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t pasirašytą protokolą jau 
tifikavo.

šiomis

27 MAINIERIAI
RUSIJOS

Kada
z

apdr.

LENKIJOS KABINETO
KRIZIS?

1
Vas.

I

fabri- 
Paka-

VERA CRUZ, Meksika. 
— Praneša, kad Calleso eg
zekutoriai sušaudė keturius 
revoliucijonierių vadus. Su
šaudė'be jokio teismo.

“Glos 
Litvino- 
jo nuo-

kalėjimo, o kitus — 
kėlius mėnesius. Ta- 
įskaičius amnestiją, 
ir pirmiesiems liko

MASKVA. — Gorlo 
mainose, keltuvui nut 
ir nukritus, užmušta 27 
nieriai. z

Kaunas. — Ministerių ka
binetas, kaip praneša “L. 
A.” ratifikavo prekybos su
tartį su Vokietija.

NEW YORK. — Įžymūs 
advokatai sudarė komitetą 
kovoti prieš J

ši rašiusių valstybių ratifi
kuotas (patvirti ;ntas). So
vietų Rusijos vyriausybė tą 

ra-

5. S. S. R ATIFIKAVO 
LITVINOVO PRO- 
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Ratifikavo Sutartį Su 
Vokietija;

KOVA PRIEŠ PILSUDSKĮ 
ATSINAUJINO

BERLYNAS. — Iš Var
šuvos praneša, kad opozici
ją vėl pradėjo atakuoti mar
šalą Pilsudskį, Lenkijos 
diktatorių. Visur išlipdė 
posterius, kuriuose atakuo
jama Pilsudskio rėžimas.

Lenkijoj daugiausia triukš
mo sukėlė Pilsudskio kalba 
pasakyta senato karo 'komi
sijoj, vasario 28 d.

Sako, kad Lenkijoj gali
mas civilis karas.

PILSUDSKIS MOBILIZUO
JA REZERVUS

RINKIMAI ANGLIJOJ
ĮVYKS GEG. 30 D.

LONDONAS. — Parla
mento rinkimai 'Anglijoj į- 
vvks gegužės 30 d.

Jeigu neatsitiks netikėtų 
kliūčių, tai šis parlamentas 
bus paleistas gegužės 10 d. 
Kandidatų nominavimas į- 
vvks geg. 20 d.

KUOMET LIETUVA PA
SIKASYS LITVINOVO 

PROTOKOLĄ 2 
Spaudoj pasirodė žinių, 

kad Lietuvos vyriausybė e- 
santi nusistačiusi pasirašvti 
žinomąjį Litvinovo protoko-

V AR PŪVA. — Maršalas 
Pilsudskis paskelbė kariuo- 

-----menės rezervų mobilizaciją j tą Tilrtnūmet, kai ,]i s bus pa- 
trisdešims aštuoniuose Len
kijos šiaurės vakarų rajo
nuose į kuriuos įeina ir Vil
niaus kraštas. i

SUDEGĖ4 TTLKuS*1
FABRIKO DALIS

Nuostoliai siekia pusę milijono 
litų

Kaunas. — Vasario 7 d. 
dėl nežinomų iki šiol prie
žasčių Šančiuose. Juozapa
vičiaus prospekte, užsidegė 
didžiausias Lietuvoje šoko
lado ir kakao fabrikas “Til- 
ka.” Gaisras kilo didžiau
siam ir svarbiausiam fabri- 
kos pakavimo skyriui. Po 
tuo pat stogu buvo karame
lių ir monpasye dirbimo ir 
šaldymo skyriai.

Per dieną dirbo visos 
Kauno ugniagesių komandos 
ir tik visai vakare gaisras 
galutinai likviduotas. Kiti 
fabriko namai apsaugoti. 
Daug pastangų teko padėti 
iki apsaugojo atsarginį san
dėlį, kuriame daug sudėta 
žaliavos, ir kitokių brangių

Kunigaikštis Aleksandras 
Radvila, kuris nesenai pra
dėjo teismą dėl Nesvyžiaus) 
dvarų, kurie kainoja kelis 
milijonus dolerių, 
dienomis mirė.

AUKŠTŲJŲ KARIUOMENĖS 
VIRŠININKŲ PASKYRIMAI

1
■

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARĘ.
/

SĄJUNGOS ORGANAS
9=  ̂ . ............
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NEBUVO NEI IŠPLAUKĘS Į JŪRES.
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J. A Valstybių laivyno borde eina sv 
vas. Laivas pastatytas 1918 m., Norfolke. 
vas buvo pastatytas vien praktiniams darb

z

Meksikos RevoliiĮčijonieriai Laimėjo 

 

Kovą Arti Torreon

«, ar atiduoti “skrepams matomas čia karo lai
svo 300,000 dol. ir nebuvo išplaukęs į jūres. Lai- 

fcinantis vartoti elektrinius aparatus.

MASKVA. — “Pavasari
nis valymas” Sovietų Rūsi- 
jos Įstaigii yra svarbiausias 
ir reikšmingiausias darbas. 
Pas mus valomi namai nuo 
visokio brudo. Sovietų Ru
sijoj bradas namuose nieko 
nekenkia. Bet kas pavasa- 
-ids -kdmūriistų Įstaigos valff*

KAINA 5 CENTAI

v ? v- u. wJI
EINA ANTRADIENIAIS IR '"į

PENKTADIENIAIS 'Į

-- ------- 7---------------------------------- :-------- .

UŽDARĖ PLUNGĖS
SAULĖ” GIMNAZIJA

KAUNAS.—Lietuvos dik
tatoriaus įsakymu pasire
miant Plungės “Saulės” 
gimnazija uždaryta, o mo
kytojų personalas atleistas. 
Šiai gimnazijai vadovąvo 
direktorius kun. Simaitis. -

APIE 200 ŽUVO; DAUG '■* 
SUŽEISTA

■ •

Karą. Stovis Potvinių 
^Zonoje

dalykų. Policijos -žiniomis, 
nuostolių esą padaryta dau
giau, kaip už 450,000 litų. 
Fabrikas buvęs apdraustas 
“Lietuvos Loydo” 
b-vėj.

Kaip teko patirti, 
kas nesustos veikti,
vimo skyrius bus perkeltas į 
buvusias degtukų fabriko 
patalpas.

Resp. Prezidento aktu 53 
nr. iš š. ml vasario mėn. 19 
d. vyriausiojo štabo genera- 
lio štabo valdybos viršinin
kas gen. št. pulkininkas Pet
ras Kubiliūnas paleistas iš 
šios tarnybos vietos ir pa
skirtas vyriausiojo štabo 
viršininku.

Respublikos Prezidento 
aktu 54 nr. iš š. m. vasario 
19 dienos II-os karo apygar
dos-štabo viršininkas gen. 
štabo pulkininkas Zenonas 
Gerulaitis paleistas iš šios 
tarnybos vietos ir paskirtas 
vyriausiojo štabo generalio 
štabo valdybos viršininku.

SUDEGĖ MARIAMPOLĖS 
KALĖJIMAS

si nuo “seno raugo”—deši
niosios opozicijos.

Šį metą jie pradėjo valyti 
komunistų partiją. Jau nuo 
1921 metų nebuvo tokio va
lymo kokis dabar eina ko
munistų partijoj.

Staliniečiai meta lauk iš 
partijos visus, kurie buvo 
parengę namuose Kalėdų 
eglaitę — moterį ’ išleido Į 
bažnyčią — pasigėrė — par
davinėjo obuolius dėl pelno 
— balsavo již negerą sąrašą 
arba_nebalsavo už gerą są
rašą — arba rado skaitant 
Trockio dokumentus.

Jie šluoja lauk dešiniuo
sius kaip “kakroeius,” rašo 
“Pravda.”

Staliniečių apsivalymas 
eina iš visų pusių. Kalėji
mai pilni opozicijos narių. 
Čekos nariai nespėja šaudy- 

. ti. Vienas narys pasigvrė, 
kad jis nužudęs 12 buv. ca
ro policistų.

Taigi komunistinėje Rusi
joje eina visais, frontais 
“spring cleaning.” 
bus galas terorui?

Kaliniai ir bylos išgelbėta
r _

Iš vas.17 į 18 3 vai. vai. 
dėl perdaug įkūrento pe
čiaus užsidegė Mariampolės 
kalėjimas.. 111 kalinių tuoj 
buvę pergabenti į Bielobloc- 
kio salę. Kalėjimo medinės 
sienos sudegė, mūrinės liko 
apipurusios. Dokumentai iš
gelbėti. Namas priklausęs 
žydų bendruomenei. Nuo
stolių esą padaryta apie 15,- 
000 litų.

Maskva. Sovietų Rusi
jos centralinlo vykdomojo 
komiteto prezidiumas ratifi- 
k avo Litvinovo protooklą 
dėl Kellogo pakto ankstyves
nio įgyvendinimo tarp So
vietų Rusijos} Lenkijos, Ru
munijos, stijos ir Latvijos, 

r

DARBO ■
TAMAQUA, Pa. — Pra

neša, kad Lehigh Coal ir 
Navigation kompanija pa
skelbė, kad neribotam laikui 
uždaro savo kasyklas. Apie 
pusaštunto tūkstančio dar
bininku neteko darbo.

t

13 KOMUNISTŲ BYLA 
LIETUVOJE

1927 m. pavasarį Kaune 
buvo susekta slapta komu
nistinės jaunuomenės ‘Kom- 
somol” organizacija, kurios 
priešaky, buvo stud. Icikas 
Šmuila Meskupas. Naktį į 
spalių 1 d. pas keliolika įta
riamųjų buvo padaryta kra
ta ir rasta daug kompromi
tuojančios

Varšuva.—Ryšy su Wyz- 
wolene kaltinimais pusės 
miliardo zlotų pereikvojimu 
biudžete, finansų ministeris 
Čechovičius įteikė lenkų mi- 
nisteriu kabinetui atsistato-* •> 

dinimą. Bartelis tačiau at
sistatydinimo rašto neper
davė prezidentui, nes, pasak 
jo, kabinetas su finansų mi- 
nisterio veiksmais esąs soli
darus.

V •   ~T~X 
/AdEvo. JL do” 

kiau suimtiesiems buvo iš
kelta byla, kurią nagrinėjo 
Kaimo apygardos teismias.

Iš 13 kaltinamųjų retas 
kuris prisipažino kaltu, ki
ti vis gynėsi. Pakviesta bu
vo net 20 liudininkų. Teis
mas jų kaltumą išrodė ir po 
dviejų dienų pasitarimo nu
sprendė Šmuilą«Iciką Mes-
kupą, Kabą Giršą, Aifeiną 
Berelį, Aižiną Urelį ir Ab- 
romą Reibiką nubausti kiek
vieną po 3 metus sunkiųjų 
darbų 
tik po 
čiau 
kalėti
tik po pusę pažymėto laiko, 
o nepilnamečiams bausmė 
sumažinta dar-trečdaliu.

JUAREZ CHI, Meksika, 
kovo 17 d. — Praneša, kad 
Goohuila—valsūjej -pralieta- - 
daug kraujo kovoje revoliu- 
cijonierių su federalie Mek
sikos kariuonlenę.

Federalė kariuomenė ban
dė pasidaryti kelią į Torre
on,v bet nepavyko. Revoliu- 
cijonieriai kovą laimėjo. A- 
pie du šimtai kareivių žuvo 
Lovoje prie San. Pedro ir 
300 federalistų paėmė ne- 
laisvėn.

Federalistai kariauja ant 
žemės ir iš oro, bet matyt, 
kad jų pajėgos silpnėja.

Revoliucijonierių genera- 
lis vadas gen. Escobar’ nu
sistatęs kovoti iki pergalės.

Gen. Madeiro, kuris vado
vavo revoliucijonierių jė
goms prieš Federalį gen. Or- 
tiz ir Almazan, San Petro, 
sako paėmęs nelaisvėn 1.000 
federaistų.

Sako, kad federalistai 
smarkiai ruošiasi pulti dar 
kartą revoliucijonierius, 
kad prasiskynus sau kelią į 
Torreon. Ar pavyks? Grei
čiausia, kad ne, nes Calles'o 
pradeda nebeklausyti ir fe
deralistai.

Gailės dabar tur būt nė 
nebesvajoja apie sutriuški
nimą revoliucijonierių jėgų 
į 48 vai. Jau dabar praėjo 
kelis kartus po 48 vai., ore- 
voliueijonieriai tik sustiprė
jo užimdami naujas pozici
jas.

SOV. RUSIJA PASIRUOŠUS 
DARYTI SU LENKIJA 

SUTARČIŲ4

J

Kalbėdamas su 
Prawdy” atstovu 
vas pareiškė, kad, 
mone, protokolo pasirašy
mas Maskvoje paruošęs dir
vą garantijų sutartims rytų 
Europoj sudaryti. Sovietų 
Rusija pasiruošus sudaryti 
su Lenkija tiek nepuolimo 
sutartį, tiek ir prekybos su
tartį. (Elta).

KODIFIKUOS LIETU
VOS ĮSTATYMUS 

Kaunas. — Lietuvos Ta
ryba ruošiasi suvienodinti 
įstatymus. Dabai’ Lietuvoj 
veikia rusų. Napoleono, Bal
tijos, o Klaipėdos krašte vo
kiečiu kodeksai.

X . |

STUDENTAI SUKĖLĖ 
_ _ RIAUŠES

MADRID, Ispanija.—Pe
reitą penktadienį čia studen
tai padarė dideles demon
stracijas prješ Primo de Ri- 
vera diktatūrą.
—Policija—bandė—demoil- 
strantus išvaikyti. Įvyko ko
va. Daug studentų sužeista.

Studentų streikui galo ne
simato. Jau beveik visos 
mokyklos uždarytos.

Apie 1.500 studentų su
grūsta į kalėjimus. Prieš 
valdžią bruzdėjimas 'didėja.

ADVOKATAI PRIEŠ JONĖS 
Biuy

MONTGOMERY, A 
Pietinėj Alabamįos daly 
dideli potviniai. 
užliejo-ir sunaikino tūks 
čius namų. Apie 20,000 
nių liko be pastogės. Ap 
200 žmonių žuvo ir kėlėt 
šimtų sužeista.

Visoje potvinių ! 
veikia karo įstatymai,

Daugiausia nukentėjo 
ba ir Gen e va miestai.

Vanduo išsiliejo iš Pea ii 
White Water Creek upių/

Potvinių pali 
ima keturis apskričiUSl

11 41 f i - JFjLSL-vL i i i I *

ir Coffee.
Komunikacija nutra 
.žmonės badaują, . .

Duoną pristato orlaiviais 
bet negali pristatyti tiek 
kad užtektų visiems nukerę 
tėjusiems nuo potvinių.

Raudonasis Kryžius tėiki; 
maista ir drabužius.c

_ - ■ ■ - -___— 
r ; -- -

GAL TURĖS IŠSPR 
TILTĄ

Mobile, Ala.—Praneša & 
Pensacola, Fla., kad valdži 
planuoja išsprogdinti ti 
kuris nutiestas per E 
bia upę ir kainavo milioną^ 
dolerių pastatyti, kad 
saugojus šiaurvakarinę 
ridą nuo potvinių.

NAUJĄ S LITVINOVO 
SUMANYMAS Ąs

Varšuva. — Kalbėdamasi 
su “Glos Prawdv” atstov* • 
Litvinovas pareiškė, kad, į<J 
nuomone, protokolo pasir?

bilitj, kH'jšymas Maskvoje parų 
rį keletą savaičių atgal pa-. garantijų sutartinį J
sirase buv. prez. Coolidge.j Rytų Europoj sudaryti. 
Sulig šio bi liaus prohibici-. vjctų Rusija pasiruošus 1 
jos įstatymų laužytojai gali, daryti su Lenkija tiek

4-1 » Va n 11 rV r/1 Zi i 1 L’i 1 CVbūti • baudžiami iki $10,000 
ir 5 metu kalėjimo.

Advokatai sako, kad Jonės 
Įstatymas peraštrus, nes jis 
lyginasi kriminaliems įsta
tymams uz apiplėšimą Tr 
net žmogaus užmušimą.

Prie advokatų komiteto 
prisidėjo įžymūs biznieriai 
ir pratesijonalai.

LIETUVON ATVAŽIUO
JA POETAS BAL- 

MONfAS
Poetas Balmontas išva

žiuoja' kelionėn. Aplankys 
Serbiją, Kroatiją, Bulgari
ją, Lietuvą ir Latviją. At
sisveikinimo laiške jis rašo: 
“Aš visas tyrime Slavų ir 
Lietuvos, Lietuvos ir Slavų 
'ir Slavų ir vėl Lietuvos. 
Juk mano kraujas atbėgo 
Rusijon iš Lietuvos. Krau
jas, tur būt, many .pagaliau 
prabilo. Noriu pakvėpuoti 
prigimtu ir šiaurišku.

puolimo sutartį, tiek ir pr€į*g 
kybos sutartį.

DEGĖ LIETUVOS PR 
DENTO RŪMAI

KAUNAS.
vai. p. p. prezidentūros rū

mų trečiam*' aukšte, ši 
vandentiekio vamzdžius ■ 
sidegė rūmų siena, 
iškviesti ugniagesiai ir 
2 vai. 25 min. gaisrą 
davo. NHostolįų.-_esą_ 
•ryta už 5-600 litų, 
vedanti kvotą. *



Vilniaus klausimą

366 W. Broadvny

Miką Gniedova

______35c.
Išleido , 
--------- 60c.

Stanislovo

’IDO STUDENTU S SPAUDOS ATGAVIMO 
SUKAKTUVIŲ 

-----------MINĖJIMAS.___ —
Šiais metais gegužės 7 d. 

sukanka lygiai 25 metai nuo 
spaudos atgavimo. Sukak
tuves ruošti organizuojamas 
komitetas. . j -- A ■

DVARININKAI KELIA 
GALVAS

Iš Š. Amerikos J. V. Netv
arko lietuviu ex-kareivių 
buvo gauta $12.50 vainikui 
uždėti ant Dr. J. Basanavi
čiaus kapo vasario 16 dieną

DR. J. BASANAVIČIUI 
VAINIKAS IŠ AME

RIKOS

‘‘MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rąšo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

75c.
Vertė 

----------25c.
su pa- 
___...... 30c

Patyrimai Didžiojoj
Para-

Jonaitis (Ka-

“MUSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus

.Kaune padarė viešas vaikš- 
tynes Kauno gatvėmis. Dėl 

^tfūbuvo iššaukta pėsčiosios 
,.ir .raitosios policijos rezer- 
vas -demonstrantams išvai
kyti. Vaikštynių metu areš- 
tuūta per 30 asmenų._____

VILKAI Į SVEČIUS
Giriuih kai ‘ ( Zapyškio v.). 

