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KUN. PRANCIŠKUI VIRMAUSKIUI

100 Arlington St., Boston
399 Brottdway, S. Boston

Jau daugel metų kai darbuojies’ 
Vynyne Kristaus šventame, 
Esi daug kentęs, daug kovojęs 
Didžiausiam priešų žiaurume,

Bet kas kitam sunku, Tau miei 
Nes pamylėjai žmogaus sielą.

Kompanija ieško legalio 
būdo priversti moterį užleis
ti stulpui vietą, bet ji pa
reiškė, kad kovą tęs, kad ir 
reikėtų pasiekti Aukščiau
siąjį teismą.

Pažiūrėsime kas ims viršų: 
stulpas ar motel is.

ATSARG. GEN. PLECHAVIČIUS 
IŠSIUNČIAMAS Į ITALIJĄ 
Kaunas. — Ats. gen. Įeit.

P. Plechavičius skiriamas 
Lietuvos karo atachė į Itali
ją. Įsakyma\bus netrukus 
pasirašytas. ~~

LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 
BALANSAS

Kaunas. — Žemes Banko 
balansas praeitų metų suves
tas su pelnu nuo operacijų 
sumoje. 1/156,090 litų 39 cen
tai. Visuotinis susirinkimas 
paskyrė išduoti 3% dividen
dų valdybai ir tarnautojams.
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£ BE^YNAS. - s 
Ritsijos diktatorius S' 
pradėjo “spring clea 
Prašalino Rykovn, koi 
tu komisaru tarybos 
dentą iš & S. F. Ę. i 
publikos prezidentnįMI 
yra didžiausia Sovid 
jungoje.
. Neseniai buvo pn 

kad Tomskis išsiųstas 
nin neva “gydytis,”

BR00KLOr«rV.—Gegužės 25' d^sv^ono Krikš 
tytojo bažnyčioj bus įšven
tintas į kunigus Juozas A. 
Aleksiūnas.

Geg. 26 d. Šv. Jurgio baž
nyčioje, 207 York St.. 11 vai. 
ryte laikys pirmas iškilmin
gas.šv. mišias. Laike šv. mi
šių giedos choras ir art. P. 
Petraitis solo.

RYGA. — Praneša, kad 
Latvijos užsienių reikąlų 
ministeris Balodis buvo nu
vykęs į Helsinkį pasikalbė- 
• i su Suomių užsienio reika- 
ų ministeriu Prokope dėl 

sudarymo Pabaltijo kraštų 
sąjungos.

Balodis mano, kad toki sa- «.
junga.į kurią nori įtraukti 
Latviją, Estiją, Švediją ir

NEW BEDFORD, Mass, 
geg. 21 d. — Valsti jos karei
viai padarė kratą Acushnet 
Sočiai kliube, Acushnete, ir 
areštavo 120 asmenų už įvai
rius prasižengimus. Kaltina 
juos už gambleriavimą, ne
morali pasielgimą, pardavi
nėjimą ir laikymą svaigi
nančių gėrimų.

N

KANADOS SVETIMŠALIAMS 
NĖR DARBO AMERIKOJ

Buffalo, N. Y. — Praneša, 
kad aukščiausias teismas nu
sprendė, kad svetimšaliai iš 
Kanados nebus įleidžiami į 
Jungt. Valst. dirbti prie Ka
nados rubežiaus. Galės įva
žiuoti tik Kanadoj gimę dar
bininkai.

MTLKES BARRE, Pa.— 
Praneša, kad gegužės 16 d. 
mirė nuo žaizdų policijos 
seržantas Kazys Mažeika. 
Areštuoti ir tardomi Mikas 
Partis, Mike Kish ir John 
Zaritski. Jie kaltinami Ma
žeikos nužudyme. Nesusi
pratimas kilęs lošiant korto
mis. Kilo ir muštynės, kur 
ir Mažeika buvo sužeistas.

A. a. Mažeika palaidotas geg. 20 d. Šv. Trejybės para
pijos kapinėse.

Suomiją, susidarys.
Sovietų Rusija tokiam 

planui labai priešinasi.

KAUNAS. — Baland. 27 
d. įvyko Lieuvos Banko akci
ninkų susirinkimas. Kadan
gi valstybė turi 80% akcijų, 
tai p. Voldemaras pasisavi
nęs finansų ministerio teises, 
nutarė banko valdybos skai
čių sumažinti. Todėl vieton 
4 banko valdybos direktorių 
išrinko tik du, p. Paknį ir p. 
A. Statkų. Pp. Starkų, Gra
jauską ir Kaupą prašalino. 
Iš banko tarybos prašalino 
kun. Vailokaitį.

T naują banko tarybą -iš
rinko pp.: Vosylių, Dygrį, 
Starku, Soloveičika. Lapena 
ir Tojiušį.

J revizijos komisiją išrink
ti pp. Masiulis, Vileišis ir 
Baikovičius.

Rudenį nutarta sušaukti 
nepaprastas akcininkų susi
rinkimas, į ij[ J

ir M. Vyšniauską 
arba 14 parų

SAMARIEČIŲ TELEGRA
MA VOLDEMARUI

Brooklyno laisvamanių-fa- 
šistu “V-bė” neseniai pa
skelbė sandariam) dr. Dran- 
gelio, Krukonio, adv. Brad- 
chulio ir Stulpino sekamo 
turinio telegrama, kurią pa
siuntė Voldemarui:
“Laiminga yra ir bus tau

ta, kurios vadus gina Dievo 
ranka.’’ Įdomu apie kokį 
dievą dabar sandarieji ai 
kalba? Kada jų organas bu
vo Bostone, tai Dievo vardą 
rašė mažąja raide, o velnio 
didžiąja.

^Pi^ešimuiš Varšuvos, 
Tbhkų vyriausybės oficiozas 
“Glos Pravvdy” paskelbė 
sensacingi) žinių apie opozi
cijos sąmokslą nuversti Swi- 
talskio ministeriu kabinėta. 
Sąmokslininkai organizavo
si ir prieš maršalą Pilsudskį. 
Vietoj dabartinio režimo bū
tų įsteigtas parlamentarinis 
režimas.

