraUii, lįBtMitt <r
1 iimerilĮbjr su. angltį
[Pašvęstas naudingiem* potarimains aple Real EėUte, Ąpdraudą, Mort-

nąu iši? st progos .neigsite niekur.

; ; - ,'--- - — k ♦

KAČIŲ VIEŠBUTIS

Vienas turtingas žmogus, 
Paryžiuje įtaise katėms 
viešbutį. Jis priima kates.

NUOLAIDŪS PRAŠYMAS I . - .. • >• .
. — Prašau pasakyti,, kuri da
bar valandai

—- Žinote, tafosiunoje nega
liu pasakyti- '.

— Ai tai duok tamsta laik
rodį -man, aš: rytoj* kai Ima 
šviesu, pats pažiūrėsiu. ‘‘B.”

B' ** * -

Viešbučio tikslas — patar
nauti-tiems, kurie vyksta : 
atostogas, neturėdami kur 
savo mylimų, kačių palikti.

, . ...........  , . ........i ir.— ..^----- -

TELEGRAMA

Gyvulių. pirklys pasiuntė sa
vo draugui pirkliui j tokia te
legramą: <-Eytej visos kiaules 
vokzale. Laukia ir Jus. At
vyksiu tik ryt, nes ašmenų 
traukinys nepriima jaučių. 
Blogi reikalai. Raguočiai pa- 
brąng^ Jėį Jums teikia jaiv 
Čin,' turėkit omenyf mane??

/ BE PAREIGŲ

. Kai aš pažiūriu į tamstų, tai 
man tuojau prisimena posakis r 
“Kam Dievas paveda eiti pa- 
reigas, tam suteikia ir protą.”

— Bet, <kų . tamsta kalbi t 
Juk aš neinu jokių pareigų I

— Tai. dabar tamsta matai, 
kad aš neapsirinku... .

AR VEDUSIEJI ILGIAU 
GYVENA?

ŽMONA: Pasakyk, mielasis, 
ar tiesų statistika sako, kad 
vedę žmonės ilgiau gyveną už 
nevedusius, . , •

VYRAS.: Netiesa: jie ne 
ilgiau gyvena, tik gyveninio 
lųikaš jiems atrodo ilgesnis,

DANTISTAS 
!<A. J. GORMM

. (GUMAUSKAS) -
; 705 Maiu St, Montello, Mam.

:(Kampas Broad Street). 
Ofiso vakmdos:

§ Ryt e nuo 10 iki 12 vėl.
& Dieną nuo 2 iki 5 . vėl

Vakare nuo 6 iki 8 vai
Sekmadieniais pagal sutartiea. 8

§ 1\L So. Boston 0506-W. • Jį
J^tuvyff BautištfMt < ) į 

3 A. L. KAPOČIUS 
1201 $roadway, &rath Bėrtote '

(“Keleivio” name) i 
Ofiso valandos nuo $ iki 15į į 
nuo 1:30—6 ir nuo 6.*3d-*A f 
vakare. Seredomis nuo 9—-12> 
vai. dieną. Sukatomis nuo 9 i 
iki Vyak, Nedaliomis nuo 9 į 

J ild 12 (pagal sutartį),

4

• - - - - --- 
Res. Talbot 5863

J. XZABARAUSKAS
OPTOMETRISTAS 

ekzAminuoja akis ir. pritaiko 
; akinius 

414 Broadway So. Borton.
Ofisas atdaras dienomis ir 

vakarais
DIKKĄ^

IR KAKTJ ‘

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Bahs&muotojMį 
877 ir 448 Cambriflft Btrtet į

Oambridga, Mw». L
Tdephona Urivendty |

A

* v

k Offioi 
ML South Bortoa 
■į WW

Brandi Otftot

£
3 .

1

!•—-—?"1
!4wtdendkMi OTTO-A K
Wk> Telefoną* 80. Bo*ttm 07TO-T

S. BMUSEVIČIUS : ĮJrttfriftM GnbortB*, b*l*ąmttot ■ to. Btol Brtatt te Fnblįe NotMv

. ’ Doraitotte. lte .

■. t E. V.WARABOW
* (Wrubl lnnskfls) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOT0JAS 

1043 Washington Street 
Norwood, M&ss. 
Td,.l<orwoodl50B 

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 18^4-J

A 
’n 

1
ii
f

t

•t 5
‘3

r *

,1

P.MniffiMS
LittaMiGraboriui

190 * KBCm 8To Sa BOSTON

i 1 -glėbia ir kitus aojtfdihamoio' tarto reikąlūfc Vai^kiątaą eilėmis tai gal, 
*, Į domis, sveikatos skyrium, iegallftalš *Wdat*^toda MMilvlij

> IŠelvijo*. Didele formato no mažati 82 piįBiapįta *Efrmliji:rpUpMkHM' 
i’ B vietiniams duodami dykai. W toiĮau prbitąikjk 5ė, . kdwoa.Metodą poi> 
<4. X Muntlmul. .1

B IšeklinėJa reguliariai kiekvieną mėneal. Reikalaukit lluo adreuni 
į f “I’zinpmvofii,” «SSi W Broadtady, W*. XėiWa»
* 1 A. A JEHpttts., ,X ■ V

I į.
k.

• *-

Brookton >V WĄW 
j jETRimmT

LaisniuoUs Grabortmi
XSr Amai St., Brookton, Mm1.
162 Broedvay, & Mosto©, w
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