Vilkai nenaujiena. Kasmet 
prieš Kalėdas- negalėdavai 
nosies į mišką įkišti ir tvar
tų duris atdaras palikti, o 
šiemet lyg tyčia; vilkai į 
svečius susivėlavo. Po šven
čių vakarais pakluonėmis 
pasirodė vilkų būreliai, 
vaikšto ir lodina šuifis. Ūki
ninkai labai nugąsdinti.Vil
kai lenda į tvartus, kluonus, 
palangėmis sukinėjasi, bet 
jokios žalos nedaro, gąsdina 
gyvulius, žmones. Vaikšto 
ne po vieną ar du, bet po 
keletą ir dar dienos metu. 
Matyt, vilkams nebadas, so
tūs, bet savo vis parodys.

Vienuolikos metų Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktuves Vilniaus lietuviai 
gražiai iškilmingai . šventė, 
įą dieną buvo pašventintas 
dr. Jono Basanavičiaus pa
minklas.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai. ' mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina- kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai Iliustruo
tas. ’

u vos nepriklausomy- 
įskėlbimo dienos ir 7 
Lietuvos-universiteto 
jo sukaktuvių išvaka- 
būtent vasario 15 d. 
* apie 6 vai, studentai

KO TIK KOMUNISTAI 
N EISIM ANO

Komunistai Lietuvoje vi- 
sokiais budais dabar veikia 
ir varo agitaciją. Biržų aps
krity pastebėtas dar negir
dėtas Lietuvoje proklamaci
jų platinimas. Į mažutes 
proklamlacijas į vyniojami 
saldainiai. Saldainiai par- 
davihejarrti ir dalinanti veU 
tui.

BUIVĮDONYS, Valkinin
kų vals. Nemažas tai so-

SVUDENTŲ VAIKŠTY 
■■■■>< NŪS KAUNE

■KAUNAS. — Respublikos 
Prezidento aktu nuo š. m. 
vasario m. 17 d. Zigmas 
Starkus paskirtas Valstybės 
Tarvbos nariu.

Valkininkų valsčiuje, Dar
gužiu kaime lenkas mokyto- 
jas kankina lietuvių vaikus. 
Už tai kad vaikai nekalbč- 
jo poterių lenkiškai, tai ji
sai’ juos paliko po pamokų 
ir užrakino, trk vakare tėvai 
atėję galėjo juos išleisti. .

Ū^ŽAUNAS. — Už dalyva- 
demonstracijoj vasario 

2 d.'prie ministerių kabine
to -laimų — Miką Gniedova 
liauno karo komendantas 
nubaudė 500 litų ar I mėn.

U. OPERA KLAIPĖDOJE 
Vasario 12—18 d. valstv- 

J . _ ,___________________ , - •

į^mė* opera gastroliavo Klai- 
pėdoje. Pastatymai praėjo 
didžiausiu pasisekimu. Bi
lietai i operą buvo išparduo
dami beveik vienos valandos 
bėgy. Numačiusi tik tris 
spektaklius, opera Klaipė
doje dar kelis spektaklius 

; surengė. 1

KUNIGAS MIRONAS 
APLEIS SOSTINĘ

“L. Ž.” praneša, kad švie
timo ministerijos tikybų 
skyriaus direktorius kun: 
Mironas (jis ir Tautininkų 
partijos centro valdybos na
rys)' greitai" iš Kauno išva
žiuosiąs ir greičiausia apsi
gyvensiąs Dauguose, kur 
jam duodama klebono vieta.

džius, t u m db namus ir a- 
pie 200 .'gyventojų, kurio 
dalis nežinia dėl kokios pa- 
naberijos ėmė vadintis len
kais, nors lenkiškai nė žo- 
džio nemoka. -Bet to nežiū
rint, ypač mergaitės labai 
mėgsta beždžioniauti ir žai
dimus eina lenkiškai. O tam- __- l a_
sumas, Viešpatie apsaugok! 
pavyzdžiui nesenai (kada?) 
vestuvėse vienam bernui 
perskėlė xšvoraniu galvą. 
Kąs tai daro? Degtinė, nors 
duonos į pavasarį visiems 
beveik pritrūksta ir tenka 
pabadauti. O rodos turime 
savo rrfokyklą, prie jos va
karinius kursus, Šv. Kazi
miero Draugijos skyrių, bet 
visa tai palaiko tik jaunimo 
dalis, kiti gi tik po langais 
klausosi ir blevizgoja. Tai 
liūdna, bet pradeda ir jie Nu
prasti ir gal Dievas duos, 
ateityje pasitaisys.

atidengiant Jam paminklą.
Vainikas Buvo uždėtas su 

tautine juosta ir parašu:
“Mūsų Tautos tėvui Dak

tarui Jonui Basanavičiui. 
Amerikos Lietuviai Er-ka- 
rei viai. 1929.11.16.

Dabar vainikas padėtas 
Mokslo Draugijoje. _

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme <

J • t . . • •

Lietuviai steigia Vilniuje 
koperacijos banką.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

. • • * • * x » *

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Luis- 
vės Al. 61 Lithuania. ♦

h? vai. paleido iš dabok-
13 studentų, kurie buvo 

xnti dėl 15 dienos “de- 
mstracijos.” Trys išbu- 
5 Klienas, kiti iriažiau.

Šiomis dienomis buvo at- 
vaMavęs Kaunan Klaipėdos 
irtuzikos mokyklos direkto- 
rins /p. St—Šimkus, kuris 
daūg^am pasakojo/lčadiŲ 
šaukęs garbės teisman “L. 
Aido” redaktorių p. V. Gus
tainį. • - •-

. •* - * -r <

-y P. Gustainis p. St.~ Šim
kaus iššaukimą esą priėmęs 
ir apie tai p. Šimkui oficia
liai esą pasiuntęs raštą. Iš 
savo pusės teisėju į garbės 
teismą p. Gustainis esąs pa
sirinkęs vyr. notarą p. J. 
Dargį ir pareikalavęs, kad 
per 7 dienas p. Šimkus iŠ 
savo' pusės nurodytų teisėją.

Nesusipratimo' pradžia, 
kaip sako, yra kilusi dėl fe- 
ceniijos “Lietuvos Aide” a- 
piė ~ paskutinį p. Šimkaus 
simfonijos koncertą mūsų 
valstybes teatre pereitų me
tų gruodžio mėnesį. Nepa
tenkintas recenzija p. Šim
kus “Lietuvos Aido” redak
toriui parašė įžeidžiantį laiš
ką, ko dėka redaktorius at
sisakė p. Šimkaus antikriti- 
kai duoti vietos savo laik
rašty. Ši byla menininkų, 
ypač muzikų tarpe, kelia 
tam tikro susidomėjimo.

JįįE^KORAS IR ŠALČIAI
V IŠ 'Dusetų (Zarasų aps.) 

^pnyneša, kad dabar kaime, 
Iškalbų apie maistą, prisi
dėjo kalbos apie šalčius ir 
^meteorą. 37 laipsnių šalčiai 

pridarė daug. nuostolių 
-sušaldė daug gyvulių, v-

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

Apie Apdraudą. Parašė J.' 
S. Vasiliauskas .. .......

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas  ............... ........— —-10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
te J. Gerutis .................... —<—40c.
. Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti V Parašv - 
Dr. A. Vileišis.....—...... . ........ 50c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Barona&_..50c.

Mūsą Laiką šventoji, šv. ’ 
Teresė, Vaidelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius -- -----------

Patrimpo Laiškai.
Kun. A. Miliukas _

Gyvenimas šv.
Kostikos—Jaunūomenės Ūžta- 
rytojo.1 Vertė M. M. T._____ 20c. - -

. Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis -_____ ______ •____ 15c.

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P. Saurusaitis 

Vaiką Knygelė — 
veikslais ____ __

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m.
šė Kun. J. F. 
pelionas) . ..... 2._______________ ,25c

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rueevieius . .....2.......  40c.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P._._.25c. 
„Rekgjj^M^kymo._JMetodL------
ka. Sutaisė K. J. Skruodys__50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas____ ___ ___ ____________ 40c.

MūsąDainiai. Parašė Ka
zys Puida ____ ____________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa7 
veikslėliais _...___ ___________20e.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ...'.____ _____ _____________40c.

Europos Istorija. Vertė J. . 
Andziulaitis_______________ _50c.

šventąją. Gyvenimai, su pa
veikslais — ■. l_____ ^-4.00

Iš Kelionės po Europą, ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ------ ,.......   25e.

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas .....    _25e.

Ubagą Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juodkas....35e<

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas.__.10c

Žydą Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir- 

. vintas —__ __ _____________ 30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- _ 

delis; paraše F. V.________10c
Patricija, arba nežinomoji 

kanlūnė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas______10c.

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

Dramos; '1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J.—Tarvydas  _________ _65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja l:me akte. Parašė Gineitis 15c.

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią^-“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)______________50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)--------------------------- 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais)------------------85c.

Mažas Naujas Aukso Alto- 
riua—-juodos (geros odos vir
šeliais)---------------- ---------- __$1.00.

Mažas Naujas Aukso Alto-

I » ■

Tarnas Žilinskas .......... ’._ ____ 50c.
Apaštalystės Maldos Statu

tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis _____ z_______ ___ ___ _ 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne?'Vertimas ,— 
J. Balčikonio___ __ —__ 2.___ ...$1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis  ___ .75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina ___________50c.

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

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ________________ 1__ 15c.

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ____ __ _________ __ _ 50c.

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis '______ _ 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________40c.

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

Graudūs Verksmai. — Ver- 
tp Vysk. A. Baranauskas___ 10c.

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužes, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys-------------'---------------------- 25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarą 75 centai, - su ap
darais ------------------------------ $1.00
■ Legendos ir Pasakojimai a- 
pic Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas------------—50c.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys---------- ___30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prbf. V. • Jnrgučio -------------- 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis —------ ---------- 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
picSinyS IV-to Šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.-------------------- 25c.
. Elementorius ir Vaikų Skai- 
tyTnėliai. Išleido M. Paltana- 
tičia —i---------------------- -—25c.

Trumpa Apologetika arba. 
Kai, Tikėjimo Apgynimas- Pa 
rašė kun. V. Žajančauskas -SOe

' DARŽININKAS
South Koston, Atasa.

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė-

me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.—-- ------- ---------- ---- ----- 20c,

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
je kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel... 30c.

Huckleberry Finas—labai į- 
domŲąpysaka —_ __________75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mytimlogijoš Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva__ 50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas; Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B_____„__.40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 

A’airius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas i_______ 45c.

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

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

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvų Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L....... _.15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas'; pagal d-rą Ni-



MINTIES* SVEIKATA

Jonas Smitas

Anicetas Sutkus /31

Dėdė Anufras

SAVO TĖVUS

Ieva Bendoriutė /31

Jokūbas Astrauskas /29

Putinėlis
Mykolas Andriuškevi- 
paprašė tėvo išsiduoti

kiekvienas maždaug 
kontroliuoti. Turimo 
visas pastangas, kad 
pergalėjus, jei norime

TARNAITĖS IR GAIDYS
Šeimininkė labai anksti žadino tarnaites. Kaip tik uždeda skai

dys, tuojau* ji kelia tarnaites ir sodina prie darbo. .Tos nusprendė 
nudėti gaidį, kad nebūtų kas gieda, šmė ir užmušė jį. Bet tuo 
joms dar blogiau pasidarė, šeimininkė, bijodama, kad laiko hepra, 
miegotų, ėmė dar anksčiau jas žadinti.

“Tėvynės dainą man dainuokit 
Ir šiandiena, ryt, ir nuolatos! 
Ir suraminimą man duokit

■ Kas dėl likimo mūs tautos! 
Dainuokit kanklės, verkit stygos, 
Lai priskels dvasia užmigus.”

OŽYS IR JONUKAS
■Jonukas mėgdavo gyvulius erzinti ir mušti: tai botagu arkliui 

užkirs, tai akmenį į šunį mes arba už barzdos patrauks. Visi gyvu
liai nekentė pikto vaikelio. Vieną kartą jis sėdėjo ant rąsto ir skai
tė knygelę. Ožys, pamatęs Jonuką, šoko prie jo ir taip smarkiai 
davė galvon, net vaikas apmirė. Žmonės atgynė jį nuo ožio. Atne
šė greit šalto vandens ir pylė Jonukui ant galvos. Jonukas atgijo. 
Bet apie savaitę sirgo. Dabar jau jis gyvuliii nekankina.

--------- >------------
“Sakykite, ar y r panaši šalis 
Į brangiąją mūsų Lietuvą?
Ar kur taip pasilsi keleivio širdis,
Nors turčiai tenai neužkliūva?
Javai ten žaliuoja, gėlelės ten žydi 
f r skambančios dainos per lauką palydi.”

Jonas Kmitas

KAIP SŪNUS APGAVO

AČIŪ 1
Visiems vaikinams ir visoms merginoms kurie šią savaitę prisiun

tė man raštų. Lauksiu daugiau. Jeigu visi t$ip pradėtų rašyti, tai 
mūsų “Jaunimo Darželis” taptų vienu iš geriausių jaunimo kampe
lių skaitymui.

/y

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI ” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
t isą papasakos.

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

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
vra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, Chicago, III.

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo J 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip J 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, j 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis , 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
ti, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin- j 
kalniausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams ; 
ūkininkams tik laikraštis

“UKININkAS” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- ; 

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais j 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai -, 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir' ! 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi-_ ■
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- ] 
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug ; 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo-.; 
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų. Lietuve- 
jc, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- į 
rin o /lt* acni • T o «

JAUNIMO DARŽELIS 
,■ I Šį skyrių veda D Ė D £ ANUPRAS

___________________________
_. . * • •

rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr. •' * ,.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra grt-y 
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl J 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį aproy J 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. ..

» . i...  . .N *ŽEK

' v ’' BSB B1 M X K 0^8 '
DARifNntKAS IR JO SŪNŪS

Daržininkas norėjo sūnelius išmokyti daržininkauti. Mirdamas 
jis pasišaukė visus savo vaikelius ir tarė: “Klausykite, vaikeliai, 
kada aš numirsiu, jūs vynuogių darže kasinėkjte ir paieškokite, ar 
ten nėra ko paslėpta.” Vaikai manė, kad tenai tėvas pinigus yr už
kasęs. Kai tėvas numirė, visi vaikai pradėjo rausti vyndaržį, iki 
visą žemę sukasė. Pinigą tiesa nerado, bet žemę taip gerai išpūrino, 
kad vaisių dvigubai pradėjo derėti ir jie pralobo.-

■*** tis mislytE apie linksmes-^., 
nius dalykus. Jei mintys^ 
bus pilnos Unksmių dalyku 
rūpesčiams neliks vietos.Gej 
riausias ^ūdas yra apie sayg 
pamiršti, ir užsiimti kiti] 
reikalais.

Nelabai, genai Harvardu 
Prezidentas Emeritus Eliot;bS 
buvo užklaustas kokiuo bū” 
du jis pasiekė taip laimiu*^ 
gą, smarkią ir protiniai 
sveiką senatvę. Jis atsaku JsS 
“Virš visų dalyki}, kreditą^H 
duodu tam, kad visuomet^ 
stengiaus prisilaikyti ra~^M 
maus būdo.”

Niekuomet neturim prisi- ' 
leist tokių jausmų kaip pyk-.^ 
čio, pavydo, neapykantos ir 
k. taip kad jie mus pradėtų | 
kontroliuoti, o ne mes juos. 
Jei leisimfe savo jausmams^ 
mus valdyti, tuomet mes 
patys savęs nebevaldomo 
nusitoliname nuo minties.^ 
sveikatos. -

Yra daug negeistinų 
tinių papročių apie kuriuos J 
galėtume kalbėti. Jei pats 
ar tavo šeimynos kuris nors 
narys nėra protiniai svei 
kas, ir jei pačių pastangos 
padėties nei kiek nepageri- į-3 
na, vra gydytojų patyrusių^J 
tame dalyke, ar nerviniame.^ 
suirime, kaip kad kreiptu*^ 
rricus prie ak ii} gydytojo,. 
kuomet akys skauda, 
greičiau reikia kreiptis, nes,._J 
ar vra svarbesnis dalykas už 
protą ?

Prižiūrėk savo mintis ge- 
ra i. Jei gerai savo kūną pri- 
žiūri geru valgiu, poilsiu,/^ 
pasilinksminimu, gydymu.**'“ 
kuomet sergi, žiūrėk, kad 
taip pat darytum ir su pro- W 
tu. Duok savo protui mais- 
tingą protinį maistą, kaipgi 
geras knygas, gerus draų?u.^ 
gus, gerus vaidinimus, ir 
linksmus draugavimus,  Ja
Duok protui poilsį ir pasi-.Į| 
linksminimą tokį kokį jis~4| 
reikalauja. Eik prie proti- 
nio specialisto, jei jauti, kad J 
nervai pradeda suirti, arba 
jei jauties protiniai suvar- yl 
gęs. Atmink, jei nori savo 
likimą valdyti, turi pirma|| 
išmokti valdvti savo protą. ‘J

F.L.L&W

PERGALĖJIMAS
Niekados negaliu užmiršti vieną gražų patarimą kurį man davė 

mano motinėlė kiek metų atgal, būtent r “pastangos praleistos nusi
skundimams nepadės tau pergalėti.”

Ištiesų kiek čia tiesos. Kiek mes vaikinai laiko ir spėkų dedame 
. nusiskundimams apie šį ar tą. Galutinai matome, kad vietoje engti 

1 gyvenimu pasisekimo pirmyn, pasiliekame ant vietos. Gyvenimas 
' " reikalauja vadų, kurie mokėtų vesti Šeimynas, tautas pirmyn. Va- 

' das, kuris pradėtų skūstis. tai sulaikytų visus kareivius nuo ėjimo 
pirmyn. Jeigu mes norime eiti pirmyn, nesiskūskime, nerūgokime. 
Daugiau saVę pergalėkime ir žiūrėkime pirmyn, tuomet mes ir bū
sime tais vadais, vyrais, pilni drąso^Jr geriausių troškimų. Pirmyn, 
pirmyn, pirmyn!

/IT? TAI BŪTŲ VAGYSTĖ?
Skolinimas vieno ar antro dalyko nuo kito yra liga į kurią mos 

mergaitės labai tankiai įpuolame, geriau sakant-, sergame. Aš ži
nau, ir manau, kad ir jūs žinote, kad mūsų tarpe yra mergaičių, ku
rios nuolatos skolinasi ir niekados nesistengia sugrąžinti ar atsilygin
ti skolininkui. Tiesa, sakome, “Aš tik pasiskolinau paišelį, popie- 
ros, tai mažmožis.” Jeigu kiekviena iš mūsų mergaičių tai tartume, 
tai ką nuosavaus turėtų skolininkė? Prašyti ką nors iš kito, ir ma
tydama jos gerą širdį, neatiduoti atgal, aš manau yra savinirtias da
lyko, kuris nėra savas. Manau kad nei viena negalėtume sakyti, 
kad šis darbelis galėtų būti vadinamas teisingumu. Yra vienas ge
resnis žodis, kuris gražiausiai užspaudžia ant kiekvieno kaltininko 
žymę—VAG IS—V A G YST Ė—V AG I.