NOGALES, Sonora, Mek- 
Tsrka, geg. 22 d. — Dr. Pedro C. Escobar, 60 metų amžiaus, 
brolis gen. Escobar, Meksi
kos revolucionierių vado, 
rastas nusinuodijusiu. Sako, 
kad. priežasįis nusinuodiji- 
mo ar tik nebus susirūpini
mas generolo brolio likimu. 
Gen. Escobar, kuris apleido 
Agua Prieta, Sonora. geg. 4 
d., po nepasisekimu, dingo 
ir ligšiol nežino kur jis ran
dasi.

PEKINAS.—F. Andrew, 
Tarptautinės komisijos ba
daujančius šelpti tyrinėtojas 
praneša, kad Kansu provin
cijoj išbadėję kiniečiai vieni 
kitus žudo, ir maitinasi žmo
giena.

Žmonėse išauklėti stengies’ 
Kas yra augšto, prakilnaus, 
Iškelti dorą į padanges, 
Pasmerkti piktą kuolabjaus’,

.Jausmais^ Tavo širdis turtinga 
Nes Dievo meilės jai nestinga.

ELIZABETTITON, Tenn. 
geg. 23 d. — American Bem- 
berg ir American Glanzstoff 
kompanijos paskelbė, kad 
darbininkai, kurie išėjo į 
streiką balandžio 15 d. “turi 
grįžti į darbą iki pirmadie
nio.”

Bet darbininkai įsakymo 
nežada klausyti pakol kom
panijas neišpildys reikalavi
mų.

United Textile Workerių 
unija pareiškė, kad darbi- 
naikinta ir 40 geležinkelio 
jos pripažins uniją.

Bostono primieSty, Dor- 
chester, Mass. p-nia Mary 
Freeman. Fitzpatrick pora 
dienų atgal pradėjo kovą 
prieš telefonų kompaniją.

Buvo taip: Telefonų kom
panija stato stulpus ant 
Oakton Avė. telefonų vielų 
prijungimui. Ponia Fitzpa
trick, gyv. 35 Oakton Avė. 
užprotestavo už statymą 
stulpo prieš jos namą. Kom
panijos darbininkai nepaisy
dami protesto iškasė duolię. 
stulpui statvti. Moteris ma
tydama, kad žodžiais negalės 
sulaikyti kompanijos darbą, 
ji nusprendė atsisėsti ant iš
kastos duobės stulpui ir ne
leisti pastatyti. Taipirtebe- 
sėdžia pasimainydama su ki
tais.

BERLYNAS, geg. 22. — 
Didysis kunigaikštis Cyril 
Vladimirovitch, kuris yra 
vadinamas “caru” pirmą 
kartą paskelbė, kad monar- 
kistų šnipai dirba “paže
miuose” Sovietų - Rusijoj, 
kad nuversti komunistų dik
tatūrą. Jis išleido manifestą 
atsišaukdamas į rusus na
muose ir užsieny padėti vesti 
kovą prieš “bučerius komu
nistus tėvynėje.”

Ligšiol monarkistai bijojo 
viešai pasisakyti, kad jų a- 
gentai veikja Sovietų Rusi
joj, kad galvarezų šaika jų 
neišžudytų. Bet dabar savo 
proklamacijoj prisipažįsta, 
kad jų agentų yra Rusijoj 
“tikrų Rusijos vaiki), kurie 
kovoja prieš mūši) tėvynės 
išnaudotojus.”

NUSKYRĖ ĮSTATYMŲ 1
VYKINIMO KOMISUIWASHINGTON, D. 

•Prez. Hoover pereitą pirma? 
dieni nuskyrė taip vadina? 
ma Nationale Tstatvmu VV *. 4. ■ * •

kinimo komisiją, į kuria. į 
eina dešimts advokatu B 
viena moteris.

Hooveris sako, kad tos 
misijos tikslas bus studijuo 
ti įstatymus ir tyrinėti jtlt» 
vykinant nepasisekimus ii 
trūkumus.

Massachusetts senatoriui 
David T. Walsh pramato! 
kad tokios komisijos pasky 
rimas yra naudingas, j! 
greičiausia prieis prie 
kad modifikavus pronioKŪ 
jos įstatymus.

Būtų gerai, kad ji 
miausia ir imtųsi studi«5 
Volstead akta.

Kaunas. — 
operos solistė 
tė išvažiavo į 
nuoti keliose 
dainuos drauge su K. Pet
rausku. kuris jau nuo se
niau sėkmingai debiutuoja 
Taip pat garsioji mūsų dai
nininkė tikisi suruošti lietu
viškų dainų koncertą; ope 
rose ji dainuosianti irgi lie 
(aviškai.

P-LĖ J0NUŠKAITĖ VAŽIUOJA 
Į PARYŽIŲ

Gegužės 5 d. 
V. Jonuškai- 
Paryžių dai- 
operose. J i

... VAG7S
Šiomis lienomis į Lietuv 

teritorij 
cidivistė 'Berta Berdeckienė, 
bet policija ją sulaikė. Kaip 
svetimšalė ir Lietuvoje ne
geistina prieš kiek laiko ji 
buvo ištremta į Lenkiją. Pe
rėjusi antrą kartą neteisėtai 
administracijos liniją buvo 
suimta ir pasiųsta Trakų ka
ro komendantui, kad nu
bausti) ir ištremti) atgal į 
Lenkiją.

Parodai didelę kuklybę, 
Nors kupinas gerų darbų, 
Bet Tavo tikrąją kokybę 
Jau žino daugelis žmonių.

Kas vr uolus?—tiktai paklauskit 
Nurodvs kunigą Vermauski.