KIEK MES
Kartais mokykloje sėdėdami mažai atydos atkreipiame i laiką 

kurį mes bereikalingai sugaišuojame. Tėveliai mus tenai siunčia i- 
dant gautume daugiau mokslo, kad ateityje .būtume geresni, moky
tesni ir naudingesni gyvenimo piliečiai.

Kiek mes į tas gražias ir prakilnias jųjų mintis atydą kreipiame. 
Mokykloje išrodo mums, kad tas laikas perilgas. Valandos darosi 
mėnesiais. Mėnesiai—metais. Norėtume, kad tik greičiau praslink
tų. prabėgtų, kad galėtume gauti savo paliudymą. Bet ar viskas iš 
to bus galutinai nuspręsta. Ar mes nors syki rimtai pagalvojome: 
‘‘Kiek mes dėlei savo gero,—ateičiai, rengiame?” Manau maža. 
Kas bus kaltas dešims metų nuo dabar, jeigirTnūsų gyvenimas pa- 
sirodvs aiškus ir nelaimingas apreiškimais. Namas pats iš savęs ne- 
pasistato. Taip ir mano gyvenimas reikalauja, kad aš dabar, kuo
met sėdžiu mokykloje sunaudočiau kiekviefią minutę, kiekvieną pro
gą, ir kaipo išminties plytas statyčiau savo nesugriaunamą pasiseki
mo ateities gyvenimo sieną.

“Lietuvi! Tėvynę tu vienas pamiršai: 
Pasaulio paskendęs gerovėj, 
Nesavo jau plunksnoms apsikaišei, 
Sau svetimą naštą užkrovei. 
•Tuk tavo prabočiai—Lietuvos didvyriai, 
O tu kaip bailvs. nuo tėvu atsiskvrei.

Atgimk, prisikeik! lai gyvuoja dvasia
Sustiprina tavo krūtinę!
Kad vėl nepaskęstum svečių bangose, 
Nors spėką statyk paskutinę. 
Tėvynei bedirbdamas laimę pajusi 
Ir jaunajai kartai jos meilę įpūsi.”

Jonas Kmitas 4,

BŪK SAMARIETIS -
Kuomet namuose atsiranda ligonių, tuomet žmogus turi prižiū

rėti sergančius, greitai parodo kokias jis dorybes giliai turi paslėk 
pęs savo širdyje.

a) jeigu kiekvieną darbą atlieka su linksmumu, žinok kad jis 
myli artymą nelaimėje.

b) jeigu stengiasi ligonini patarnauti su didžiausiu atsidavimu, 
žinok, kad artymo meilė dega jo širdyje.

e} jeigu prižiūrėjimo darbą dirba negeisdamas pagyro, žinok, 
kad jis supranta Dievo prisakymą: “Mylėsi artimą kaip pats save.”

d) jeigu darbą atlieka ne dėlto, kad kaimynai jį pamatyti; ar pa
girtų, žinok, kad jis dirba žinodamas: “Gal ir man reikės irgi į pa
talą atsigulti.”

e) jeigu jis ir dirba ir kartais išgirsta nuo ligonio pasiskundimus, 
jis žino, kad liga tai išbandymo laikas, ir kad nuo ligoni;) visus iš

metinėjimus ir prirodymus reikia priimti linksma širdimi ir šypsofan-
čiu veidu.

B jeigu ligonis būna nuliūdęs ar suspaustas kentėjimų ar rūpes
čių, žinok, kad jis bus tas geras Samarietis, kuris atras būdą nublaš
kyti visus juodus nuliūdimo debesius. ,

g) jeigu matys, kad ligonį pamiršta ateiti aplankyti giminės, 
draugai, ^raugės, žinok, kad jis eis ir ieškos kito, kurie sekdami 
Kristų, eis ir ramins nelaimingąjį.

BET JEI DARYDAMAS TĄ VISĄ, NETEKS PATS KANTRY 
BES, ir pradės išmetinėti ligoniui, tai tuomet jis pameta visas savo 
įgimtąsias dorybes, ir turi grįžti atgal į “GYVENIMO MOKYK
LĄ” ir mokytis reikalingų pastovių dorybių.

1917 metais rugpiūčio 
mėn. 1 dieną Juozas Kulie
šius apsivedė Dominiką An- 
driuškevičiūtę, kuriai tėvas 
Mykolas ..... Andriuškevičius, 
padovanojo savo 4 deš. že
mės, esančias Novostolkos 
kaime, Butrimonių vai.. A- 
lytaus apskr. Priimant do
vaną buvo tokia sąlyga, kad 
jį, dovanotoją, ir jo žmoną 
užlaikytų ligi jų mirties. 
Nuo 1917 ligi 1928 m. Tuoz. 
Kuliešius su savo žmbna Do- 
minika gražiai užlaikė senu- 
kus Andriuškevičius; su
tvarkė mažutį 4 deš. ūkį pa- 
puošdami jį naujais trobe
siais. Viskas buvo padary
ta tvarkingai ir ramiai gy
veno du senukai Andriuš
kevičiai.

Mykolas Andriuškevičius 
turėjo dar du sūnų: Myko- 
lą ir Leoną Andriuškevičius, 
kurie prieš 30 metų išvažia
vo į Rygą ir tenai apsigyve
no nuolatos, tapdami net 
Latvijos piliečiais. Sūnūs 
nesirūpino savo tėvų likimu 
ir jiems neduodavo jokios 
pagalbos nei prieš karą, nei 
karo metu. Prieš priimant 
žentą "Kuliešių. senukai An- 
drinškevičiai-su-savo dukte
ria gyveno labai skurdžiai 
bet priėmus žentą viskas ė- 
jo geryn. 1928 metų birže
lio mėnesio pradžioje atva
žiavo Lietuvon vienas sūnus, 
Mykolas Andriuškevičius, iš 
Rygos pas savo tėvus ir pa
matęs, kad tėvų ūkis gra
žiai apdirbtas ir trobesiai 
sutvarkyti, pradėjo prikal
binėti savo tėvus parduoti 
žemę ir važiuoti į Rygą gy
venti pas jį, prižadėdamas 
jiems puikiai užlaikyti juos 
ir parodvti Rygoje nematy
tų pasauly dalvkų. . Senis 
Mykolas Andriuškevičius 
paklausė savo sūnaus gražių 
žodžių ir norėjo parduoti že
mę, bet neturėjo nuosavybės 
dokumentu ir tiesioginiai 
parduoti negalėjo. Tada sū
nus 
čius 
jam vekselių 7,000 litų su
mai.
važiavęs į Alytų pas notarą, 
išsidavė sūnui Mykolui be- 
piniginius vekselius 7000 li
tų sumai. ' Sūnus Mykolas

testavo vekselius ir pardavė 
tėvo žemę iš varžytinių. Pa
ėmė tėvus vežtis į Rygą. Tė
vai pasiėmė visą ką tik jie 
turėjo iŠ baltinių, rūbų ir 
patalo. Kada atvažiavo tė
vai į Kauną, tai juos čia pa
liko sūnus Mykolas be pini
gų ir be jokio daikto bei rū
bo, o pats išvažiavo Rygon. 
Seniai Andriuškevičiai ilgą 
laiką klajojo Kaune be jo
kios pagalbos ir prieglaudos. 
Pagaliau Karmelitų klebo
nas juos patalpino į “Vai 
stybinius Invalidų Namus 
Straviniakuose, Trakų aps
krity.

Po keliu savaičių laiko se- 
nių Andriuškevičių duktė 
Domininką ir žentas Juozas 
Kuliešiai sužinojo, kad jų 
tėvai vieton Rygos, pateko 
į Stravininkų Invalidų na
mus. Nuvažiavo parsivežti 
savo tėvus ir labai nustebo, 
kad sūnus Mykolas Andriuš
kevičius išsivežė visus tėvų 
rūbus, baltinius ir patalines, 
palikdamas savo tėvus gat
vėje beveik pusnuogius. Tė
vai Andriuškevičiai norėjo 
nuskriausti savo neturtingą 
dukterį ir žentą Kuliešius, o 
patys save nuskriaudė. Da
bar daro jie žygius, kad at
imtų savo ūkį iš sūnaus ap
gavėjo Mykolo Andriuške
vičiaus. pasamdytas advoka
tas Salanskas, bet ar jiems 
pavyks tai padaryti. “L. Ž.”

Senis sutiko ir, nu-

MES PERDAUG 
VALGOME! 

---Pužinrokimo į Irai kurių 
žmonių stalus, kiek mes ten 
pamatysime visokių valgių, 
ir kiek persi valgiusių. Jie 
kelius kartus daugiau suval
go maisto, negu yra reika
lingi. Dąugelis iš mūsų ne
šioja pūvančias maisto lie
kanas, o mūsų pilvas yra lyg 
kokis pūvantis sandėlis.. To
dėl nėra'ko stf^rėtis, kad ser
game. Mes esame nereika
lingo maisto aukos.

Nuo. tokio persivalgymo 
atsiranda nuodai, kurie iš- 
šaukia ligas, kaip reumatiz
mas, neurasteniją, jaknii 
silpnumas, cukraus liga, šir
dies silpnumas^ nevirškini
mas, smegenų miglotumas ir 
tt. Mes manome, jog esame 
sveiki, jeigu mūsų viduriai 
išsivalo kartą per dieną, bet 
mes turėtume, taip nenor
maliai gyvendami, 'išmesti 
nepdsisavintas liekanas per 
3—4 kartus.

Vienas žymus daktaras 
man taip pasakojo. Be to 
jis sakė, ,kad per paskuti
nius 10 metų jis tyrinėjo 
storosios žarnos ligas. Ir 
štaūka jis tvirtina: didesne

* * • A •ligų dalis išnyktų’jeigu mes 
nebepersivalgytūme. Bet 
mes esame silpnavaliai, mes 
mėgstame svaigalus. Alko- 
lis, .tabakas, vaistai, net 
maistas — gali svaiginti.

Čia reikia priminti, kad 
seniausias išradimas — ba
davimas išvalo organizmą ir 
pakelia muši} proto našumą.. ' Vienas iš paprasčiausių 
Laikiną pasninką ir mūsų 
laikų žmonės turėtų išban
dyti. Nors susilaikymas nuo 
valgio turi savo blogas pu
ses. lygiai kaip kiekvienas 
geras daiktas; bet jis vis 
dėlto yra pagirtinas.

Susilaikyti nuo valgio, ži
noma, nereikia be gydytojo 
patarimo.

Svarbiausia yra tai, kad 
nebijotume permažai valgy'-, 
ti. Kartais yra pagirtinas 
dalykas praleisti vieną val
gymo laiką, kartais — net 
visą dieną nevalgyti. Na, 
tada tik stebėkit, kokią ge
rą Įtaką badavimas turi 
Tamstos negalavimams.

Dr. Frank Urane
(“J. S.”)

—Al* mes kada nors pagal- 
vojame, kad yra minties 
sveikata, taip kaip ir fizinė, 
sveikata? Jei mūsų'minti
nė sveikata pasigadina, tuo
met tampame mažesniais, 
negu galėtume būti; negali
me atlikti darbo kuogeriau- 
siai ir negalime gauti užtek
tinai . pasilinkisminįmo. Jįr 
pasitenkinimo iš gyvenimo.

Gyvenimas yra naudoji
mas gyvos energijos, kuri 
mumyse randasi. Mums pro
tas duodamas, kad galėtų 
mums nurodyti kokiais bū
dais tą energiją turime su
naudoti. Normalus žmogus 
savo protą naudoja nurody
ti jam, kokiais keliais tą e- 
nergiją paleisti, kad ji jam 
galėtų atnešti daugiausia 
naudos. Jis daug tos ener
gijos sunaudoja uždirbda
mas sau kasdieninį užlaiky
mą. Dalį tos energijos su
naudoja skaitydamas ir mo
kindamas savę, kad tuomi 
savo žinojinii padaryti pla
tesniu. Ir vėl dali sunaudo
ja fiziniu mankštinimu ir 
kitais būdais.

Yra daug nekuriu blogi} 
mintinių papročių į kuriuos 
įpuolame, ir kurie suima 
daug tos brangio^-energijos. 
Vienok, šiuos blogus papro
čius, 
gal i 
<lėti 
juos 
šiame pasaulyj ką nors nau
dingo pasiekti.

tų blogų papročių, tai rū
pestis. Ar randasi nors vie
nas, kuris prie jo nebūtų pa
linkęs. Gydytojai sako, kad 
rūpestis priduoda žmogaus 
sistemai ligą, o linksmumias 
tai tikri vaistai žmogaus 
protui ir kūnui. Kartais y- 
ra dalykų apie kuriuos ne
galime išvengti nesirūpinę. 
Bet dažniausiai palinkę rū
pintis apie nebūtus dalykus.

Jei yra rūpesčiui priežas
tis. reikia stengtis tą prie
žastį kuogreičiausiai praša
linti. Jei rūpesčiai išsivaiz
dinami, tuomet reikia steng-



KAS TIE MEKSIKOS 
CREVOLIUCIJONIERIAI?

Calles, kaip žinoma. Ne- 
-Yono smarkumu persekioja 
/katalikus. Jis žiauriai įgy- 
•* vendina tą “konstituciją,” 

kurią paruošė kitas revoliu- 
vjsĮjonierius, netolimai Calles 

pirmtakas, Carranza. Ko 
• .norėta atsiekti ta vadinamą- 
^|a~;Carranzos • konstitucija; 
^pasakė pats Cananza pro- 

testantų vyskupui McCon- 
^iell’ui, būtent, kad ši “kon- 
,’stitucija” yra taikoma išim- 
Linai tik katalikams. Obre- 

;į^bnūi beprezidentaujant, ši 
X konstitucija tebuvo tik ant 

pbpieros: ne dėlto, kad Ob- 
? regonas būtų buvęs katali- 
Š-kas'— jis irgi buvo bedie- 
ęr vis.— bet gal jis buvo žmo- 
>-‘niškesnis už Callesa, o yal 
<baanė, jog dar peranksti ją 

Įgyvendinti.
jL-T -
Kg' Pradžioje Obregon ir 
^palies buvo geri draugai. 
J^bet, laikui bėgant, jų keliai 
'pradėjo skirtis. Obregon 
-•atstovavo agraristus, kitaip 

£ sakant mažažemius, Calles •jfA -
i. fr Morones — miesto darbi- 
Oninkus. proletarijatą ir tai 
®35ąudoniausį. toki pat. kaip 
aOr.jie patys. Vis daugiau

’ Calles atsako: tai fana 
kai. Suprask: katalik 
Jię patys sako, būk jie € 
revoliucijos kaip ir valyi 
jai, t. y. Calles ir jo šai 
panaudoję revoliuciją ša 
egoistiniams tikslams, jie 
norį apvalyti revoliucijos 
{iėalus nuo egoizmo ir M< 
siką nuo egoistu ir grąžu 
Meksikai demokratybę, K 
rią panaikino diktatori 
Calles. ir jo pastumdėlis, c 
kartinis prezidentas. Peri

ŠeįaL 15,000 Lietuvos pilie1- * ~ 
čių teko vįenas leidžiamas \ 
laikraštis. \

1928 metais lietuvių k.ąl- y 
ba buvo:

9 dienraščiai,

tarp Obregono ir Aloroneso. 
^Artinosi prezidento rinki
kai. Calles nepasisakė, ar 
,ixatys savo kandidatūrą, ar 

s, Atsirado trys kandida- 
j, jų tarpe Obregonas. Ki- 
odu tapo apkaltinti kaipo 
svoliucijonieriai ir jų kan- 
datūra greitai pasibaigė 
> kareivių šautuvais. Li- 

.o tik vienas Obregonas ir 
^is tapo “išrinktas,” bet ne
ilgam, nes netrukus tapo nu- 
fodytas. Calles apkaltino 
katalikus, liet tuoj po nužu- 
dymo kažkur dingo—Moro- 
Hes ir iki šiai dienai nedaug 

■iefiguruoja Meksikos politi-> 
jfliame gyvenime.

Tie įvykiai parodo, kad 
jjniestų raudonojo proletari- 
>jato vadas, Calles įsigalėjo ir 
l^gr&ristai neteko gabiausio 
kavo ’ vado Obregono asine- 
fiįr~ Tai reiškė, kadCalleso

S kai d rys

ONYTĖS KERŠTAS
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Calles 
darbi-

• v •įsei- 
savę 
pasi- 
o nq

nežinia. Atrodo, lyg kadnė- 
ra, jei atsirado reikalo su
daryti katalikiškų organiza- 
cijų atstovų-lyg ir speciali- 
nį parlamentą. Na, tegul ir 
taip bus. Autonomija, tai 
autonomija. Pagaliau ne 
taip jau svarbu, ar dirbsi 
vienybėje su organizuotais 
Amerikos lietuviais katali
kais, ar autonomiškai. Svar
bu, ar dirbsi, ir ką dirbsi. O 
jau visai nesvarbu, kokiu 
vardu pasivadinsi: Federa
cijos Skyrius. Draugysčių 
Sąryšis, ar kaip ten kitaip. 
Svarbus yra darbas ir au
ka: darbas energingas; nuo
širdus, tautiškas ir katali
kiškas ir auka gausi.

Žinoma, “Darbininkas” 
tebetiki, kad senas pasaky
mas, jog vienybėje yra: galv- 
bė. yra šiandien taip pat tei
singas, kaip ir seniau kad 
buvo. “Darbininkas” taip 
pat tiki, kad centralizuota 
vadovybė yra atsargesnė, 
geriau informuota ir toliau 
malanti už pripuolamus ir 
netaip rūpestingai parink
tus autonomiškuosius vadus. 
Bet, jei autonomijos vaisius 
bus darbas ir aukos, tai teks 
ir “Darbininkui” tuo pasi
džiaugti.

Ir “Darbininkas” džiau
giasi, kad pirmas autonomi
jos vaisius yra doleriai Vil
niaus našlaičiams. Tačiau 
beuostant tas pirmąsias 
“autonomiškas” rožes teko 
pradurti n<^į; į “autonomiš
ką” erškėtį. Skaitai žmo
gus kun. Kemėšio straipsni 
apie karininkų revkomo pa-

— _ v . - — — * . ,w- ■ l——
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, . —. .reikia ste
bėtis, jei katalikai simpati
zuoja ne save ' ? engėjui, 
Callesui, bet reyoliueijonie- 
m bę sakyti, m;•££- 

» SSfrRSS S 
revoliucijos vadai, kaip jjs- 
cobar, Topete, Manza ir ki
ti savo atsišaukimuose nepa
rodo ypatingų simpatijų ka
talikams ir kalba apie revo
liucijos valymą. Bet svar
biausias motyvas tai bus 
turbūt pačių generolų asme>- 
nikos ambicijos. Berašant 
šį straipsnį tenka girdėti, 
būk Catholic AVelfare Coun- 
cil smerkia dabartinę Mek
sikos revoliuciją, nors dar 
neteko tii gandų patikrinti. 
Jei tas tiesa, tai būtų tai į- 
rodymas, jog katalikai ma
žai tesitiki iš šios revoliuci
jos. Reikia atsiminti, jog 
Catholic Welfare Council 
yra gerai painformuotas a- 
pie Meksikos politiką. Vis 
dėlto katalikams blogiau ne
bus, jei revoliucijonieriai 
laimės, nes blogiau būti ir 
nebegali O jei dr pralai
mės, gal kartais įvarys 
Callesui nors truputį gas- 
padol-iško proto j galvą, nes 
revoliucija yra ištikrujų 
rimta ir pavojinga ne tik 
Callesui, bet ir valstybei.

f ' V.

- antagonizmo atsirado ypač

J

šaikos viešpatavimas negrei
tai tepasibaigs. Rinkimai 
Meksikoje nereiškia nieko, 
nes juos visuomet laimi tas, 
su kuo yra armija. Neliko 
tad agraristams kitos 
ties, kaip “išrinkti” 
revoliucijos keliu, jei 
seks. Tą matomai, jie,

; kas kitas ir daro.
Kokią rolę lošia katali

kai ? Aišku, kad revojiuci- 
jonieriams rūpi įgyti katali
kų simpatijas ir paramą. 
Todėl jie skelbia laisvę vi-

DVI PASLAPTYS
5

Viena paslaptis yra netoli 
nuo mūsų—Amerikoje. Pa
slaptis štai koki: Ar trys 
Maine valstybės vieškelių 
komisijos nariai yra ~dorr, 
ar ne? Federalė valdžia 
duoda atskiroms valstybėms 
tam tikromis išlygomis pa- 
šelpą vieškelių tiesimai. Ū- 
kio ministeris, p. Jardine,Ima nuo visuomenės, už ką 
sutiko duoti Maine valstybei * baudžiama, tai , visuomenė 

žiūrės į tai lvgiai tokiomis 
pat akimis, kaip gal pats 
cenzorius žiūrėjo keliolika 
meti} atgal į visai tokias pat 
pabaudas, kurias ant laikra-

apie milijoną dolerių, bet 
pastatė štai kokią išlygą: 
Trys Maine’o vieškelių ko
misijos nariai turi būti pra
šalinti. Gubernatorius su 
tuo sutiko ir kreipėsi tuo 
reikalu į legisldtūrą.

Tas incidentas gal būtų 
praėjęs nepastebėtas, jei ne 
Colby kolegijos profesorius, 
Libby. kurs, kalbėdamas į 
kolegijos mokinius, griežtai 
pasmerkė tokį gubernato
riaus nedemokratišką elgesį.

Kita lvgiai gili paslaptis 
Įvyko Lietuvoje: Ar “Ry
to” redaktorius peržengė įs
tatymą, ar tik užkliuvo ne
išsimiegojusiam biurokra
tui? Ponas biurokratas pa
skelbė pasauliui, jog jis nu
baudė redaktorių už leidi- *■ 
mą neatatinkančių tiesai ži
nių, bet kukliai nutylėjo, 
kokių žinių.

Profesorius Iųibby visai 
teisingai pastebi, kad guber
natorius, atleisdamas vieške
lių komisijos narius be pa
aiškinimo, kodėl taip daro, 
ir neduodamas jiems progos 
pasiaiškinti teisme, laužo J. 
Valstybių konstituciją. Ly
giai taip pa| prasižengia 
prieš konstituciją ir papras
tą žmoniškumą tas ministe- 
ris. kurs to iŠ gubernato
riaus reikalauja. Visai vie
toje sarkastiška profeso
riaus paštaba, kad guberna
torius visai ką kitą užgiedo
tų, jei minjsteris pareika
lautų paties gubernatoriaus 
prasišalinimo.’

V

Profesoriaus Libby’es pa
stabos tiktu ir Lietuvos biu
rokratams. Ištikrujų, jei 
“Ryto” redaktorius parašė 
□ieties;}, tai kodėl gi nenu- 
baudus JĮ viešai, teismo ke
liu? Visuomenė visuomet 
pritars melagio nubaudimui. 
Bet jei baudžiamą ir slepia-

ščių kraudavo nišų biuro
kratai., Tuomet jis simpati
zavo ne cenzoriui, bet redak
toriui. Publikos psicbologi- 

Ija ne kitokia ir šiandien. 
fTaip pat ir cenzorių.

Tai buvo po Didžiojo pasaulinio karo. Eže
rėlių apskrity, netoli D. miestelio gyveno T. 
šeimyna. Šeimna susidėjo iš vyro mafūninko. 
žmonos ii‘ dukters Onytės. JI buvo pasilikusi, 
mirus 6 vaikams, ir todėl buvo mylima ten} ir 
visos giminės.

Buvo tai dora, meili, grakšti ir graži 23 mė
tų lietuvaitė, kuri savo švelniu apsėjimu, lipš
niu būdu ir gerumu visus žavėjo.

; Ypač ja buvo sužavėtas Petras, jos metų 
kaimynas, su kuriuo nuo mažų dienų Onytė mė
go žaisti ir kalbėtis apie visokius dalykus, la
biausiai apie to laiko įspūdžius; o kalboms te
mų buvo pakankamai, nes tai buvo pokarinis 
laikas, kada švito lietuviams laisvės saulutė, ir 
vokiečiai buvo jau pradėję trauktis iš Lietuvos. 
Tų vietų lietuviai labai džiaugėsi, kai pamatė 
vokiečių būrius skubiai einančius nuo fronto ir 
viską paliekančius apkasuose. Žmoneliai, kaip 
paprastai naivūs, per daug pasitikėjo vokie
čiais, nors j>er trejus metus itin turėjo prirody
mų apie vokiečių žiaurumus ir kietą širdį: neil
gai galvodami puolėsi mūkų broliai į vokiečių 
paliktuosius sandelius ir iš ten pradėjo viską 
nešti kas tik pakliuvo į rankas: tai visokius 
gelžgalius, tai varinius katilus, tai pagalios 
bombas, kurias ypač mėgo moterėlės, manyda
mos. kad iš jų galės pasidirbti sau katilėlių; 
nekurie gi žilagalviai filosofai, rūkydami pyp
kes, vartė į visas puses dinamito dėžutes, kal
dami plaktuku jų viršelius. Pasigirdo baisus 
trenksmas, vieną, kitą ir trečią karią ir viskas 
nutilo. Prasiskleidžius dūmams, baisūs regi-
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šimtai sužeistų ir ugmuštų gulėjo ant sniego, 
kas be kojos, kas be rankos, o kitiems ir galvos 
buvo nutrauktos: iš didelio sandėlio pasiliko tik 
krūva griuvėsių — o vokiečių paskutinis trau
kinys sušvilpęs ir, tartum, apgailestaudamas 
žmonių naivTškumą sunkiai šniokšdamas nurie
dėjo Vilniaus link.

Nežiūrint tokios nelaimės, žmonės, netekę 
tokių “bičiulių” vis gi džiaugėsi. Bet štai pa
sklydo gandas, kad iš Rytų nuo Dauguvos eina 
dar baisesnis priešas — bolševikai. Visi nusi
gandę, užmiršę vokiečius, visą domę kreipė į 
naują priešą, kuris, žmonėms buvo gerai žino
mas,.< nors ir kitu vardu, dar prieškariniais lai
kais. “Bolševikai, artinasi, bolševikai” tik ir 
girdėjos žmonių tarpe...

Naujai susitvėrusi Lietuvos valdžia kviečia 
visus ginti tėvynę. Petras jaunas, drąsus, pil
nas energijos vyrąs ragina kitus, o pats pirmas 
su Onytės tėvu eina į Ežerėlius įsirašyti į ren
giamąją prieš bolševikus kariuomene.

Liūdnas buvo Onytės atsisveikinimas su tė
vu. dar liūdnesnis su Petru. Gaila jų buvo 0- 
nytei, nes manė, gal nebesimatys, negalės pažiū
rėti į Petro skaisčias akis, maloniai šypsančias 
lūpas, gal jau nepriseis pratarti vienas kitam 
meilaus žodelio. Sunkios mintys ^prislėgė jau
nutę Onytės širdį, ir jos akyse, veide atsimu
šė tas nuliūdimas. Pastebėjo tat Petras ir ta
rė: “Nenuliūsk, Onyte, mes einame ginti Tėvy
nę, Dievas mūsų neapleis, išvarysim priešą, at
gausi m laisvę ir tada aš laisvas grįšiu prie ta
vęs, Onyte, ir tuomet išsipildys mūsų svajonės. 
Onytė gerai suprato ir jautė, kad reikia ginti 
Tėvynę ir todėl greit nusiramino ir vyriškai-lai
kėsi išlydint Petrą ir tėvą į Ežerėlius.

Prasidėjo tarp lietuvių ir bolšeevikų ilgas.

kariuomenės ir ginklų, pradėjo spausti lietu
vius į vakarus. Onytė ir motyna gyveno užsi
dariusios savo namuose prie nialūno ir žiūrėjo, 
kaip traukėsi Lietuvos neskaitlinga kariuomene 
atkakliai atremdama bolševikų puolimus. Ka
dangi ties I). yra daug cžeių, kalvelių ir miš
kelių, tai lietuviai pasiryžo laikytis čia ilgiau 
— susirėmimas abiejų kariuomenių buvo smar
kus; lietuviai nors neskaitlingi, bpt narsūs, už
sidegę tėvynės meile, drąsiai laikėsi prieš skait
lingą, gerai apginkluotą priešą. Bet ]>atran
kos ir kulkosvaidžiai bėrė ugningą geležį taip . 
tankiai ir> įnirtusiai, kad lietuviai pradėjo 
trauktis atgal. Onytė tuo tarpu drebėdama de- 
liai abcjotimPmūšio galo, laikas nuo laiko pa
žvelgdavo į mūšio lauką ir pastebėjo, kaip keli 
vyrai neša tiesiai į jų malūną kokį tai sužeis
tąjį kareivį. Visą ją perėmė šiurpulys ir Ony
tė savo akimis pažino sužeistame kareivy savo 
sužieduotinį Petrą. Jisai taip baisiai sužeistas, 
rankos, krūtinė sudraskytos', žodžio negali pra
tarti. Onytė, nors ir labai sujaudinta, su mo- 
tjTios pagalba guldo Petrą į lovą, apžiūri jo 
žaizdas ir. padeda jam atsigauti. Petras, paži
nęs kaine jis yra, silpnu balsu tarė: “Onyte, aš 
nenugalėjau priešo, bet esu tikras, kad kiti nu
galės, išvys jį iš mūsų krašto, nes patyriau, kaip 
jauna lietuvių kariuomenė žymiai pralenkia • 
bolševikus shvo pasišventimu dėl tėvynės. Gai
la man tavęs, širdis plyšta iš skausmo, 1x4 tau 
ir man turi būti paguoda, kad kraują praliejau 
ir mirštu už Tėvynę.” čia Petro balsas nusil
po. — “Petrai! aš už tavo mirtį atkeršysiu,” 
pasakę Onytė tyliu balsu. Petras ant Onytės 
ir motynosTankų rainiai laintingai mirė. Tuo 
tarpu bolševikai stūmė lietuvių kariuomenes da
lis kaskart gilyn į Vakarus ir pasiekė net Žo- - 
maitiją. Liūdnas buvo Onytės ir jos motynoS

~ B i j oda mos K'si bast anči ų bolšt' vi k ų

Šis atvaizdas yra Artūro Emery, 
15 m., is New Philadelphia^ O., 
kuris buvo protiniai atbukęs, ne
jaustus, lėtas ir vogė viską, kas 
tik* į jo rankas pateko. Dabar vai
kinas yra normalus, energiškas 
protiniai ir fiziniai, ir be jokio 
palinkimo prie vagystės. Gydyto
jai padarė jam galvoje operaciją: 
nuo smegenų nuėmė skaudulį 
(spaugą), kuris, gydytojų liudi
jimu, ir buvo priežastim vaikino 
nenormalumo ir palinkimo vagi- 
šauti.

statytą ir palaikomą dabar
tinę Lietuvos vyriausybę ir 
apie jos žygius prieš kata
likų mokyklas, jaunimo or
ganizacijas, draugijas, spau
dą ir paskui girdi, kad au
tonomiškieji katalikiškų or
ganizacijų atstovai sveikina 
tą vyriausybę! Neteko dar 
girdėti, kuo autonomiški va
dai tą savo žingsnį moty
vuoja. Nejaugi jie tuo no
rėjo pasakyti, kad Bostono 
katalikai užgiriu katalikų 
mokyklų uždarynėjimą< pa
vasarininkų- ir ateitininkų 
varžymą,_ laikraščių, cenzū-
rą ir tt. Netikime! Ot ne
susiorientavo — ir viskas.

Pastebėję pirmą rožę ir 
pirmą erškėtį pasakysime, 
kad . mūsų džiaugsmas dėl 
rožės — aukų našląičiams— 
yra daug didesnis.^^Tegul 
tad bus ir autonomija, tik 
daugiau rožių — darbų ir 
pinkit iš jų vainiką.

Pasinaudodamas vasario 
1—4 d." Kaune suruošta 
spaudos paroda ir kitais šal
tiniais, paduosiu žinių apie 
mūsų spaudą.
' Viso per 10 metų nepri
klausomo gyvenimo išėjo 3,- 
965 knygos. r

Nuo 1914 iki 1917 metų, 
vadinas, per Didyjį Karą, 
išėjo lietuviškų knygų 741. 
Čia reikia pažymėti, kad į 
tuos skaičius • įeina ir kny
gos, leidžiamos Lietuvoje ki
tomis-kalbomis.

Iš antros pusės nemaža 
lietuviškų knygų išėjo Vil
niuje ir Aide riko j, jos čia 
ne visos priskaitytos.

1928 metais nepriklauso
moje Lietuvoje išėjo lietu
vių kalba 709, hebrajų kal
ba — 14, lenkų — 8, rusų 
— 8, žydų — 7 ir kitomis 
kalbomis 9 knygos.

Daugumas knvgii spaus
dinta Kaune, būtent 615 
knygų, • kituose miestuose 
daug mažiau.

Daugiausia knygų leidžia 
atskiros ministerijos ir įvai
rios knygų leidimo Inmdro- 
vės. 1928 m. daug knygų 
išleido ir atskiri žmonės sa
vo lėšomis.

Dabai- pažiūrėkime, kaip 
sekės laikraščiams Lietuvo
je per 10 nepriklausomo gy
venimo metų. Laikraščiai 
darė daug perversmų, vieni 
gimė, kiti, negalėdami gy
venti, mirė.

Žemiau paduodami skai- 
čiaiYra tik lietuviškų laik- 

v v*y rascių.
1919 m. išėjo 3 nauji lie

tuviški laikraščiai; f920 'm. 
jau 30, 1921 ml — 42; 1922 
m. — 55; 1923. iri. — 69; 
1924 m. — 78; 1925 m. — 
87 laikraščiai.

1928 metais lietuviškų lai
kraščių nepriklausomoje 
Lietuvoje ėjo 127, kitomis 
kalbomis 29, viso 156 laikra-

1 dfidienis-tridienis, 
28 savaitraščiai, x
20 du kartu per mėnesį, 
42 mėnesiniai,

6 išeidavo per 6—8 mėne
sius karią,

18 nenusitatytu laiku.
Ne visi čia pažymėti ėjo ' 

visus metus, kiti vos gimę 
tuoj mirė.

Priskaitant ir svetimomis 
kalbomis einančius laikra
ščius ir žurnalus, mes rasi
me, kad 1928 m. neprįklau- , 
somoje Lietuvoje ėjo: XV 
dienraščių, 2 dvidieniai-tri- 
dieniai, 37 savaitraščiai, 23 
du kartu per menesį, 49 mė
nesiniai ir 27 rečiau einan- - 
tieji.

Skirstant vietomis, kur 
laikraštis išeina, randame, 
kad 1928 m. Kaune ėjo 117' 
laikraščių. Klaipėdoj 18, 
Šiauliuose 4, Mariampolėj 
4, Biržuose 4, Šilutėje 3, 
Telšiuose 3. Panevėžy, Jur
barke, Tauragėje ir Rieta
ve po 1.

Vilniaus krašte, Ameri
koje ir kituose kraštuose 
gyvenantieji lietuviai lei
džia apie 30 lietuviškų lai
kraščiu. “Jf. L.”4.

IR KLAIPĖDOJ
PRITRŪKO ANGLIŲ

Klaipėdos krašto direkto
rija esanti nutarusi dėl ang
lių stokos laikinai uždaryti 
visas aukštesniąsias, viduri- 
nes—ir—pradžios mokyklas 
Klaipėdos mieste. Dpl.tos 
pat priežasties visose valdiš
kose įstaigose sutrumpintos 
darbo valandos. Anglių sto
ka tęsiantis iki tol, kol bus 
galimas susisiekimas laivais 
jūra. Dabar susisiekimas 
nutrauktas. Pats Klaipėdos 
uostas nesąs užšalęs, laivų 
judėjimus galimas, bet jūro
je negali laivai plaukioti.

1
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gydytojai. Tačiau 
konstatuoti, kad 

džiova šiandien

išrašyki! paveiksluotą žurnalą 
“NAUJĄ ŽODĮ," kuriam pama
tysit visos Lietuvos gyvenimą. 
Garsūs asmenys. Lietuvos įvykiai, 

‘Lietuvos artistai, miestu ir kaimų 
gyvenimas—viskas “NAUJO ŽO
DŽIO’’ paveiksluos.

Amerikoje “N. ŽODIS’’ metams 
du (2) doleriai. Rašykit “N. Žo-

Kasdieną po vakarčiu 
augo netirti namų: ten 

Jos siela buvo 
kad ji prisi-

-i

Ędlkūnas
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Los Angeles apskrities parke įvyko vaiką lenktynės sklandžiomis rogutėmis. Nuo aukotojo 
kalno pašlaitės, kur yra daug sniego vaikai nučiuožė į žemumas, tenai tuojaus nusimetė žieminius 
drabužius ir pūkštelėjo i šiltą kūdroje vandenį.

sėsi, sakydamas, kad jis esąs toks pats lietuvis, 
kaip ir visi, tik ji jauną neprityrusi pavilioję 
bolševikai, dejavo, kad jie atėnlę jam tikėjimą 
ir ramybę, lx*t dabar jis norįs grįžti pas savuo
sius ir jausdamas artimą mirtį norįs matyti ku
nigą.