Tu Pauliaus sekdamas uolumą 
Liepsno j i kartais ugnimi, 
Tai vėl Pranciškaus tobulumą 
Pasiekti nor siela rami,

Ir meilę širdyje sukurtą 
Laikai už dideliausia turtą

IŠ LENKIJOS
os

perėjo žinoma re-

Meksi kos M testas, ?ge 
žės 23 d. — Spauda pran< 
kad Meksikos revoliucija’ 
riausybei kainavo $50,01 
000 ir 4,000 gyvybių. llįl 

I kareivių sužeista. Apįel 
I mailių geležinkelio bėgių 
naiiknta ir 40 geležinki 
tiltų išsprogdinta. -į

t ROMUVOS PAR

C* t
y EINA ANTRADIENIAIS IB J

V-- PENKTADIENIAIS
X • į $8
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ELIZABETHTON^Te 
— Milicijantai ieško šovi 
kurie važiuodami autome 
liu. geg. 22 d., paleido šūv 
Į E mest Hammer naru 
American Bemberg įstaij 
mechaniko.

Apie 50 streikierių ai 
t uola už ramybes ardyt 
Dabar laukia teismo.

Streikas eitu ramiai;• • ** "* * •š'greičiau užsibaigtų jei nė’ 
munistų kurstvmai. Jier 
nori pasižvejoti sudrums 
me vandęnv.

PASIKĖSINIMAS PRIEŠ 
KUN. B, PAUKŠTĮ

• - 1

WILKES BARRE, Pa.— 
Gegužės 11 d. apie 8:50 vai. 
vakare kesintasi nužudyt Šv. 
Trejybės parapijos klebonas 
kun. B. Paukštis.

Kun. Paukštis sėdėjo ant 
verandos ir šnekučiavosi su 
kitataučiu kunigu. Tuo me
tu kas pašaukė prie telefono. 
Eidamas atsakyti telefoną 
pastebėjo, kad greit važiavęs 
automobilius sustojo. Jame 
sėdėjo keturi vyrai. Staiga 
pasigirdo bildesys sudaužyto 
lango. Piktadariai metė ge
ležį 7 colių ilgio. Mesta taip 
smarkiai, kad langas visas 
nesubirėjo, bet tik išmušė 
tiek kiek didžio buvo geležis. 
Geležis pataikė į seifą, atsi
mušė ir nuo ten įstrigo į sie
ną. Po to piktadariai auto
mobilį pasuko į South Street,

Spėjama, kad tai buvo lie
tuvių darbas. “Progresuo
jame,” ar ne?

. VISUOMENĖS
KAUNAS. — Už kiršini- 

mą vienos visuomenės dalies 
prieš kitą Kauno karo ko
mendantas nubaudė J. Na
vicką 500 litų arba 1^ mėn. 
kalėjimo, A. Ivanauską, F. 
Doftartą ir A. Urniežių po 
300 litų arba 1 mėn. kalėjimo

irešto.

Boston Consolidated 
Gas Company



4 j

N

NEMUNO
4 **

• r

Ta proga turė-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI
jr at-—Radto ■gintomis is Alaha-

e

juodas ir žieve sutrūnijus.

105 metą amžiaus 
senelis jaučiasi jau
nas ir labai vikriai 
šoka lietuviškus šo
kius. Jis kartu su 
art. S. Pilka važinė
ja po lietuvią kolo
nijas ir linksmina 
publiką šokiais, 
dainomis ir kalba.
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PREKYBOS ĮMONIŲ . 
AUGIMAS

Prekybos ir Pramonės 
Rūmų žiniomis, prekybos į- 

sušaliH kad -net-stiebas -menių skairius h

Kam _

Įągi Sol Nę- prieplauka^ kasmet ąvo užliejama. Kad to ateity, mano&a^ paplaukytir1 Taijabai retį tinti ir geriau isgrįs-^ jr grąžūspaukščial Tikras
O SUSPROGDINTI

KRIM. POLICIJĄ

^Marijampolės gauta ži- kąd gegužės 2 d. buvo lta susprogdinti krimi- 
policijos III rajono 

arijampolės) būstinę, pėjama, kad tai greičiau- 
būsiąs plečkaitininkų 

Sprogimas padarė 
nuostolių. Išbyrėjo 

gonkų langai, iš žmonių »eko nesužeista. Iš visko 
kad susprogdinta 

vp namui darbo granata, 
na petarda.

ŠALČIO PASĖKOS
y Žeimiai (Kėdainių apsk.)’ Pavasariui prasidėjus pasirodę, kad Žeimių apylinkėj Nušalo vaisiniai medžiai pir- • moję eilėje jaunos kriaušės,

/Senos kriaušės gal kai ku- 
q šir atgvs. Raškiau eina les, čeresnės, baltos slyvos ir tt. Be to sušalo daug 

Įmčūi ir bulvių kajičiuose. 'aigi kur vasara buvo mei- ė — žiema pasirodė pik-

C I G A R E T A I
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KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI
/

Pasaulio didžiausia tabako žinovų grupė . . . viena 
rųšis . . . vienodas gerumas . . . vieno dydžio 
dėžutė ... tas viskas sukaupta i Camels gerumą. 
Camels švelnumas ir minkštumas tegalimas tik per 
parinkčiausio tabako vartojimą.

Gabiausias gi sumaišymas suteikia Camels tokį 
savotišką skanumą, kad prilygti niekas negali.

Jie turi pilnumą, kurio negalima patirti iš bilc 
kito kokio cigareto, nežiūrint kiek kainuotų.

Camels niekad nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigąretinįo atsirūgimo.

-
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Alvitas (Vilkaviškio ap.). Kiekvieną, pavasarį pasiro- d o. keletas gulbių., ^artais nusileidžia j, Paežerių ežerų 
gamtos papuošalas. Kitais metų laikais jų pastebėti netenka.

Nuo balandžio antros pu
sės pradžios kai kas jau 
pradėjo akėti arimus. Ikį 
tol lietaus nebuvo, o žemė 
iššalvėta net dulka.

Rugiai, kviečiai ir dobilai 
po žiemai jau pradeda ža
liuoti.

Nusiskundžiama pašarų 
stoka.

Prašvitus saulėtoms die
noms gudresnės šeimininkės 
jau pasėjo rasodą. Viščiu
kai jau čiepsi kiaušiniuose; 
o žąsiukus dar }>eri.

Merginos audžia drobes, 
tvarko darželius, sodina gė
les.

skirais metais taip atrodo. 
1920 m. buvo 13.700 preky
bos įmonių, o iki 1924 m. jų 
skaičius išaugo iki 20,900, 
1925—26 m. sumažėjo iki 
19,900. o 1927 m. vėl pašoko 
iki 20,960 įmonių. Peniai 
metais iš viso Lietuvoj buvo 
21,370 prekybos įmonių.
-------------- •-----------------------

B GANIAVOSit * "4

ŲVO JE .Miškų departamentas išleido miškų urėdams parėdymą, kuriuo * leidžiama šiaurės Lietuvos gyventojams, uukentėj.usiems nuo nederliąus^ pradėti ganyti galvijus valdiškose giriose ir ganiavose nuo balandžio mėn. 20 d.-- ----------- -—Visur kitoje Lietuvoje leidžiama ganyt — vienur nuo gegužės mėn. 1 d., ir kitur nuo gegužės Tnėn. 15 d.
KLAIPĖDA. — Balan

džio 30 dieną Šilutėj įvyko 
Klaipėdos krašto Lietuvių 
susivienijimo suvažiavimas. 
Atsilankęs ten Klaipėdos 
krašto gu bemat orius p-nas 
Merkis, sveikindamas suva
žiavimą, nurodė, į tai. ko
kios didelės reikšmės turi 
tautos .vienybė Lietuvos val
stybiniam gyvenime. Suva
žiavime buvo išrinkta centro 
valdyba, kurion Įėjo p. Bor- 
chertas, p. Bruvelaitis, p. 
Lekšas. p. Vanagaitis ir p. 
Labreneas. J revizijos ko
misiją išrinkti: p, Aušra, 
d r. Trukanas ir p. Trūkis.

bade, Persijoj Įvyko žemės 
drebėjimas, kuris sunaikino 
tris persų kaimus ir per ku
rį žuvo apie 1,000 žmonių.

Turkestane Įvyko didelis 
žemės drebėjimas. Ashabade 
šimtas trobesių sugriuvo. 
Hermakas visiškai sunaiv 
kintas. 20 žmonių užmušta.

Mums rūpi jūsų 
nuomuone, nes 
Camels mes
gaminame jums 
rūkyti ir 
pasidžiaugti.

■*A sutvarką autobusų- kursari- mą. Sustojimo laikas galutinėse sustojimų vietose Rotušės aikšigį ir A.,Bąnemu- nėj nustatyta^neilgesnis, kaip 5 min. Važiavimo laikas tekis: iš Rotušes aikš- tėš iki 
min., iki stoties 7 min. ir iš 
stoties iki Panemunės 14 Jei autobusas nustatvtu lai- 
ku neateina, jo savininkas 
moka pabaudos 100 lt. Ka
da šoferiai įpras į naują 
tvarką ir bus paleista dau
giau autobusų/(dabar kur
suoja -4), tai susisiekimo 
reikalu mieste per daug nu
siskųsti neteks.

Viena, kas dar reikalinga 
sutvarkyti — kad autobusai 
sustotu arčiau geležinkelio 
stoties. Dabar ten sustoja 
autobusai. į Vytauto kalną, 
Aleksotą ir k. Užrašų kur 
jie važiuoja nematyti; pasi
taiko, kad daug kas per 
klaidą įsėda, mat, gudrūs 
savininkai keleivių neįspėja. 
Kodėl negalėtu ir kiti auto
busai vienam momentui už
sukti Į stotį ir iš ten kelei
vius su rankiniu bagažu, vie
nų patogumui, kitų naudai 
(už bagažą mokama, kaip 
už keelivius), paimti.

VIEŠNIA IŠ VILNIAUS
Kaunas. — Gegužės 5 d. 

atvažiavo iš Vilniaus ke
lioms savaitėms poetė .Juli
ja Wichert - Kairiūkštienė, 
išvertusi paskutiniu laiku 
daug lietuviu poezijos kūri
niu į lenkų kalbą.

JURGIS 
K. SKINDERIS )

L. D. S. Naujos 
Anglijos Apskričio 
gegužinėje, gegužės 
30 d., Romuvos Par
ke, Montello, Mass. 
jis dalyvaus kartu 
su art. Pilka. - Nau
jos Anglijos lietu
viai turės progą pa
matyti šimtametį 
senelį šokant polką, 
suktinį ir kitus šo
kius gražiame par
ke. Jis yra seniau
sias pasauly šokė
jas.
tą visi pasinaudoti, 
nes jis kartu su art. 
Pilka birželio 18 d. 
išvyksta Lietuvon.

Anglu spauda, kur 
tik senelis Skinde- 
ris ir art. Pilka bu
vo, plačiai rašė su 
dideliu nusistebėji
mu, kad to amžiaus 
žmogus gali dar 
taip vikriai šokti.

Darbininką gegu
žinėje šoks jauni, 
šoks ir senelis Skin- 
deris.