Onytės tėvas dar labiau priešinosi, nes bąl- 
ševikas galėtų išduoti netik juos, bet ir klebo
ną. kuris buvo parapijiečių paslėptas. Bet vis
gi pagalios ir tėvas įtikėjo vargšo tautiečio aša
roms ir užtikrinimams ir įsileido jį į savo gry
čią. Paguldė bolševiką lovoj, nes buvo visai 
nusilpnėjęs. Onytė iš ligonio sužinojo, kad jis 
dalyvavęs tame mūšy, kuriame žuvo Petras. 
Gal būt jisai yra jos Petro žudytojas, atsimi
nė Onvtė savo kerštą ir norėjo atsitraukti nuo 
ligonio, bet jos žvilgsny s susitiko su bolševiko 
žvilgsniu, kuriamfc buvo ir maldavimas ir gai
lesys ir nusiminimas. Susivaldė Onytė ir turė
dama iš prigimties jautrią gerą širdį, pažvel
gusi į Nukryžiuotojo paveikslą, kursai visiems 
dovanojo.

— Mama, — sušuko verkdama: — štai Pet
ro kankintojas guli toj pačioj lovoj, kur mirė 
Petras. Aš jam dovanoju, tas bus geriausia 
Petro atminčiai kerštas. Ligonis vėl prašė ku
nigo. Kunigas buvo pasislėpęs nuo bolševikų; 
žinojo tiktai ištikimi parapijiečiai. Onytė tą 
pačią naktį eina ir praneša klebonui apie mirš
tantį bolševiką. Po poros valandų atėjo kuni
gas; bolševikas atliko išpažintį ir ramiai mirė, 
dėkodamas, ypač Onytei už jos gailestingąją šir
delę, jis prašė pranešti jo tėveliams, apie jo pa
sitaisymą, kar jis mirštąs karštai mylėdamas 
savo tėvynę Lietuyą. prieš kurią dėliaį’ savo 
kvailystės buvo pakėlęs ranką. Onytė su tėvais 
klūpojo prie ligonio lovos ir verkdama meldėsi. 
PetrAs buvo kilniai ir krikščioniškai atkeršytas, 

• (“Vilniaus Rytojus”)

Balsas Iš Lietuvos {
♦ 1

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- -į 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 1 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po- *: : 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- J 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- H 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. • 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At
lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenąn- j 
tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- Į 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- J 
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— J 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio j 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- i 
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duona- i 
laičio gal. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau. '
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dieniaS- 

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo->; 
nas Bistras. Mį#

___________ __ _ • x
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bet gal permenkas to darbo 
našumas. >

Nereikia pamiršti, kad-ga
na senai—bujp pakejiČiągjah 
žemės -ūkio mėtai derliaus • 
atžvilgiu. Mainai sviesto, 
mėsos, kiaušinių į juodį? 
duoną nebuvo. retenybė. U
O kur sielvartai rūpes

niai, susikrimtimai?
Už tad kiek jau yra kai 

rne pačiam gražiausrainhnją 
žyje, .liesėjančių, be apetite 
skaudančiais šonais ir pana 
šiai. Vis tai daugiausia bčt- 
siančios džiovos aukos. Lai
mė dar,kas laiku susigrie
bia. Meta šalin rūpesnius, 
ir ima globoti savo brangų
jį turtą sveikatą. Ir nerei 
pasitaiko pradžioje ligą a 
galėti. , ~

Netik artojų dalis sunkir 
—ir kaimo mokytojų dažnai 
nelengvesnė. Mokyklos dau- ’: 
gumoje, dar tebėra kainjo 
seklyčiose. ''Ankštumas, pli
kės. Dažnai, — kaip dar 
keli metai atgal — ir šalti, 1 
nekūrenami, vėjo perpučia--, 
mi butai. Pasiskųsti — bu
vo veltui. Ir mokytojai, tie 
pirmieji mūsų kaimo švie-; 
tėjai — šiandien sunkiai 
kovoja su dižovos šmėkla.'*

Čia jau bus daugeliui ai§-■ 
ku delko džiova pamėgo kai
mą? Netinkami, ankštūs,- 
žemi, butai. Permaža juose 
gryno oro ir saulės spindu
lių. Tokie butai tai tikra, 
nelaimė silpnaplaueiains. * 
Pridėkime dar blogą mlaistą 
sū persi dirbi mu—štai ko ir 
tereikia nuožmioms plaučių 
baciloms.

‘ i/

Mūsų gydytojai miestuose 
susikimšo. Bažnytkaimio^., 
valsčiaus vengia. Mieštas? 
visus labiau vilioja. Kaimie- 
tis nerangus, jis dažnai per
daug kantrus, stengiasi ne-. 
jausti skausmo. Verčia visi
ką niekais. “ Paspėsiu!.. I 
Paspėsiu tai paspėsiu — O j 
čia žiūrėk jau vėlu!.. Vai? j 
dina nemažą vaidmenį ir J 
muturtai is pajėgumas. Ni0ty 
kam nepaslaptis, kad gy<ly< 
tis reikia pinigų. O jų ne--; 
visad yra ir duonai. (B. d.)

- —e;

***** —

2. Dalinės Nedarbo 
Priežastys ’

Praeitame “Darbininko” 
numeryje bandžiau įrodyti, 
kad visuotinos prosperity 
nėra, kad šalia prosperity 
siaučia nedarbas. Mums rū
pi žinoti, kokios yra to ne
darbo priežastys. Kun. Jo
nas A. Ryan, D. D. vasario 
mėn. “The Catholic World” 
straipsny ‘ ‘ Unemployment: 
causes and remedies,” skirs
to priežastis į dvi grupi: 
dalines ir kronines (parti- 
cular and chrome). Šias 
priežastis ir kaip darbinin
kams - pagelbėti, sekdamas 
kum J. A. Ryan trumpai 
paminėsiu.,

Dalinės priežastys gali 
būti sezono, vietos ir tekni- 
kos. Sezpno priežastys atsi
tinka “sezoninėse” indus
trijose, kaip statybos ir rū
bų pramonėse. I’irmoje dar
bininkų dauguma lieka be 
darbo žiemą, antroje du 
kartu mVtuose. Vietos prie
žastys kįla kaikuriose vieto
se darbui sustojant ar sn- 
mažėjant. Batų ir audimo 
pramonės Naujoj Anglijoj 
yra geri pavyzdžiai. Tek
inkąs priežastys įvyksta ma
šinoms ir bendrai produkci
jos metodams gerėjant, 
priežastis dažnai apima 
čias pramonių vietas, 
penkis paskutiniuosius 
tus apie vienas ir 
kętyirtdąlis milijonas dar- 
bininku neteko darbo iš tek-

steigti valstijų ir nacionalių 
darbo biurų. Visa ag'entū- 
rų sistema privalo artymai 
ir sutartinai dirbti. Tokia 
agentūrų-biūnj grandinė su
žinotų tikrą nedarbo stovį, 
be darbo žmonių skaičių ir 
sistematingai nurodytų bei 
įstatytų juos darban. Ligi 
šiol turim Washington’e 
United Statės Bureau of 
Labor Statistics. Bet jis 
neapima viso nedarbo lau
ko. Jis nurodo tik dalį ne
darbo ir jo atmainas. Biu
ras nurodąs ir tyrinėjąs ne
darbą, beto aprūpinąs dar
bininkus darbu, yra būtinai

' čeikalingas.
Antras būdas apsaugoti 

darbininką per apdraudą. 
Apdrauda gali būti priva
ti arba vieša. Privati ap
drauda yra pačių darbinin
kų. darbdavių arba abiejų 
kartu apdrauda. Nekurtos 
unijos ir sąjungos bando to
kią a]xlrauda ' vykdinti. 
Taip-gi yra kompanijų, 
kaip Dennison Company, 
Framingham. Mass.. kuri 

. turi fondą, iš kurio darbi
ninkui moka algos dalį, jei 
jam neturi darlto. Audiny- 
čiosc turim pavyzdį, kamb 
darbininkai su darbdaviais 
kartu apsidraudžia nuo ne:[konkiireiičija faTpgi" šutuiT- 
darbo.

Privati apdrauda 'nau
dingesnė darbininkams nė 

! vieša. c Deja, dažnai darbi
ninkai arba ^darbdaviai ne- 
turi noro reikalau jamą fon- 
dą pakelti. Tuo atveju, yra 
būtina valstybei įsikišti ir 
sekti Europos pavyzdįAVis- 
consin valstija pravedė įsta
tymą. sulyg kuriuo darbda- 

■ vys atstatęs darbininką (tik 
neturėdamas jam darbo), 

į- įųoka į metus per trylika sa-

nikos priežasčių.
šios trys dalines priežas- 

tvs prie geriausios pros
perity visada egzistuoją. 
Nurodysiu kelis būdus ap
saugoti darbininką ir užtik
rinti būvį panašiuose nedai
liuose. Pirma, reikalinga į-

vaičių nustatytą mokestį paneigė 
(jei darbininkas kitur ne
gauna darbo).

Toks įstatymas turi dvi 
geri pusi. Pirma, nedarbo 
naštą turi nešti industrija. 
Jei industrija ‘ nepajėgia 
mokėti užtektinos algos dąr- 
bininkui užtikrinti pragyve
nimą nedarbo metu, tai ji 
atsakominga. Principas čia 
toks pat kaip ir kompensa- 
cijbs. Industrija aprūpina 
ligoni arba susižeidusį tad 
ir be darbo žmogų privalo 
aprūpinti. Antra, įstatymas 
suturi darbdavį paleisti be 
reikalo savo veikimą. Bati
kos taipgi atsisako skolinti 
pinigu tokiam darbdaviui. 
Jis tada stengiasi prailginti 
darba tuometinėse rvbose, 
nesamdo daugiau darbinin
kų ir išvengia viršprodukci- 
jos ir nedarbo. . Darbdavių

ma.

Trečias būdas nedarbo iš
vengti, tai Įneštas Washing- 
ton’e sumanymas vasario 7 
d. Wisconsin , Universiteto 
prof. J. R. Commbns skai- 
tė senato apšvieros ir darbo 
komitetui sumanymą, sulyg 
kurio darbininkas galėtų 
skųsti darbdavį teisme už 
prašaiinimą be priežasties. 
Coinmons rekomenduoja 
planą, kuris verstų darbda
vius darbą stabilizuoti. Jis

Europos “paternk- 

listinį ir socialistinį” planą. 
“Europiečiai, sako jis, ma
no, kad bedarbe Dievo rykš
tė, kaip žemės drebėjimas 
arba saulės žymės, ir dėlto 
draugija privalo juos aprū
pinti. Šioje šalyje i tą ne
tikini. Mes tikime, kad 
darbdaviai gali apsaugoti 
žmones nuo nedarbo.” Nors 
senatprius Couzens/ komi- , 
teto pirmsėdis, mano, kad 
sumanymas priešingas kon
stitucijai, prof. Commons 
tvirtina, kad toks įstatymas 
būtų lygus kompensacijos į- 
statymui, kuris konstituci
jai neprieštarauja. Žinia, 
toks įstatymas žymiai su
mažintų nedarbą.

Ketvirtas būdas, — padi
dinti viešųjų darbų išlaidas 
nedarbo metui. Visi mano, 
kad šis būdas p. Hooverio 
sumanytas. Bet ne. Jause
nai sociologų rateliuose (a-j 
pie 50 metų) viešųjų darbų1 
reikalas sprendžiamas ir ap
kalbamas. Dabar Kongrese 
yra, taip vadinamas Jonės 
bilius. Jonės tūri numatęs 
$150,000,000 viešiems staty
bos darbams. Pinigai būtų 
vartojami tik po 3 mėnesių < 
statybai nupuolus 20 nuo
šimčių. Sulyg kun. J. A. 
Ryan, D. D. Jonės bilius tu
ri tris trūkumus: pinigų su
tina žema, jis vykdomas ne (lis,” Kaunas, Maironio g. 6 Nr.

pasakysi savo apgynimui Onytė buvo nuba
lusi. jos kūno nariai nerviškai drebėjo, jos lūpos 
kartojo mhldos žodžius ir ji nieko neatsakė. Ko
mendantas pareikalavo iš jos išduoti lietuvius 
kareivius ir prižadėjo ją paleisti, bet Onytė a- 
pie tai ir klausyti nenorėjo. “Geriau mirti, ne
gu savus išduoti.” atsakė ji. Nustebo bolševi
kai. matydami toki drąsumą ir tyliai žiūrėjo 
Į gražu Onytės veideli. O jinai buvo graži tada, 
ta didvyriška mergele, kuri nebijojo bolševikų 
ir mirties: jos akyse spindėjo mergiška nekalty
bė, prieš kurią lenkiasi ir priešas, tik ne bolše
vikas. "Žinai, piliete, tu man patinki ir aš tau 
trokštu gera." tarė komendantas gašliai į ją 
žiūrėdamas. Suprato Onytė plėšiko minti, ko
kio gėrio jis jai trokšta. “Klausyk!—sušuko 
Onytė: “aš tave, jus visus niekinu, neapkenčiu. 
Šita neapykanta manyje glūdi ypač nuo tos die
nos. kada jūs nužudėt mano mylimąjį sužiedo- 
rinį. Nenoriu aš jūsų gerumo, aš tiktai trokštu, 
kad greičiau mane užmuštumėt. kad nore tokiu 
būdu galėčiau nuo jūs nusikratyt.” Komendan-

plataus nedarbo metu ir tik 
vienos pramonės reikalui.

- Gubernatoriaus Brewster 
programas legislatoriams į- 
teiktas jo valstijoj - yra 
praktiškesnis už Jonės bilių. 
Jame numatoma trys jbilijo
nai doleriu 3 metams. Gub. 
Bre\vster tikslas — suma
žinti viešųjų darbu išlaidos 
geruose laikuose ir padidin
ti bendro nedarbo metu. 
Toks planas nėra lengvas į- 
gVvendinti. Jis reikalauja 
bendros valstybės, valstijos, 
apskričiu ir miestu koope
racijos. Bet nedarbą suma
žintų. Valdininkams ir di
deliems ponams reikia tik 
gero noro nedarbo problemą 
visa širdžia rišti.

Sekančiame ‘‘Darbininko” 
numeryje bus apie kronines 
nedarbo priežastis.

JEI JUMS BRANGŪS 
LIETUVOS KRAŠTO 

ATSIMINIMAI

,ĮII.
• > ■

Sveikatingumas kaime. Sa
ko: — nemokame kvėpuoti. 
Džiovos Ūmiai. Sunkus gy

venimas, prasta mityba. Pa
spėsiu... v

Iki šiol vyravo nuomonė, 
kad' geriausias gyvenimas 
kaime, žiūrint sveikatos at
žvilgiu. Grybas, nesuterštas 
oras žiema ir vasara. Ypač, 
kai prasideda pavasario ir 
vasaros ūkio darbai.. Esą 
net žmogaus amžius, gyve
nančio kaime, yra ilgesnis.

Šiandien daug kas kitaip 
galvoja. Ypač Lietuvoje, 
kurdar nėra didelių miestų. 
Kiek tenka patikti — nega
luojančių kaime nemažiau 
kai ]£< nuėstuose.

Kūno kultūros mokytojas, 
visiems gerai žinomas vei
kėjas — Karolis Dineika, 
kurs'' nuolat laiko savo pa
skaitas per Kaimo radio — 
sako: “mes, daugumoje, ne
mokame kvėpuoti!” Esą 
kvėpuojame tik dalimi plau
čių. Visais plaučiais tekvė- 
puoja vaikai, ir tik maža da
lis suaugusių. Iš to esą kį- 
la plaučių palinkimas prie 
džiovos.

Kiėk čia teisybės — te
sprendžia dalyko specialis
tai ir 
tenka 
plaučių 
kaime ketina susukti ilges
niam laikui savo lizdą.
--Kokių—patogumų - randa 
kaime ši nejauki, visų uja
ma, viešnia džiova? Aišku, 
čia kaltas netik nemokėji
mas kvėpuoti bet ir kitos są
lygos. Pirmiausia ji plin
ta nepasiturinčiose šeimose. 
Kur dirbama daug ir ilgai, 
ypač vasarą, o atilsiui ski
riama per maža laiko. Gal 
kariais perdidelis darbo 
“godumas” — jei taip būt 
galima pa vadint i. Norėji
mas kuodaugiau padaryti, 
su mažesniu skaičium darbo 
rankų. Prie to veda, žino
ma ne darbo “godumas,”

ir jų komisarų daugiausiai užsidariusios sėdėjo 
savo pirkioj. Praslinko metai.

Vieną jau vėlų vakarą, kas tai pasibeldė už 
durų. Išsigandusi Onytė, neatidarydama din 
yų. klausia: "kas ten "Tai aš. pasigirdo pa
žįstamas balsas, leiskit mus greit į vidų ir duo
kit valgyti." Onytė pažino savo tėvą su drau
gais ir įleido juos pirkiom Pavalgęs tėvas pa
aiškino. kad jie esą pasiųsti rinkti naują ka
riuomenę ir. bijodami bolševikų, turi slapsty
tis netoli miškuose: liepė Onytei į nurodytą vie
tą kasdieną nešti jiems Valgį.

Onytė taip ir darė, 
eidavo i pušinėli. kur
pat čiurleno nedidelis upelis, 
kupina kilniu jausmų, nes žinojo, 
deda prie tėvynės gynimo: gamta atbudo, nes 
prasidėjo pavasaris. Pušelės kvepėjo, švelnus 
vėjelis tyliai judino pušelių šakeles, miškas 
šnibždėjo ką tai slėpiningo: upelis ramiai K’go. 
bangos viena po kitos nešė įvairias žinias per 
visą apylinkę, kad bolševikai pradėjo jau trauk
tis iš Lietuvos, o lietuviai kas kart stiprėja ir tas iš pykčio"paraudonavo — jau buvo beprade- 
tvarkosi. Retkarčiais iš tolo pasigirsdavo bol
ševikų sargybos Šūkavimai, ir Onytė krūptelė
jus įs'ti aktyvia i |>asĮ>rukdavo miškelio gilumom 
nujausdama pavoju. Vieną vakarą atlikus savo 
patrijotinį darbą linksmai ėjo namo, pamiršusi 
vargus ir niJaimes. nes iš tėvelio buvo girdėjusi, 
kad jau greit bolševikai būsią išvyti už Daugu
vos. Tik staiga Onytė sudrebėjo, šiurpas peiv- 
jo per visus jos kūno narius — priešais ją sto
vėjo 2 bolševikų sargybininkai.