MIRĖ MINISTERIJOS 
SEKRETORĖ

Kaunas. — Gegužės 5 d. 
10 vai. mirė p-lė Marija Sa
kalauskaitė, vidaus reikalų 
ministerijos sekretorė, tar
nybų ir įsakymų dalies ve
dėja. Ministerijoj ištarnavo 
apie 10 metų. Sirgo gelton- 
lige. Liga buvo ilga ir sun
ki. Ministerijos tarnautojai 
ruošiasi statyti jai pamink-

PERĖJO I VALDIŠKĄ 
TARNYBĄ

Kaunas. Donas Pr. Dai
lide, redagavęs “Lietuvos 
Žinias,” nuo gegužės 1 d. 
perėjo i užsienio reikalų mi
nisterijos tarnybą. Girdėti, 
kad jis būsiąs paskirtas Lie
tuvos atstovu jšyedijai.

nius sodus, skundžiasi, kad 
šalčiai padarė daug nuosto-

DUOBIŠKIAT (Sintautų 
vai.). Šių metų vasario mėn. 
šalčiai mūsų apylinkėje nu- 
šaldė vaisinius medžius. Ū- 
kininkai, kurie turėjo dides

Susikimšus Dauguvoje ledams vanduo išsiliejęs iš krantų apsėmė du valsčius. Vieškelis Daugpilį lietas ir trauktas,ties Ryga pakėlė Dauguvoje vandenį pusantro metro.
einąs iš Rygos j keliose vietose, už- susisiekimas nu- Susikimšę ledai

BAISI NELAIMĖ

Erzvietas, Tverečiaus vai. 
Erzvieto gyventojus šio mėn. 
17 d. ištiko baisi nelaimė.Ry- 
tą 8val. pakilusi ugnis vieno 
ūkininko tvarte supleškino 
net 17 ūkių. Iš gražaus ir 
turtingo sodžiaus liko vien 
pelenai. Sudegė dvi kar
vės, keletas avelių ir 6 pir
kios. Nors Tverečiaus ir Mie
lagėnų gaisrininkų kuopos 
energingai gynė, nors daugy
bė žmonių buvo pribėgę gel
bėtų, tačiau pakilūs vėjui 
nieko negalėjo padaryti. Per 
3 valandas gyvenamieji na
mai, gurbai, klojimai, rieti- 
nės malkų ugnyje sutirpo. 
Erzvietas jau tris kartus de

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

j *

tai tBtunj spedalyM Ir ilgų metų pnk 
tlka. Darbas artistiškas. Kainos temos

P. 0. Box 91, LaTOnce, Mass.
M. A. NORKŪNAS

gė: 1915, 1919 metais ir da
bar. Susipratę ūkininkai se
nai jau ragino erzvietiečius 
eiti į kolonijas, bet daugu
mas ir klausyti nenorėjo, o 
dabar ubago lazda prispirs 
juos skirstytis į viensėdžius.

>

ART. ST. PILKOS IR CO.
PASKUTINIS MARŠRUTAS

I

24

25

26

d.—Baitimore, Md. . 

d.—Easton, Pa.

d. — Philadelphia,

Prieš apleisdamas Ameriką, art. * 
St. Pilka pirmu ir paskutiniu sy
kiu lankys šias vietas:

Gegužės

Gegužės

Gegužės
Pa. (Šv. Andriejaus parapijos 
salė)

Gegužės 28 d.—Newark, N. J.
Gegužės 30 d. LDS. N. A. Aps

kričio gegužinėje, Montello, 
Mass. ,

Birželio ld.—Bridgeport, Conn. 
Programoj dalyvauja 105-metis 
žemaitis Jurgis Skindcris ir kiti 
žymūs artistai. Kitos vietos bus 
paskelbtos vėliau.

\

Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKIS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso- 

, kietus reikalams.' •
683 NORTH MAIN STREET 

Brockton. Mass.
-orisx> valandos ' 

— nntrfHkt 8 kitądien

z
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Raudoni O. K.

Nors visi 
švenčiami

šv. Dvasia palaikyda- 
mumyse dvasini gyveni- 
ir veikdama savo malo- 
milijonuose žmonių šir-

dainuos šv. Petro parapijos choro koncerte, gegužės 26 dieną.

K. Berul-is

Seinai - Religinis ir Kultūrinis 
Dzūkų Centras

jūs manote pirkti varto-

17 CHEVROLET/

Po Sekminių seka Svč. 
Trejybės švente, 
sekmadieniai yra 
Šv. Trejybės pagerbimui, 
bet šioji šventė ypatingu bū
du pamini Jos tobulybes. 
Kas yra Šv. Trevbė?. Ge
riausia atsakyti: Dievas tri
juose Asmenyse. Ir žydai ti
ki Į. vienų Dievą, bet netiki 
į Šv. Treybę. “Mūsų amži
nasis Dievas yra vienas,’’— 
rašo jie ant savo šventyklų 
liei svnagogų. Mes gi kri
kščionys tikime geriau: su
lig mūsų tikėjimo, kurį pats 
Dievas apreiškė ir Kristus 
bažnyčiai paliko tikėti. Die
vas yra vienas trijuose As
menyse: Dievas Tėvas, Die
vas Sūnus ir Dievas Švem 

- toji Dvasia. Visi tie trys 
Asmenys yra tarp savęs ly
gūs, ne vienas nė augštesnis, 
nė žemesnis. Tiesa, Kristus 
sakų: “Tėvas yra didesnis 
už manę,” bet Jis tą sako 
savo žmogystės žvilgsniu, 
nes kaipo Dievas .Jis lygus 
Dievui Tėvui ir šventajai 
Dvasiai.

Šv. Trevliės mis pilnai ne
galime suprasti, nes toji pa
slaptis yra virš mūsų proto, 
bet protui nesipriešina. 
Kaip tai nesipriešina ?—gal 
kas paklaus. Juk žmogaus 
protas viską gali suprasti, o 
jei ko nesupranta, tai pro
tui priešinga.

Toli gražu ne taip. Žmo
gaus protas neviską supran-

Juk kaimiečio protas 
nesupranta algebros, geome
trijos, chemijos ir fizikos. 
Taigi jei kaimietis-pasaky
tų, kad tie visi mokslai arba 
melagingi, arba kvaili, dėl
to, kad aš jų nesuprantu, tai 
mokytas žmogus, kuris tuos 
mokslus supranta, tik nusi
juoktų iš tokios kaimiečio 
nesąmonės. ' O ir mokyti 
žmonės neviską supranta. 
Daugelį daiktų jie jau tūk
stančius metų tyrinėja, o^vis 
dar nesuranda tinkamo at
sakymo. Iš čia matoma, kad 
žmogaus protas gerokai ap- 
ribotasį, tai kur jam supras
ti ^neapribotą šv. Tievljės 
paslaptį.