Pasidarė triukšmas. Sargybininkai tuojau 
ją pastvėrė ir nuvarė į 1). miestelį, čia ją už
darė į kokį tai kambarėlį-kalėjinyi. Rytojaus 
dieną buvo nuvesta pas komendantą. “Piliete, 
suriko komemjantas, tu eini prieš mūsų demo
kratinę valdžią, nes tu š<elpi ir slepi buržujus! 
Juk tu žinai, kad už tat gresia mirtis. Kariu

dąs tarti — “šaudykit!” — Kaip štai kieme 
pasidarė triukšmas, pasigirdo sužeistųjų deja
vimai ir duryse jiasirodė Onytės tėvas, o su juo 
lietuvi]) kareiviai, kurie Ik* pasigailėjimo nušo
vė komendantą ir kitus bolševikus. Onrtė lais
va ir linksma grįžta namo.
. Nore bolševikai buvo išvaryti iš miestelio, 
bet vi<gi jie netoliese dar laikęsi ir tikros ramy
bės gyventojams dar nebuvo. Praėjo trys mė
nesiai. Veną vakarą, kada Onytė ir jos tėvai 
buvo namie, pamatė ji pro langą einantį gin
kluotą bolševiką. Bolševikas buvo sužeistas ir 
prašosi priimti jį į gryčią,-kad-galėtų < randai 
numirti tarp savųjų. Onyte.su motyna jau bu
vo bemanančios jį įsileistoj vidų, l*ri tėvas pa
sipriešino. bijodamas, kad nebūtų kokios klas
tos. Bolševikas vienok verksmingu balsu pra-

’ ’’ jį.- '.y .. 4 \ "
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(geresnes minkštais viršeliais), 
(geros odos viršeliais)______
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Bi-
Pa-

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

AUŠROS VARTŲ VILA

Šv. Kazimiero lietuvių bažny
čioj nuo kovo 11 d. yra šv. mi
sijos, kurias laiko Pranciškonų 
ordeno misijonierius. Gražiais pa
mokslais mokina žmones kaip eiti 
tiesos keliu.

Patartina visiems, jauniems ir 
seniems naudotis Dievo malonė
mis.Vajaus metu užsirašantiems duodame brangiu dovami. . 

, Reikalauk pasižiūrėjimui.
/

JUOZAS A. SOOTKOOS
’ Vienintelis Registruotas 
LIETUVIS APTIEKORIUS

ISpiMan gydytojo receptus Ir nl- 
laiknu visa eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Woroester, Mass.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

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

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

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

“DARBININKAS

“DARBININKAS”
•°>66 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

''D4RB7.VLVKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

f “DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

vra ■ ■
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTI S, DARBININKAMS

Švento Pranciškęus Sesutės reiš
kia didžiausią padėką didžiai gerb. 
kun. J. Ambotui,,Šv. Trejybės pa
rapijos klebonui, gerb. kun. J. 
Bakšiui ir visiems šv. Pranciškaus 
Rėmėjams, Hartford, Conn<

Šiemet, kuomet visai nesitikėjo-1 
me tiek daug nuo Šv. Pranciškaus 
Šelpimo Draugijos, kadangi ir 
jiems aukos būtinai reikalingos, 
vienok nepaisant savo reikalų ir 
mūsų labui pasidarbavo įteikdami 
gausią auką, $500.00.
-^Ši parapija visais žvilgsniais at

jaučia Sesutes ir dažnai mus re
mia. Pasisekimui šiam prakilniam 
darbui nemažai prisidėjo jų di
džiai gerb. klebonas, kun. J. Am- 
botas. Netik savo darbais yra at
sižymėjęs, bet ypač savo gausio
mis aukomis remia Šv. Pranciš
kaus Vienuolyną.

Pamiršti negalime ir tų uolių 
veikėjų tam šventam darbui, ir vi
siems darbininkajns reiškiame ko- 
širdingiausią ačiū už jų nenuils
tantį pasidarbavimą Vienuolyno 
reikalams. Tegul Dievas visiems 
užmoka šimteriopai.

Prie progos norime ištarti padė- 
kos žodį Gyvojo Rožančiaus Drau
gijai, kuri paaukvo boną vertės 
$50.00, Šv. Pranciškaus Vienuoly
nui. -

Pasitikime, kad ir ateityje atsi
ras daugiau tokių geraširdžių žmo
nelių.

Dėkingos Seserys Pranciškietės

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina:

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

NEWARK, N. J.
Dabartiniu laiku darbai suma

žėjo. Jau daug matyti ir be dar
bo žmonių vaikšto, nors čionai 
darbų yra visokių. Žinoma, kiti 
ir .taip mažai dirbo.

Šią žiemą draugijos šį tą ren
gė. Dabar teko matyti apgarsi
nimus, kad parapijos choras vai
dins didelį veikalą kovo 24 d.

Iš IR I

LIETUVA
PER HAMBURGĄ 

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

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

Pinigus persiunčiam greitai Ir 
temomis ra tomis.

Dėl sugrįžimo leirfimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos į 
agentus arba pas

Hamburg-American line 
209 Tremont St., Boston, Mass.

............................ "T- 1
“Piloto Duktė.” Gražus veika
las ir bus įdomu matyti

Taipgi mačiau apgarsinimą. 
kad tas pats choras vaidina npo- 
retę “Paulina.” Šis veikalas, sa
ko, irgi gražus. Kaip Iš vaidinto
jų girdėjau, esą sunkuss ir bus 
gražus. Abiejų veikalų vaidinto
jus mokina vietinis vargoninin
kas. Lauksime.

Viena moterėlė nesuvaldė savo 
vaikų. Tie vaikai gatvėj praei
vius užkabinėdavo negražiais žo
džiais. Dabar ta moterėlė pasi
šokėjo bausmę, už vaikus ir vai
kai liko išvaryti iš mokyklos. Gal 
bus pavyzdys ir kitoms mūsų ma
mytėms. r -

Nugirdęs

Eidukevičia J., Gar-
Sfonevičius J., Juk-1
Strizauskas A., šal-

Varkala K.. Juška J., Kazmaus- 
kas P., Vertelis A., Kazlauskas 
V., Cigelskis P., Norbutienė O., 
Kirkela K., Žalienė P., Martišaus
kas P., Beržinskas J., Apanavičia 
J., Ciutela A., Čaplikas J., Dum
bliauskas J., Jasaitis M., .Janušai- 
tis P., Jakubėnas D., Keršis J., 
Rudžius M., Kazickas T.. Maksi
mavičius P., Maniškas M.. Petu- 
kauskas P.. Pilkis A., Prokupas 
S., Račkauskas K., Rudzinskas J., 
Selickas J., Šamas 31., Satūnas 
B., Skodls J.. Venclovas J., Zui- 
kevičius P.. Zitelis P., Norikas J.. 
Vilimaitis L.. Vitonis J., Jesaitis 
J., Samsonas P., Kreiva J.

Viso su smulkiomis aukomis 
$159.00.

✓

Aukos pasiųstos kun. F. 
liauskui, į Vilnių, Centralinio 
šalpos Komiteto Pirmininkui.

Kun. V. Vilkutaitis

gB
B

“Neighbor,” Gu- 
Pastamokas V.,

tų. Jis žada apsigyventi kitoj 
Clevelando lietuvių kolonijoj.

Tat sujudo lietuvė, lietuvis, ir 
jau gal ne dėl kitos priežasties — 
tik dėkingumo dėlei surengė jam 
p. Skudžių namuose puotą.

Žmonių prisirinko apie šimtas— 
vis tai tie su kuriais p. Sadauskas 
kartu veikė./ Laike vakarienės, j- 
teikta gražios dovanos, kalbėjo į- 
žymesni svečiai. Pabaigoje kal
bėjo pats pagerbtas p. Sądauskas. 
Jisai ir čia ragino jaunimą dar
buotis, tėvynę mylėti, ją gerbti ir 
kalbėti mūsų gražiausia lietuviška 
kalba. Po jo pratarė kelis žodžius 
p-ni R. Sadauskienė.

Pp. Sadauskai yra tipiški lietu
viai. P-ni Rožė Sadauskienė bū
dama dorų tėvų, patriotą lietuvių 
duktė, ir dabar kartu su savo vy
ru aktyviai dalyvauja visuose lie
tuvių veikimuose. Jinai čia augu
si, jisai ateivis.

Bet grįžkim prie vakaro. Kaip 
malonu buvo ten! Kiek gražių žo
džių išgirsta, kiek lietuviškų dai
nų išdainuotai. Tas vakaras tai 
buvo naujiena, nes tai buvo pa
triotiškas.

Baigiant, nuo savęs dėkoju Ta- 
mistoms pp. Sadauskai, tėvynės 
darbuotojai — linkiu ir ant toliau 
neužmiršti mūs vargingos, bet šir
džiai brangios tautos.

Surengimui vakaro rūpinosi p. 
P.Štaupienė ir V. Simonaitė.

G-nė

PHILADELPHIA, PA.
Kur galima išklausyti šv. mišių

Gavėnios-metu keliose katalikų 
bažnyčiose šv. mišios laikomos 
pietii laike, kad darbininkai ga
lėtų išklausyti.

šv. mišios laikomos darbo die
nose 12:05 vai. vidurdieny šiose 
bažnyčiose: Šv. Marijos, 252 So. 
4th St.; Šv. Augustino, 4th ir 
Vine Sts.; Šv. Petriko, 20th ir 
Loeust St.; Šv.x Juozapo. 320 
Willings Allev; šv. Petro ir Povi
lo Katedroj, 18th St. ir Parkivay.

šios mišios būna skaitytos.
Svarbu, kad visi darbininkai 

pasinaudotų proga.

Nors neseniai susiorganizavęs, bet- 
narėse'dega artimo meilė, nes jos ‘ 
pamačiusios mūsų sunkų padėji
mą surengė vakarą “(’ard Party” 
mūsų naudai, monių buvo labai 
didelė minia. Moterys darbavo
si su didžiasiu pasišventimu, kad__
tiktai galėtų suteikti didžiausią 
pagelbą. Vakaras pasisekė ir pel
no davė virš $1200. Tos moterys 
a ra vertos didžiausios pagarbos, 
netik nuo seserų, bet ir nuo visit 
lietuvių. Seserys reiškia savo di
džiausią padėką visoms veikėjoms 
ir visiems atsilankiusiems, mels- \ 
damos idant Visagalis Dievas 
šimteriopai už jūsų duosnumą 
atlygintų. Giliausią padėkos žodį 
tariame visems Jėzaus Nukry
žiuoto Vienuolyno prieteliams Tr 
rėmėjams. Pasitikūdamos, kad į? 
ateityje mūsų vargai nepasiliks 
be Tamstų užuojautos.

Tokia didelė parama mūsų virš 
minėtą rėmėją labai' pakele mū- 
su ūpą. Paramas suteikia kaip 
tik tada kada mes pinigiškai bu
vome labai nusilpnėjusios. Di
delis buvo rūpestis, jog negalėsi
me išmaitinti savo šeimyną, kuri 
yra gana skaitlinga. Su visais 
našlaičiais vaikeliais, seneliais ir 
seserimis i ra virš 70: Padrąslū- " 
ti gerumų virš minėtų mūsų ge
radarių šaukiamės prie visą mūsą 
vientaučių brolių ir seserų, kurią 
širdyse dega Dievo ir artimo mei
lė, gelbėkit mus ateityj. Mums 
ne tik reikia maitintis, bet kas 
blogiausia, mums reikia 
reikia koplyčios, nes jau 
šeimyna netelpa koplyčioj, 
namai perpildyti. Labai 
žmonių prašo, kad priimtume ne
laimingus našlaičius, o čia netu
rim vietos kur anuos padėti. Dol 
meilės Dievo ir dol meilės mūsą 
nelaimingų vargdieniu brolių ir 
seserų, gelbėkit mus.

Seserys Jėzaus Nukryžiuoto

LAWRENCE, MASS
Gavėnia.

Šis mėnuo mums primena Kris
taus Kančią. Pamaldos mūsą šv. 
Pranciškaus parapijoj yra„seredo- 
mis ir pėtnyčiomis.

Vardai ir aukos stambesnės, 
kotojų Vilniaus našlaičiams, 
sario 19, 1929, Šv. Jurgio Lietu
vių bažnyičoj. '

Po $5.00: Kun. V. Vilkutaitis, 
Obelinis. Kazys. .

Po $3.00: Zolinskiutė Mafė ir 
Mickūnas V.

Po $2.00: Jarienė Marė. Mi
liauskas Kaž., Prokupas M., Munz 
P., Labasauskas. V., Remeikienė 
A.. Selickas P.

Po $1.00: Misius M., Paškevi
čius P., SkarevR^a J., Rakauskie- 
nė Z., Mulevičia P., Gribauskienė 

Martišauskienė O.. Niauronie- 
Roversteinas J., Amšiejus 

K., Skužinskas K.. 
K., Damukaitis 
M., Adomaitis

Jau ir vėl prasikaltom mūsų 
brangiems geradariams ir priete
liams jog ilgai užtrukome išreikš
ti viešą padėką už jūsų brangią 
pagelbą suteiktą mūsą vargingai 
Įstaigai. Mūsų vargai, rūpesčiai 
ir visokie reikalai sutrukdė mu
mis toje priedermėje. Visu pir
ma norime širdingiausiai padėko
ti gerb. kun. M. Kazėnui už rink
liavą suteiktą bažnyčioj ir jo ge
raširdžiams parapijonams, kurie 
smuikavo virš $200. lštikrųjų la
bai malonu, kad tokį didelį pasi
šventimą padarė dyl mūsų vien
taučių senelių ir našlaičių vaike
liu. Nebus užmiršta niekados se
serų ir našlaičių vaikelių maldo
se.

Serantoniečiai taipogi turėjo 
maskaradus Jialių dėl mūsų naš- 
fertyrrn. Žmonės pilni artimo m ei- 
.lės dėl savo vientaučių ir atjaus- 
daini reikalą šelpti mūsų tautos, 
vargdienius našlaičius ir senelius, 
kurie neturi kur prisiglausti, 
skaitlingai susirinko idant pasi
linksminimas kogeriausiai pasi
sektų ir daug naudos atneštų. Va- 
kurmi pilno datė vii-š $100: 
sutės' reiškia širdingiausią padė
ką vakaro rengėjams, kurie to
kiu dideliu pasišventimu darba
vosi ir visiems dalyvavusiems ta
me vakaro. Garbė Scrantonie- 
čiams! Jų darbas nenuėjo vel
tui, Dievo pagelba vakarąs gerai 
pavyko. 'Mūsų širdis džiaugiasi, 
kari dėl Jėzaus Nukryžiuoto sese
rų, našlaičių ir senelių taip uo
liai ir nenuilstančiai darbuojasi. 
Neužmiršime niekados jūsų mal
dose. Taipogi turime priminti, 
kad airių klebonas davė jau ant
ra kartą didelę ir puikią svetai
nę veltui. Tas mus labai padrą
sina jog ir,svetimtaučiai supran
ta šios Įstaigos svarbumą ir re
mia. Labai skaudu ir gaila, kad 
atsiranda tokią lietuvių, kurie ne
liktai neremia-, bei dar stengiasi Į 
trūkdvti kitus Tmo šio švento dar
bo.

Visai netikėtai didelę pagelbą 
gavom iš Wyoming Vallev Coun- Į 
t y nuo Lietuvių Moterų Kliubo.

Šv. Kazimiero bažnyčioj, kurios 
klebonu yra gerb. kun. J. J. Kau- 
lakis ir vikaru kun. M. Dauman
tas, jau kelintas sekmadienis 9 
vai. ryte po šv. mišių arba laike 
mišią skaito Evangeliją anglų 
kalba. Kanie dalykas? Kaip tas 
atsiliepia i mūsų jaunimą?

Mes rūpinamės, kad palaikius 
tautystę ir lietuvystę ir mūsų pri
gimtą kalbą, o čia vaikeliai pra 
tinami prie kitataučių ir anglų 
kalba skelbiamas vaikeliams Die- 

|vo žodis.
Į Šv. Kazimiero bažnyčią ang

lų kaipir neateina, išskyrus kele
tą italų: o mūsų jaunimas, pasi- 
dėkojant Seserims Kazimieriotėms 
gerai išlavintas ir gražiai moka 
savo tėvų kalbą ir ją supranta.

Todėl ir būtų tinkamiau kokios 
tautos parapija — parapijonys, 

'tokia kalba pamokslą ir kitas pa - 
(maldas, išskyrus šv. mišias, lai
kyti. —----- -

A-, 
Liutkus

Vitkauskienė 
Janušaitienė
Vilkutaitė K., Gardinskas J.. Gri- 
bauskas A., Debesis V., Grigaitis 
A., Jonuška J.. Muliolis P., Ju- 
revieia P. V., Jurevičia B.. Vit-‘ 
kauskas J., Židonienė A., Vaiva- 
dienė J., Žilinskienė A.. Skinkie- 
nė O., Petraitienė M., Ivanauskie
nė V., Galdauskirnė M., Butkus 
T., Milašiūnas L., Damukaitis M.. 
Valis Viktoras, Sliokaitis A., A- 
dikyis J., Vilimaitis A.. Žukas B., 
Gailusis 
dinskas J„ 
nevi ičus 
kauskas J.. Vanagas K., Smičius 
J., Bindokas J., Maciokas M.. Ka- 
valiuaskas A., Gudeliauskas D., 
Palilionis M., Macijauskaitė M., 
Diraitis B., Klutka T., Andriušai- 
tienė O., Užkuraitis M.,- Berečkisj 
P.. Žemgulis J.. Bacevičia A., Za
vadskis I., Česlauskienė K., Ba- 
kūnas ., Rudbalis A., Lisauskas 
J., Valiukaitis K., Žiaunis J., Luc- 
jus J., Švarlis M.. Skužinskas S., 
Šukys P., Traška A.. lAikelis J., 
Butkevičius F., 

delevičia M., 
ėjnk S., Ručinskienė A., Susins
iąs P., Kaminskas P.. Musinskas 

J., Dromonta P., Žukauskas T..

.f
ak.- « Juozas Sodauskas 
jįjį/ ”............  T
gį Clevelande randasi daug lietu- 

vių, daug katalikiškų draugijų, 
/ daug veikėjų. Žodžiu. Clevelando 

jb lietuviai sudaro didelę šeimyną. 

SV Daug veikimo, daug judėjimo — IrV.
veikimas reikalauja vadų—ir jų 

k turime. Juozas Sadauskas vra 
Ka“tėvas” vadų. Jisai su savo ener- 
fe Z
£ tlija, nenuilstančiu darbu, per 

'daugelį metų Įgyjo clevelandiečiu 
b'tarpe “tėvo” vardą. Daugumas 
įijį taip tik ir vadina. Per jfenkio- 
L- Iik$ metų Juozas Sadauskas pri- 

gulėdamas beveik prie visų kala- 
l& lfkiškų draugijų padėjo daug jė- 
įfešgų, daug energijos, daug brangaus 

^^•Organizacijos vajus — J. Sa- 
daųskas deda pastangas sutraukti 

K daugiau narių. Vaidinimas — ji- 
||r8ai vaidina. Dainavimas — jisai 
įdainuoja. * V <

Susirinkimuose jisai visuomet 
k' dalyvauja. Įvairių komisijų dar- 
pi bas tenka vis Sadauskui.
»£-- Jaunimo Vyčių 25 kuopai jisai 

sudeda visą savo liuosą laiką. Ten 
jisai daugiausia sudėjo savo jau- 

< nų dienų jėgas, ir mintis.... nuo 
pirmos dienos tos kuopos susitvė- 
rimo. P-nas J. Sadauskas yra atvi- 

f ro charakterio, blaivus, ir nepa- 
g prastai darbštus žmogus. Tautos 

reikalai jam yra šventa prieder- 
Įnė. Ir jisai dirbo, diebo be atlv- 

į -ginimo, aukojo nereikalaudamas 
B sugrąžinti — dirbo taip kaip tik- 
‘į/raskpatri jotas.