Nesuprasdami pilnai šv. 
Treybės, mes visgi matome 
Jos darbus ir iš jų galime 
suprasti neapsakomą viso- 
galingumą, išmintį ir meilę. 
Dievas Tėvas mums žino
mas' kaipo Sutvėrėjas. Vis
ką padarė iš nieko ir tuomi 
parodė Dievišką galybę. 
Dievo Sūnūs išgalvojo būdą, 
kaip būdamas Dievu galė
jo už mus numirti, ugi tapo 
žmogumi ir tuomi parodė 
neapsakomą išminti ir mei
lu
mą 
mą 
ne
džių ir darydama atsiverti
mu stebūklus, parodo neap
sakomą Dievo malonės vei
kimą ir Dieviškąjį gailestin
gumą.

Užuot tatai moksliškai ty
rinėję šv. Treybės paslap- 
tį, mes verčiau pasižeminki 
me ir sakykime su Šv. Po
vilu: “O Dievo turtu, išmin
ties ir žinojimo galybė, kaip 
nesuprantami jo teismai ir 
nesusekami jo keliai! Nes 
kas pažino Viešpaties min
tį ! arba kas buvo jo patarė
jas ? Arba kas davė jam pir
mas, kad tam nebūti] atsily
ginta ? Nes iš jo. ]M*r jį ir 

a: jam garbe 
(Rom. 11. 33).

* We have the Greatest Selection 
of O. K.’d Used Cars «. • « • at the 
Lowest Prices in Our History

Jeigu
tą karą ši pavasarį—ateik DA
BAR! Mes turime platų pasi
rinkimą gražių vartotų karų. 
Daugelis jų mažai skiriasi nuo 
nauju. J ie yra geri dėl tūkstan-

čių myliu pasitenkinančio tar
navimo ir kainos tiesiog- nuste
bins jumis. Ši yra nepaprasta 
proga gauti toki karą kuri nori 
—iy už kainą kurią nori mo
kėti.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
G. Levišausktri, 

Skelbimus talpiname ffk apmoka
mus.

M. Brundzai, Hartford, (’onti. 
— Sulig naujo imigracijos Įstaty
mo, nuo liepos 1 d., kasmet ga
lės įvažiuoti iš Lietuvos 386 imi
grantai. Skirtumas mažas, nes su
lig senojo įstatymo Įleisdavo 344 
imigrantus.

R. Ainoriui, Lovvell, Mass. — 
Apie a. a. Uždanavičiaus laidotu
ves jau tilpo kito mūsų korespon
dento aprašymas. Tomistus ne-1 jmni* vrfl visa: 
tilps. per amžius.”
• -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
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18 BIRŽELIO-JUNE
TIESIOG I KLAIPĖDĄ

Antra Siu Metų Didžiausia Lietuvių Ekskursija

Į LIETUVĄ
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Išvyks iš New York’o

Birželio-June 18, 1929
Laivu "LITUANIA

Lenkai tebelaiko mūsų ša
lies trečdali su Vilnium, 
Gardinu ir Seinais. Žiau
riu okupacijos Težiurti engia 
tų kraštu gyventojus, juos 
persekioja, neduodami lais
vės savai tautinei kultūrai 
ugdyti.

Vadinamam Seinų krašte 
gyvena dzūkai lietuviai, ku
rių gyslose* yra daug garsiu 
jotvingiu kraujo. Tasai 
kraštas nuo amžių, kaip tik 
lietuviai Pabaltoje apsisto
jo. buvo lietuvių tautos že
me. Tiesa, vietomis jisai ap
lenk h^as, rusai daug kolo
nistų, ' vadinamu ų burlokų. 
ten apgyvendino. tačiau jo 
lietuviškumo nė lenkai ne
ginčija. Net Suvalkų mies
te prieš karą buvusi lietu
vių 
kuri 
sab*

v •

Musų Žymus 
Priekabas Apsaugoja Jumis

dirbtos arba pažymėta “0. K.” 
per mūsą ekspertus mechani
kus. rFaj yra jūsų tikras užtvir
tinimas vertėje. Žiūrėk dėl šio 
priekabe—ir žinosi kad pirki
mas yra saugus.

/
Ateik šiandien pasižiūrėti Įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 

tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

Prisegtas prie radiatorio mūsų 
kiekvieno perdirbto karo yra 
žymus Chevrolet raudonas? “O. 
K. kuris turi reikšmę” prieka
be. šis priekabas parodo tikrai 
kurios dalys karo buvo per-

-Seinų. Pakinkyta pora ar
klių vežiman ir įdėta statu- 

,1a. Kaip tik arkliai pasiju
dinę iš vietos, tuojau viena 
po kitos lūžo trys naujos 
ašys. Šiuo stebūklu Dievo 
Motinos statula pasiliko 
Seinuose. Priešai jau buvo 
priėję arti Seinų, tačiau la
bai persigandę kuoveikiau- 
siai pabėgo, sakoma, -dėl to, 
kad pamatę ant bažnyčios 
baltą angelu kariuomenę. 
Tat nenuostabu, kad i Sei- I *
ims labai daug žmonių lan
kydavosi religiniais tikslais. 
Be to. Seinai ilgesni laiką 
buvo vyskupo sostinė.