Bet štai netikėtai, pasklydo ži- 
į- nią, kad tas lietuviams brangus 
L žmogus, trumpu laiku, rengiasi 
^apleisti tą lietuviais apgyventą 
B eentrą, — ten kur Juozo Sadaus- 

• ko vardas kaipo veikėjo buvo mi- 
nėtas:kiekvieną dieną per 15 me-

A-ai

• 'JI

JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintelis lietuvis laisninotas e-s 
lektrišinas. Turiu S metus prity-g 
rimo. Taisome ir įvertam motorus Į 
ir vandenio Į>ompas. Taipgi taiso-1 
me ir parduortame radios.

g STOCK ROOM
g s
g 10 Ellesworth St., Worcesterg
I Tel. Park 5452. ' Tel. Gerta r |

Maple 5685

JUOZAS ČIŽAUSKAS
Vienintelis Lietuvis Laisninotas 

Plumberis
Dedu visokios plumhing ir henting
UŽ k;»iU44K, i

58 Orange Street | 
Worcester - - Massachusetts!
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Lietuvos Vyčių Naujos Angli-

Parapijonas

Žinomas

• • i

I

PARSIDUODA

Tel. So. Boston 2027F. J. BAGOCIUS
J5

Savininko*
fin.

/
Rezidencijos Tel. So. Boston 0370-R.
Ofiso TeL So. Boston 1607

pirktas. 
MINEI- 
So. Bos-
(K.-19)

*. Tel. So. Boston 0779-W.

456 W. BROAD1VAY, SO. BOSTON’

387 W. BROAD1VAY, SO. BOSTON

366 BliOADlVAY, SOUTH BOSTON'
Second Floor, Room 1

COMPLIMENTS

of

Vincent B. Ambrose
RE A L ĖST ATE AND 

MORTGAGES
Ali Kinds of Insurancc

395 BROADVVAY, Room 2, S. BOSTON
Tel. So. Boston 0897

KOMPLIMENTAI

nuo

SOUTH BOSTON HARDWARE CO.
Seniausia Lietuvių Geležinių Daiktų 

Krautuvė
Didžiausiam pasirinkimui įvairių daik

tų prieinamomis kainomis 
J. KLIMAS, Savininkas,

379 W. BROAD5VAY, SO. BOSTON 
Tel. South Boston 0122

--------------------------------------------- ----------------------------------------

Pęterson s Market y G. PETRAITIS,
Barti uodu gerų ir šviežių mėsų ir kito
kius valgymui daiktus prieinamomis- 

kainomis
553 E. BROADVVAY, SO. BOSTON 

Arti Municipal Building 
"Tel. So. Boston 3190-J

Ar Tamista Apsidraudęs EDWARD L. HOPKINS
REA L ESTĄTE—IKSU R A NUE 

Aukšionierius

303 \V.' BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. 0501 South Botson

BALTIMORE, MD.
* <- ę, $ t • ; 5 * »' ' i • -

Vieša padėka Philadeiphijos 
lietuviams.

Tel. South Boston 0686

J. G. Zaldoks
Hardvare, Paints and Plumbing 

Supplies
Vietoje

J. J. McGOVAN C0MPANY

265 W. BROAD1VAY, SO. BOSTON’

254 IV. BROMHVAY, SO. BOSTON

J. S. PALIONIS
REA L ĖST ATE AND 

1NSURANCE

PARSIDUODA
_ _ ______ r _ ___
3 .šeimynų kampinis namas su visais 
įtaisais jx» num. 443 Uolumbia Rd. 
Gražioj vietoj ir pigiai. Savininkas B. 
KUPLI S, 33 Marine Rd., So. Boston. 
Mass. (K.-22)

S. Barusevičius
* ~ i , ‘ J r “ J

Lictieris Graboriu*. Balsamuotojas

lhibiic Notaras

PAVEIKSLAI I
•< 2 j * ' i ’P- ©

RENGIA AMŽINOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA X. ’ . f A . Tį
/ e

Broadway Market
Parduodame šviežių mėsų, ir kitokius 

valgymui produktus.

JG.

LUNCHEONETTE

481 BROADWAY, S. BOSTON, MASS.
Tel. So. Boston 2749 s

Julius Mikalonis
RE AL ĖST ATE IR 

INSURANCE

; In the motor of The Greater Hudson, the copnbination of valve-in- 
head witH‘v*lve-in-*ide principloi—known aa tho F-head design—has 
boen ęarried to additionsl power, the ectual output having been raiaed 
from 80 to 91 hor»epow<>r.

įvairios žinios
LENKIJA SUTINKA SU

S. S. S. R. SUDARYTI 
ARBITRAŽO SU- '

Oi

u

Iš šios kolp^ąos žinių laikra
ščiuose nesimato^ Gal delta, kad 
žmonės yra e * ’ * * tę dėl darSų.

Tlfaetij streiko 
-- nė pusę

*

ziuvhivb jri a f
Bąrbai nub
fkataąžėjo |r dh .

~ ĮąA»^>ifeišillrlMi. ^kūi&ta h vafg&- 
ta’ visi. “ Skurdas ir vargas, gim
do girtuoklius' ir kipšo agentus 
būtlegerius. 'A

Parapijos reikalai neblogiausia
' M stovi 'J-- -'V'

«r r
Nors darbai ir mažai eina, bet 

mūsų parapijos reikalai neblo
giausia stovi. Turime bažnytėlę 
ir'' mokyklą. ■ ! "-

: «■ - ' .-.y . ..

KOMPLIMENTAI

DR. A L. KAPOČIUS
J ■ K . \ , i ,‘

. ■ <35

•a visame Šėhuyikfll 
apskrity. Yra didelė svetainė ir 
10 mokyklos kambarį). Ačiū Die
vui Sulaukėme- penkias sesutes ka- 
zimierietes, kurios labai gražiai 
mokina vaikučiui ir į jų širdis 
-Aiėpina tikybos ir - liėtuvybės 
dvasi*...... rr- - - - -------------

Mokyklos pastatymas kainavo 
$125,000. Mūsų darbštus klebo
nas kun. S. C. Mozūras visą sta
tymo darbą buvo pasiėmęs ant 
savo pečių ir tokiu* būdu suma
žino išlaidas $12,000. 1 ,;

■’ Daug sveikatos padėjo pakol 
: darbą užbaigė. ’ Užbaigęs darbą 

išvyko sveikatų pataisyti.
Prašome Dievo grąžinti jam 

sveikatą.
Dabar mūsų kleboną pavaduo-i 

ja kun. P. Karalius, Lietuvos 
Ateitininkų įgaliotinis.

Jeigti mes būtume turėję mo
kyklą 20 metų atgal, tai būtume 
išgelbėję jaunimų nuo ištautėji- 
mo." Bet geriau vėliau negu nie-

’ kad.
Pereitą metą po vakacijai sese

lės pradėjo mokyti mūsų vaiku
čius ir jau matome jų gražaus 
darbo vaisius. Bažnyčioje vaikai 
gieda lietuviškas giesmeles ir- Į 
tėvelius namuose kalba gražiais 
žodeliais.

DIDELE TALKA
Sekmadieny, kova_ 17 d. 

Šv. Petro lietuvių bažnyčio-

7:30 vaį. vakare zbuvo miš
parai, pamokslas ir palaimi
ni jnas ' Švenčiausiu Sakra
mentu. T ..: *

Mišparus laikė kun. J. J. 
Jakaitis, šv. Kazimiero" lie
tuvių parapijos klebonas iš 
Woixęster, Mass. Asistavo 
kun. V. K Taškūnas ir kun. 
F. Norbntaš. Pamokslą sa
kė kun. S. P. Kneižis. Žmo
nių buvo daug. ; ‘

Pirmadienio ryte, 
mokslą, sakė kun. F. Norbp- 
tas. Vakare pamokslą sakė 
kun. F. Juras iš Lomeli, 
Mass.

Antradienio vakare pa
mokslą sakys kun. S. Vem
brė iš Worcester, Mass.

Pagirtina, kad' žmonės 
naudojasi Dievo malonėmis.

. K.

i •

Jis sava kalboje pažymė
jo, kad prohitdeija priveisė 
Jinig. Valstijose banditų, 
vagių ir kitokiu kriminalis
tų, ir piliečiai turėtų rūpin
tis“ V dėti visas pastangas 
atšaukimui 18^to ąmend- 
mento. Dabar daug daugiau 
yra kriminalistų, negu kada 
pirmiau yra buvę, sako tei
sėjas Day.

Teisėjo Day kalba remti
na ir piliečiai turėtu ka nors 
daryti, kad išgelbėjus kraš
tą nuo visiško supuvimo.

Ia p
į

-3
Jh

r J

ŠVENTO PETEO IR-POVTLO
dr-jos Valdyba ; "

FLrmininkas — Antanas Navikas, 
• 702 E. Fifth St., So. Boston, Masa 
vič^pirmininitoš—Juozas jacsevięi 

92 Sawyer Avė., Dorchester, Maa 
Prot. Raštininkas — Albinas Nerle 

948 E. Broadvay, So. Boston, M.
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčl^ 

27 Tampa St., Mattapan, Mass. y’
Iždininkas — Vincas Kališius, . 

67 G Street, South Boston, Masa
Tvarkdarys — Kaztmleras_Ambrozaa v 

492 E. Seventh St., So. Boston, MąM 
Draugijos susirinkimai būna kas pir

mų nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, -parapijos salėj,- 498 
E. Seventh St, So. Boston, Mas&č

-r-

24 d. vasario aplankėme šv. An
driejaus bažnyčią. Suspėjome ant 
sumos. Po sumai toje pačioje pa
rapijoje įvyko katalikų konferen
cija. Mes kąipo svečiai, išklausė
me gražių ir turiningų referatų ir 
kalbų. Širdingą ačiū tariame Sta- 
niškiams už priėmimą ir p. J. Bar- 
vainiui už pavaišinimą skaniais 
valgiais lietuvio restorane. Taipgi 
p. F. Kundrotui už draugiškumą, 
kuris palydėdamas į stotį aprodė 
gražią Philadelphijos katelikij ka
tedrą ir vieša knygyną. Uz visus 
malonumus ir įspūdžius, kuriuos 
patyrėme vaišingų philadeiphieehj 
tarpe, tariame gilids padėkos žodį 
visiems.

J. Karalius ir A. Ramoška

SUGRŽO ROMANAS
Sekmadieny, kovo 17 d. 

sugrįžo iš Lietuvos p. Jonas 
Romanas, Lietuvių Preky
bos Bendroves prezidentas. 
Jis žada pasilikti Amerikoje 
ilgesniam laikui. Ką ir kur 
veiks dar neturįs planą. Ap
sigyveno pas savo tėvelius 
Newtone.

Lankėsi “Darbininko” re
dakcijoj ū‘ • 1>- B-vės ofise.

TEISĖJAS DAY PRIEŠ 
PROHIBJCIJĄ

Evakuacijos dienoj, Broad- 
vvay teatre, So. Boston, kal- 
Jejo Teisėjas William J. 
Day.

NAUJOS ANGLIJOS
" VYČIŲ ŠOKIAI

TARTĮ ~
■. i " ■'* •

Varšuva.—Baigiantis de
batams lenkij seimo užsienių 
reikalų komisijoj dėl užsie
nių politikos, : Zaleskis pa
reiškė,. kad Lenkija visiškai 
pasiruošusi sudaryti su So
vietų Rusija korisiliacijos ir 
arbitražo sutartį. Bandymai 
sudalyti solidarę naujų val
stybių vienybę* o taip pat 
pasiekti ekonomiško susita
rimo tarp organizmų gimi
ningi) savo i____ _______
ra, susidarė su dideliais sun
kumais.

Y J i • 4 į t Ui v on > j cz tijvo

Laikraščiai rašo, kad Lie-: jos Apskričio metiniai Semi-For- 
tnvos vyriausybė—su- Oižsie-Jnahls šokiai Įvyks balandžio 13 
nių sindikatu pradejusLd^-; » ^ate Mątual Ballroom, 340 

j rybas paskolai gauti.- Esą M.*1“ ^2 ^rces!!riArasS’ i

ŠV. JONO EV. BL. PAŠAI^ 
DR-JOS VALDYBA 1

' ’irmininkas — M. Žioba, **
539 E. 7thSt., So. Boston, Mass. < 
Telephone South Boston 3532-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas, į
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. $ 
Prot. Raštininkas—J. Glinęėkttį ' 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass,

Fin. Raštininkas — M. Seikiu ’ -
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas, '•*’
885 Broadway, So. Boston, Masa^ 

Tvarkdarys — J. Zaikis, , 3j
. _7 TVinfield St., S. Boston, MasA

rybas paskolai gauti, 
norinia gauti 4 milijonai do
lerių. r

PAGROBĖ VILNIŲ, GALI 
PAGROBTI IR RYT- ‘ 

: PROSIUS
Reichstago pirmininkas 

. * t Loebe, kalbėdamas šio mėn. 
^T.1 (17 d. Breslau įvykusiam so- ukiska struktu-l . ,, , , u "eialdemokratų partijos su- 

važiaviiru? apie .vokiečių ka
ro ministerio generolo Gro- 
enerio. memorandmųą, tarp 
kita ko pareiškė, kad .jis ma-

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

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St, Readvilte; Mas* 

Vice-Pirmininkas — J. MarkeliouU
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, Mase. 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
36# IV. Broadway, So. Boston, Masf 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, Su. Boston, Masą 

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston. Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

. Ren
gėjai daro visas pastangas paten
kinti mūsų jaunimą. Kaip perei
tais metais, taip ir šiais metais bus 
išdalintos dovanos Vyčių baseball- 
uinkams, kurie laimėjo 1928 me
tais žaidimus. Tikimės, kad visas 
Naujos Anglijos jaunimas atsilan
kys AVorcesterin dalyvauti šiame 
iškilmingame vakarėly.

Jaunime, ruoškis.

Draugija laiko susirinkimus" kai 
trečią nedėldienj^kiekvieno m6» - i 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventk 
St., So. Boston, Mass. •-T

■ i

Neramumai Nakties 
Laike?

Tam pat seimo komisijos 
posėdyj, krikščionių demo
kratų .atstovas‘Harnevičius f0> jog Lenkija smurtu pa
kritikavo tokios lenkų poli-! ėniė Lietuvos.sostinę Vilnių, 
tikos aktus, “ Viduriniosios jos užpuolimas Tirtų Prūsi- 
JLietuvos”—sukunmlą,—Vil-^jĄę Ir Ankštosios Silezijos 
niaus atsišaukimą ir Kijevo yra galimas ir jų apsauga 
užetaimą. negalima laikyti neteisėta.

Statistikos žiniomis, pra
ėjusių metų gruodžio mėne
si Lenkijoj protestuota 313,- 
000 vekselių. Ryšy su tuo 
“Naprzod” pastebi, kad to
kio skaičiaus dar nebuvę nė 
vienoj valstybėj. Protestuo
tų vekselių taFpe ž\tth da
lis mažomis valiutomis, kas 
liudija ' apie negalimumą

vykdyti net smulkius pasi- 
žadėjimus ryšy su didele ri
kio stagnacija. (Elta).

i

į

Mr. AuguM Michell, McMillan. Mteh., 
sako, "Aš būdavau neramus p>> atsi
gulimo vakare į lovų. Po darbo va
kare vos tik galėdavau pareiti namo. 
Man<> kojos pavargrlavo, mano kau
lai skaudėdavo, aš buvau labai pįįi- 
ruenkęš. Nuga-Tone padarė mane JaU. 
ju žmogumi ir aš jaučiuosi dabai^^in 
nesnis. Dabar su manim nieko blo- 
go nėra.”

Bandykit šias visoj šalyj sveikatų 
budavojančias gyduoles, jei jus jau
čiatės silpnas, sergate, menkas, nu
vargus, nervuotas arba turite inkstų 

.arba pūslės nemalonumus. Nuga-Tone 
[taipgi suteikia pasilsijiantj ir ramų 

miegų, suteikia geresnį apetitų, pa 
gelbsti virškinimui, sustiprina visų 
kūno sistemų, padaugina svarumų dėl 

■menkų žmonių. Nuga-Tone parduo
damos vaistinėse ir jos turi pagelbė
ti. '<> jei iii1, tai nieko nekainuoja. 
Žiūrėkit garantijų ant kiekvieno pa
kelio.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksieuė, 

625 E. 8th St., S. Boston, Masa 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^ 

11 Monks St., S. Boston, MasA/' 
Prot. Rast. — Ona Siaurienė, 

443 E. 7th St., S. Boston, 
Telephone South Boston 3422-B 4 

Fin. Rast. — Bronislava CiūniėnV'' 
29 Gould St., W. Rosbury, Mass. ’ 

Iždininkė — Ona StaniuliutS,' J:..’.
105 W. 6tK St.,- S. Boston, Mass.- ? 

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

Draugija savo susirinkimus laike 'T- 
kas antrą utarninką kiekviena ;

• mėnesio, 7 -.30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki- 
; tSs"' pas protokolų 'nl' ~

—laišku ar telefonu.—-----

PARSIDUODA GR0SERNĖ 
pigiai ir greitai, nes savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą gegužės mėn. 
Taipgi parsiduoda ir rakandai. 
Yra labai gerų daiktų, ypač labai 
geras pečius, nesenai 
Kreipkitės pas: M. S. 
KIS, 409 W. Second St., 
ton, Mass.