Kultūrini centrą čia pa
darė taip pat domininkonai. 
.Ji<* turėjo Seinuose licėjų 
(mūsų gimnaziją), vėliau 
rusu valdžia Įkūrė vidurinę 
mokyklą, čia buvo kunigų 
dvasinė seminarija. Leidus 
spauda po rusu japonų karo 
lietuviai pradėjo intensingą 
darbą, Čia susikūrė Sei
nų Bendrove,’’ tai draugija 
geriems raštams platinti. 
Bendrovėje 1911 m, buvo 
150 narių ir buvo sudėję 25.- 
000 rublių kapitalo. Ben
drovė pastatė gerą spaustu
ve. Prieš kara iš Seinų ėjo 
šie lietuviški laikraščiai: 
Šaltinis su priedais Artojas, 
Vainikas ir Šaltinėlis. Spin
dulys. Žiburys, Vadovas. 
Artojaus Šaltinis, šitie lai
kraščiai tiek gerai buvo pa
statyti, kad net. pelno davė. 
Nuo 1905—1914 m. buvo 
Seinuoss atspausdinta apie 
200 knygų. Knygų per me
tus išplatindavo iš Seinų 
nuo 80 ligi 100 tūkstančių 
egzempliorių. Kas dar įdo
mu. kad visi ėję iš Seinų 
spausdiniai buvo taikomi 
plačiausioms masėms savo 
populeria kalba, turiniu ir 
pigumu. Dėl to Seinai dzū
kuose labai garsūs, ir jų 
garsas svarbiausiai pasireiš
kia kaip religinis ir kultū
rinis dzūko centras. Visi 
pietų dzūkai tik ir kalba, 
kada Seinai bus laisvi, kada 
jie ten galės nuvykti, kada 
vėl iš ten plauks laikraščiai 
i r k n ygos.—‘ ‘ M. Vi 1 n i u s ”

Chevrolet Motor Company |
BOSTON: Commonvvealth Chev. Co., 

949 and 983 ('■ominonvvealth Avė.
ARLINGTON:_ArIington Auto Co.

450 MassachušM-ls Avė.
ATLANTIC: North (^tiincy Garage, 151 

Haneoek St.
t'HEI.SEA: McBride Chevrolet Co., 

Chelsea Sq.
CHARLE£jTO\VN: Stanley Harlow 

Chevrolet Corp.. 334 Main St.
EAST BOSTON: tVarnock-Lvneh 

terš, Ine., 944 Saratoga St.
SOUTII BOSTON: Dailey Chev.
, 664 Broadvvay

CAMBRIDGE: Cambridge Motor 
277 and 308 Massachusetts Avė.

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

MELUOSE: Kieki Motor Sales Co.
NEEDHAM: Stacfc & McAdam, Ine. 
\VELLESLEY HIIJ.S: S tark & Mc- 

Adnm Ine.

M<»-

EAST MILTON: Alfred East
ĮVEST RONBURY: Mt. Hope

Sales, 1782 Centre St.
RONBURY: Grove Hali Chevrolet Co., 

458 Blue H iii Avė.
READING: Bal-I>on Chevrolet Ine.
REVEREt North Šliure Chevrolet Co<z 

1459 N. Shore Rd.
RDSUNDALE: Mt. Hope Motor Sales, | 

415 įlydė Park Avė.
WAKEFIELI>: Malu St., Chevrolet COr 
\VALPOLE: \\alpole Auto Stn.,

19 Sione St.
\VALT1IAM: Rebert G. Pease, Ine, 

703 Main St
\VATERTOWN: Daniels Chevrolet Co. Į 

(H7 M t Auburn St. |
(ĮVEST NE1VTON: W. J. FurbusK 
50 Davis Avė.)
1VINTIIR0I*: Gordon G. Fullertcn, 
57 IT t na m St

1VUBURN:. I.ynch Motor Sales, Ine, g 
40 Winn St.

Moto* .<

s i

GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston u
AUTHORIZED CHEVROLET DEALERŠ

įNENVTON : Stuart Chev. Co., 431 \Vasb- 
ington St.

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co,
444 V»’atertown St.

NEtVTON HTGHLANDS: Woo<lworth 
Motor Co.

IIYDE PARK: J. J. Delancy, 1243 
Hy<le Park Avė.

MALDEN: Frarne Motors, Ine., 144 
Evchange St.

DORCHESTER: Columbia Chevrolet 
Ine.. 617 aini 399 Columbia Roa<! 
(Upharns Corner)

N< »R\VOOD : Fenton’s Garage 
QUINCY: IVasliington St. Garage, Ine., 

216 IVasliington St.
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Company, IVashington St
EAST BRAINTREE: Clark & Tal>er
E VERHTT,i-Mehw»so» Ine^

67 t’helsen St.
MATTAPAN: J. J. IN»lnney, 1509 Blne

H iii Avė.

draugija. “Vienybė,” 
turėjo savo nuosavią 

salę ir knygyną. Tai rodo, 
kad lietuviai ten gyvena. Be 
to. tolimose Augustavo gi
riose randami kaimai ir kai
meliai, kur gyvena lietuviai.

Religiniu atžvilgiu Seinai 
buvo to krašto gyventojams 
centras nuo 1603 m., kai čia 
įsikūrė domininkonų vie
nuolynas ir buvo pastatyta 
jiems nauja bažnyčia. Ta
sai vienuolynas ne tik plėtė 
ir gilino religiją, bet turėjo 
ir mokyklų. Vienuolyno 
bažnyčioje buvo pargaben
ta graži Dievo Motinos sta
tula. Paprastai statula esti 
uždaryta ir atrodo, kad Pa
nelė* Švenčiausia turi Kūdi
kėlį dešinėje rankoje. Ta
čiau nuėmus sidabro apda
rą, matyti, kad ji sėdi kėdė
je, o jos prieglobstyje maty
ti Dievas Tėvas, sėdįs soste, 
ant Jo galvos Dvasia Šven
toji ir rankoje laikąs Nu
kryžiuotąjį. Tai reta, gal 
vienintelė tokia statula pa
garsėjusi stebuklais ir viso
kiomis Dievo malonėmis.

Yra užsilikęs toks padavi
mas apie tą statulą. 1656 m. 
rusai, kariaudami Lietuvoje 
sustojo Lazdijuose (apie 30 
kil. nuo Seinų) ir ruošėsi į 
Seinus apiplėšti miestą, vie
nuolyną ir bažnyčią. Išgir
dę apie tai vienuoliai, bijo
dami, kad nepatektų jų ran- 

; kosna didžiausia Seinų 
brangenybė, norėjo tą statu
lą kuo greičiausiai išvežti iš

(X,

Co.,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS1 
VALDYB0 SANTRAŠAIDRAUGIJŲ VALDYBŲ 

ADRESAI'
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP 

DR-JOS VALDYBA

ŠVENTO PETRO IR PO
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas, * -4
702 E. Fifth St., So. Boston, Masa, 

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

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera, 4 
948 E. Broadnay, So. Boston, Mat*, į 

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

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, — 
492 E. Seventh St., So. Boston, Mat*.