Z

S šeimynų namas su 3 karų ga- 
radžium ir lotas žemės. Geras pir
kimas. Greitai norima parduoti, 
nes išvažiuoja užsienin. Šaukite: 
Parkvvay 2562-J. (K.-22)

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

Pirmininkas — Mot. Versiackas, ‘
694 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, .
125 Bowen St, South Boston, "Masa. 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunas, -
450 E. 7th St, So. Boston, Mass. į 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkis,
109 Bowen St., South Boston, Mass, lJ 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Mass. * 

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis, y,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. I ‘ 

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

I ' . ■ ■ . Ii Kristaus Kančios |
PARSIDUODA

Turiu greitai parduoti 4 metų nau
jų namų 3 ši-imynų p« 5-5-5 kamba
rius. Visi įtaisymai: elekiros ir gazo 
šviesa., trys štymo šildytuvai, anglių 
ir gazo įombiuuoti pečiai, frontu ir 
bark piazarr; vieta <KH garatlžio: iš- 
rendavota už 8120 mėnesy. Prekė tik 
$11,500 ant lengva; išmokėjimų. Kreip
kitės pas KETVIRTI, 25Stellman R<l„ 
Roslindale. (K.-22>

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

VALDYBA
P irtu irt inkus — V.T. Savickas,____ _

427 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Vicė-Pirmininkas — A, Naudžiūnas,

885 Broadway, So. Boston, Mass. . 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,

40 Marine R<1., So. Boston, Mass.. 
Raštininkas — .1. Kazlauskas,

44 Glendale St., Dorchester, Mass. 
Kasierius — I’. Kleponis, ■<

266 Bolion St., So. Boston, Masą-; 
Tvarkdaris — .T. I^ščinskas,

141 Bovven St., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas

rų panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30 i 
vai. vakare, pobažnytinėj svetthA 
Fifth St, So. Boston, Mas& «

BROADlVAY, SO.. BOSTON'

c?

T7
Susikalba Lietuviškai

••ė

nuo

/

KOMPLIMENTAI ’

KOMPLIMENTAI
HĮIO

GarndSaus Telefonas . * Stubos Telefonas
South Boston 0777 <! So. Boston 1463-J

PARtWAY AUTO SERVIOE 
VaHdtis ’ ’ < *
ErsHkus. Taipgi taisom

JAMES M. KEYES
AT70RNĖY AND COUNSĖLLOR

AT LAW

350 W. BR0AD1VAY, SO. BOSTON

TJ J.L!. " *■■■■■■■'..■■F ■■ ■

I

»

XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
‘ KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO '

9’ t

Pinigai ir Šipkortes
Vis^ žino mano biznį. Klauskite pas 

tuos, kuriem patarnavau.

N. GendroEus
FIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

'•MAPU ' • ,

‘KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
rh e “KARIO” nr. vra linksmas skvrius “Kųp-•> *

rinūs pabiros.^
Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
rio 60 amerikoniški) centų. ' '

Redaguoja kpt. Balčiūnas. -^Leidžia Karo 
Mokfllo Valdyti. '

Adresais: Europa—Lithu&nia, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikMė "KARYS *

. - Bus Rodomi 7 -
^TJRBŲ NEDĖLIOJ

KOVO-MARCH 24 D„ 1929
»-4~ r T '

Pobažnytinej Svetainėj
FIFTH STREET SOUTH BOSTON, MASS.

Vaikams 4-tą vai. po pietų; suaugusimes 7:30 vai. vakare.
’ VISAS PELNAS- SKIRIAMAS

. PARAPIJAI

Įžanga maža tik 25 centai; 
. ‘ ‘ vaikams 10c.

. •- t? •

VISUS RAGINAME ATSILANKYTI.Dr. John MaėDonnell
Dr. George A. Murray

lies. Tel. So. Boston 4430-1V
v -

< fe

• •* ^Skfrininkaa
Parduodam naujus Studebakerli ------------
visokio padirbtose automobilius Ir parvežam nuo kelio sugedn-

>• «hn dien* ir Užlaikėm Gulf ir dinelsir
Avenue. South Boston,

JAU ARU
NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJ.

Jei nori juos pfalinksmint, pasiųsk jiems litų pluoštą.
Jeigu nori kad pinigai greit ir saugiai Lietuvon nueitų tai 
siųskit per LIETU VIU PREKYBOS BENDROVĘ, lies mes 
siunčiame pigiausiai ir saugiausiai. Tie kurie nuolat siun
čia per mus žino ir visuomet pa tenkinti.

PAVASARIS YRA KELIONĖS LAIKAS
Jei manai keliaut Lietuvon, kreipkis prie mūs, ncs-Šį pa
vasari yra ringiams didelės lietuvių ekskursijos patogiau- ' 
iriais laivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kogreičialisia pra
nešk mums apie kurį laiką, o mos suteiksime platesnių in
formacijų. . Kreipkis tuoj, laiškų arba ypatiškai pas

LITHUANIAN SALES C0RP0RATI0N
366 West Broadway,



I
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SO. BOSTON, MASS. 1
Antradieny, kovo 26-tą dieną,! 

7:30 vai. "vakare, parapijos sve- ; 
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi- < 
rinkimas.- Ateikite visi. Bus daug 1 
naują ir naudingą klausimą pa- 1 
kelta svarstymui Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už-organą. į 

Valdyba

g*

: b:
■T&
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»
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b
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i

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą

r

i
'■

-0 y

v.

s*J

t

Valdyba
LITERAVOK AS

JUOKELIAI 9

bu-

M. Songaila

y

I

«r

na- SUSKAITĖ

už

5*

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki-

ny, baland. 5 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

ap
juokai. 

Žinutės iš

L.”

Žandarai vytis. 
Kur bėgi ? parodyk 

“O kam bė-

PAIEŠKAU brolio Adomo Smilgio, 
kuris vadinasi Adam Schmidt: paeina 

•šiliškių kaimo. Taipgi pusbrolio Jono 
Simanavičiams, kuris vadinasi John 
Simon. paeina iš Skabeikių kaimo. 
Abu Papilės ‘valsčiaus, fttaujių apškT. 
ir abu gyvena Chicago. III. Meldžiu jų 
pačių arba kas juos žino pranešti: .T. 
V. SMII.GIS, 23J AVebster Avė.. Cam- 
bridge. Mass. (K.-22)

I

BEKOJU, JŪSŲ DIDE-'isgere taurę vyno. /Išvažia-
NYBE, MES NERŪ- įvus karaliui, karininkai šią 

KOME taurę sudaužė į mažiausias
^■Telegramos viena po ki- daleles, 

fes praneša, kad Ispanijoj 
ę kariuomenės suki- 
Vos vįeną numalši-

į - Čia paduodame pora atši
limų, kurie,eharakterizuo- 
a dabartinį Ispanijos padė- 

ir santykius karaliams 
į karininkais.

^Nesenai karalius Alfon- 
lankė karininkų lagerį 

e Madrido. Apžiūrėjęs 
ilėrijos paradą, karalius 
laukė pas save karinin- 
s ir jiems dėkojo už jų 

triūsą taip puikiai tvarkant' 
. artilerijos dalis. Norėdamas 

parodvti savo džiaugsmą, 
hiairalius išsitraukė portei- 

“ garą ir ‘pasiūto karininkų 
grupei rūkvti. Tačiau nė 
rienas iš karininkų karališ- 

cigarų nepriėmė.
T-— Dėkoju, jūsų didenybe, 
mes nerūkome, — atsakė 
rienas iš karininkų.

Karalius atsidūrė nema-
s k

fonioj padėty ir supratęs šį 
“protestą degdamas pykčiu 
pasakęs, esą karininkai ne- 
tflrėtu pamiršti, kad jie v- 
ra prisiekę ištikimybę mo
narchijai.

g-i. Tuo pačiu momentu iš 
peš karininku išėjo ka- 

as ir pareiškė
Taip, jūsų didenybe, 

mes prisiekėme monarchi
jai, tačiau konstituci jinei.

•2’-Nė žodžio nesakęs, kara
lius pasisuko nuo karininkų 

Tevažiavo”————— 
Kitas keistas įvykis atsi- 

c tiko Sent Sebastiano artile
rijos kareivinėse, kur kara
lius karininkų susi rinkinio

Didelis nepasitenkinimias 
viešpatauja ir kituose' ka
riuomenės garnizonuose. 
Tuo būdu paskutinis sukili
mas nėra paskutipis, ir jų 
dar ne vieno galima laukti 
netolimoj ateity. “Rytas”

V.

KA5 YRA ŽEMĖS 
GELMĖSE*

Kaip žinoma, pastaruoju 
laiku tai vienur, tai kitur 
pradeda ugniakalniai veik
ti. Ar ne keista, kad nei iš 
šio, nei iš to su dideliu 
trenksmu iš pat aukščiausio 
kabio viršūnės pradeda 
veržtis dūmų debesys, lieps
na ir ugnine košė arba la 
-va tekėti.--- Savaime kvk
klausimas, kurių priežasčių 
dūliai tatai dedasi ir iš kur 130 kilogr. atmosferos (oro) 
toji lava atsiranda. Nežiū-sunkumo. Jei žemės vidus 
rint pastangų, ugniakalnio i 
išsiverži n k) paslaptis neiš
aiškinta. Taip jau nepatir
ta, ar ugninė lava iš žemės' 
gelmių ateina, ar iš ten ei-llimas 
damas kaištis pakeliui su- 
tinkamus mineralus sutirp- 
dp-_ 
delis karštis yra, rodo 
eilė faktų. Nuoseklus 
peratūros didėjimas 
ūžiantis žemėn duoda 
niunio apskaičiuoti, koks tu
ri būti kaištis pačiame že
mės viduiy. Jis ten turėtų 
siekti net kelius tūkstančius 
laipsnių. Vadinasi, toks 
karštis, kuris visus daiktus 
dujomis paverčia. Iš to sek- 
tu, kad žemės vidurvs ture- 
tų būti tuščias, tik dujų pil-

Tačiau taip nėra, nes

sunkumo.
būtų skystas, aišku, kad 
toks spaudimas žemę su
traiškytų kaip pilnas veži
mas kiaušinių. Tai kaip ga-

Vokietijoj vienas radio 
dalyko žinovas išrado pa
prastų ir nepalyginamai ge
resnį už dabar vartojamą

toks didelis karštis gramafono plokštelėms ga- 
žemėje? Žinomas prancūzų minti būdą. Išradimo dėka 
astronomas Charles Nor- 'kiekvienas galės pasidirbti

grojama. Garsas, vamzdy 
kiek sustiprėjęs, virpina 
plokštelę, kurios kitoj pusėj 
esą vinis, brėždamas besisu
kančią vaškinę plokštelę. Iš
bado įvairaus didumo duo
butes. Iš vaškinės plokšte
lės liedinama forma, sulig 
kuria paskiau liedinamos

Kad „žemės. vidury <djb man_tuo .klausimu taip jšsi-Įsavo .gramofonui- -kokui--tik- -tikros -gramofonams plokš-
1 V J • Y • *« • lt TA • 1 — . 1 1 V J 1 • > > _ ____ .visa 

tem- 
lei- 

gali-
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C. BROOKLYN, N. Y.;
Kovo 24 dieną, tuoj po sumčs 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesini* , 
susirinkimas. Kviečiamos, gausiai 
sueiti, nea tnrime keletą Bvarbią. 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba .

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

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

Kviečia Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, kovo 22 dieną, 
Kazimiero Staniulio namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbią reikalą khopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurią yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestą ir savo 
draugus prirašyti prie mūsą orga
nizacijos.

Jeigy nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštą gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

nas.
žemė neišlaikytų spaudimo. 
Koks
žemės
aišku 
ploto.

milžiniškas sunkumas 
paviršių slegia bus 
iš to, kad ant tokio 
kaip atvirute, tenka

HARTF0RD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

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

. Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. į LDS. 6 kp. rašt.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 14, tuoj po sumos," Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, baland. 8 dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks penktadieny* 
bal. 5, 7:30 vai. vakare, Linooln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

BALTIM0R1* MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

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

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, 
Piešos vaikų teatrui.
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio^ Įvairumėliai. Uždaviniai ir 

į ^^Jfamogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
Darbeliai iš popieriaus, 

molio ir kiloki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metą— 

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

'■ Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis- 
'tracija Jurbarke.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytą Jumyse Broliai-Užjurie- 

čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
lai Rytą patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijį Karą pla
čiai žinomas ir visą mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelią pusla
pių. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“šaltinis" nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu." parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė; Lithuania, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

S^u pagarba.
“šaltinio" Administracija

A. J. KUPSTIS
Real Estate Insurance ir Mortgičių 
■ Seniausia Agentūra So. Bostone
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Tel South Boston 1662—1373
OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO TKI 9 VAKARO

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE -

2 Šeimyną miduj Ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 J metus. 
Kainą $6,500, Jnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieėkoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
18 vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. .T. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston. Mnas. Teis. S. B. JG62—1373.

Parupinam mortgičius namams Ir ūktam*. Kaa turt pinigą dėl mort- 
gižią, kreipkitės pas mus. Inšlurinum viską, reikalaujant duodam ir ant 
iimokesčio—tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerą plrkinlą, namą, ūktą ir krautuvlą,—meldžiam 
kreiptis pas mus Ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, prlstatom J namus ne toliau kaip 12 my
lią nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS 
ftALIS.

taria: “Dauguma mineralų panorės plokštelių, tuo tar- 
ir metalų tirpsta ir ne taip pu kai ligi |iol tik fabrikas 
dideliam karštv. Jei žemės tatai galėdavo'dirbti. Dėl 
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paviršiuje butų tiek karšta, i o, kad gramofono plokšto- 
kaip 100 kilometrų gilumoj,: 
visa žemės pluta sutirptų. 
Metalų tirpimo temperatū
ra žemės gelmėse ne ta, 
kaip jos paviršiuje. Yra 
žinoma, kad juo giliau že- 
mėn, tuo' spaudimas; darosi 
didesnis. Didėjant spaudi
mui turi didėti ir metalų 
tirpimo temperatūra. Juo 
didesnis spaudimas, juo di
desnė turi būti tirpimo tem
peratūra. Tačiau lieka ne
aišku, kokio pavidalo yra 
žemės kamuolio vidurv pri
pildanti medžiaga, kur mil
žiniškas karštis ir milžiniš
kas spaudimas. Ar ji yra 
dujų, skysčių ar kieto pa
vidalo.” “ Trimitas”

lės padirbimas buvo labai 
sudėtingas, ypač., jos raš
tas. Kas plokštelėj įrašyta, 
tatai gramofonas ir karto
ja. Plokštelės raštas atro- 
do keistokas. Visas suside- 
da iš gilesnių, didesniu bei 
smulkesniu -duobučiu. Ira- <• *- v
somas plokštelėn muzikos 
ar dainos kuris nors daly
kas tokiu pat būdu, kaip ir 
išskaitomas.’ Priešais dide
lį gramofoną dainuojama ar

teles. Naujasai išradimas 
šios rūšies plokštelėms dirb- : 
ti nuo dabartinio tuo. skiria-^ 1 
si, kad plokštelės virpėjimą 1 
elektros srovė sustiprina. 1 
I)el šios priežasties iš karto 
galima kurį nors gramofo
nui skirtą dalyką užrašyti 
daug kietesnėj medžiagoj, • 
kuri gali būti paskiau var- 
tojama, kaip plokštelė. . 
Praktiškiausia tam tikslui 
esanti medžiaga celuloidas. 
Celuloidinių plokštelių gra
mofono adata ne taip greit 
sugadinanti. Išradimas pa
vadintas “Literafonu.”

- NEW HAVEN/CONN. —
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

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

Valdyba

WATERBURY, CONN
Kovo 24 d., 1 vai. po pietą į- 

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

Tel. So. BostoD 0823 __ _________
> NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

OR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O1 šio valandas:

nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
Ir nno 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas

dėldleniais, talp-gi seredomis nuo 
i2-tos dieną uždarytas 

Taipgi nuimu ir X-Ray

ARKLĮ SUVALGĖ
— Mano Praniukas ugikar su

valgė arklį.
— Tik pamanyk! Tai jau ‘am

žiną atilsį.”
— Ne, ne. Laimė, kad arklys 

buvo pipiminko, tai už lai nė ne- 
pasispardė. “M.

Ką tik išėjo Iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelių, deklemaci-

Verta kiekvienam turėti 
muose' tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit
3c. pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.

ILGAI GYVENTU
Didelis skolininkas mirdamas 

sako gydytojui;
— Kad aš bent tol galėčiau gy

venti, kol išmokėčiau savo skolas!
— Tai tamsta amžinai gyven

tum. “M. L.”

9

ŽYDU GUDRUMAS

Vokiečių okupacijos laikąis 
vo griežtai įsakvta visiems turėti
pasus: sugavę be paso žandarai, 
nulupdavo gerą paabudą arba net 
kailį išperdavo. Eina kartą į mies
telį trys žydukai. Vienas turėjo 
pasą, o du be pasų. Nebetoli mies
telio pamatė, kad ateina du vokie
čių žandarai. Ką žydai darys? 
Ogi sumanė taip: tas, kur turėjo 
paša, ėmė bėgti. 
Privijo. — “
pasą.” Parodė.
gai?” —• “Man gydytojas prirašė 
kasdieną bėgiot' po truputį.” — 
“O kodėl nesustojai matydamas, 
kad vijomės?” — “Nu, ką aš ga
lėjau numanyti? Gal ir jums gy
dytojas prirašė.” Tuo tarpu anie 
du žydeliai pasislėpė. “Ūk.”

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks banland. 14 d., 6 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 4T Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba 
EASTON, PA.

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks baland. 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakaeijų liko už
vilktos.
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Rezidencijos Tel.: 0^79-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graboriua, Balsnonroo- 

tojas, Real Katate ir Pnbllc 
Notaras 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija? 838 Dorcbester A v. 
Dorcherter, Mass.

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Eschange Building, 
Tel. Hubard 9396.

Vakarais ir Subatomis po pietų: 
aūtlekorfans ftldtau*ko nnme. 
•ėjimas- 31P-F. Street. Sau t h 
Boston. Tel. S. E. 0.777,.

Gyvenimo vieta: 33 Rosemont SL 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

— Kiek Tamsta turi metą?
— Dvidešimt.
— O Tamsta?
-— Dvidešimt penkius.
— Tai už penkių metą būsim 

vienmečiai. “M. L.”

“TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi žurnalas

su spalvuotais paveikslais. 
40 puslapių^ didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas num. 
15c. •
“Tarpininkas” duoda $200 
arba laivakortę į Lietuvą ir 
atgal—dovanų.
“T-kas” pagelbės jums ap
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
832 WEST BROADWAY

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

4
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| Tol. Brockton 5112

| DANTISTAS

l DR. A. J. G9RMANI
(GUMAUSKAS) ‘ |

705 Main St., Montello, Mass. g
(Kampas Broad Street) $

Ofiso valandos: Ryte nuo 10$
10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 c 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.k
Sekmadieniais pagal surtarties. X

E. Y.WARABOW
(W rubli suskas) 

LIETUVIS GRABORIU8 IR 
BAI.8AMOOTOJA8 

1043 Washington Street
- Norvood, Mass.

Tek Norvood 1508 
MONTELLO OFFTCB 

10!| Ame« Street 
Telepboue Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
P IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Gnborfas irBalzamuotojas
877 Ir 448 Cambridge Street

Cambridge, Maa*.
Telephone Uatrmfty 8881-W

LAIDOJIMUS
kurtuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, ' visuomet 
būna patenkint! 
Ir sutaupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRARGRTUS

162 feroadvay. So. Boeton. Mane. 
Resldence: 318 W. Thlrd SU

Telefonai: South Boeton 0804-W.
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Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9^ 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).