Draugijos susirinkimai būna kas pir- 1 
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 . 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh S t, So. Boston, Mass.

Pirmininkns — Mot. Versiackaa, 
<50-4 E. Fifth St., So. Boston, Masu 

Vice-Pirminiūkas — Povilas Kuka, 
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunaa, 
450 E. 7th St., So. Boston, Mas* 

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

Iždininkas — Andrius Zaliockns, 
150 II Street, South Boston, Masa 

Tvarkdaris -- Kazys Mikalionis.
906 E. Rreaduav, So. Boston, Mass. 

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

I'įrmininkas — Motiejus Žioba, 
539 E. 7th St. So. Boston. Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-I’irmininkas — J. L. Petrauskas, 
24 Thomas I’k., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — .Tonas Glineckis, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
.‘564 Broadvvay, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 \VinfieId St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kaj 
trečią nedėldienį kiekvieno m& 
nėšio, 2-rą valandą po pietą, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston, Mass. »

BALTIC AMERIKA LINIJOS

■A- i

I

I

i
4
i
*

**4

tės pas protokolų 
laižkn ar telefonu.

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

Maža žmonių teturi progos ne
paprastiems didvyrių darbams.— 
M. Pcėkauskaitė.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIED 
V. J. PAŠALPINfiS DR-JOS 

VALDYBA

Dėl visu informacijų kreipkitės. į vietos agentą 
arba

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street, New York

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK’O 
“ESTONTA” ...............Gegužės 29 I "LITUANIA"...............RirJelio 18
"POLONIA” ...............Birželio 12 “ĖSTOMA”.....................Liepos 3

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

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOfl J 
PO GLOBA MOTINOS SVfc | 

VALDYBA

U

—Smagiausia—Pa to liausia—Kelionė—

Atsižvelgdama į skaitlingą ekskursiją gegužės 18 d. 
I ir pildydama Amerikos li< tuviu norą. Buitie America

Linija nutarė tą norą patenkinti ir rengti ekskursiją 
Birželio 18 dieną.

LAIKO NEDAUG! RUOŠKITĖS!

Pirmininkas — J. Grubinskao,
24 Prescott St., Readville. Maaa 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionla
140 Bowen St.. So. Boston, Masu. 

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

Fin. Raštininkas — M. šetkis,
364 W. Broadvvay, So. Boston, Mass 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St. So. Boston, Masa. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVinfield St, So. Boston. Masa 

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

Pirmininkė — Jieva MsrksienA 4 
625 E. 8th St., S. Boston, Ma* 

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

Prot. Rast. — Ona Siaurieni, |
443 E. 7th St., S. Boston, g 
Telephone South Boston 3422-R' 

Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienA |
29 Oould St, W. Roibury, Mim ‘ 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, ?
105 W. 6thSt, S. Boston, Maw 

Tvarkdarė — Ona MikgirdienA 
1512 Columbia Rd., So. Bosto* 

Draugija savo susirinkimus
kas antrą utaminką kiekvtaM 
mėnesio. 7:30 vai. vakai% a - V— _ __  91 ---- A - >—

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžlnnas,
S85 Brondway, So. Boston, Masa.

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

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

Knsierins — P. Kleponis,
266 Bolton St., So. Boston, Maso.

Tvarkdaris — .T. Leščinskas.
141 Bowen St, So. Boston, Masa.

Draugija laiko susirinkimus kas ant-* bažnytinėj Svetainėj, 
nj panedPlj kiekvieno mėnesio 7:30 Visais draugijos reikalais 
vai. vakaro, pobažnytinėj ivotaln*. 
Fifth SU So. Boston, Maso.

|
J



vykstantie- 
j Bugrpn-

ameri-

teži-

pas-

Buvo pigus, gražus, ir kiek minga jaunimo kataL orga-
Už kluono verkė gluosniai šakoti, 
rytuos neliovė audra grūmojus, 
kai bėgau laimės tenai ieškoti, 
kur manęs laukė tamsus rytojus.

pra-
Gar-

Nors ir tikėjau į miesto laimę, 
vienok krūtinėj širdis nerimo 
paliekant senę, lūšnelę kaime, 
kur vaiko metai linksmai prabėgo...

ACt oi uccooer o, um, bu

SUBSCRIPTION BATE3: 
DmmbUc yeariy........................ M50

yeariy............................I5J5O
pkMBeirtlc once per week yearly. .12.50 

'IfereUn ooee per week yeariy.... 13.00

Bedarbių minia, elgetų gaujos, 
basi, nuplyšę vaikų būriai; 
valkatos gatvių ir nakties fėjos— 
skaudžios, bedalės lemties žyniai

ras”—pažangiečių iliustruo
tas laikraštis. -

-(Bu* datudau)-

<THBW0BK£B)
Poblished every TUESDAY an4 FBIDAY 

r ; .......... --by------ ---- -

skyriuje ir Žemės banke bu- pri 
chalteriu. . tną

Diktatoriui svarbu turėti 
Lietuvos banko valdyboje 
paklusnius tarnus, kad jis 
ten visiškai laisvai galėtų 
bosauti. Prašalinęs prityru
sius valdybos narius, praša
lino (spauda rašo atsistaty
dino (? Red.) ir prof. Jur- 
gutį, banko vedėją, kuris iš
laikė pastovią valiutą.

Prof. Jurgučio apyskaito
je matome, kad jis i r blog- 
metv sugebėjo padalyti ban
kui 1,500,000 litų gryno pel
no. Jis savo kalboje iškėlė 
autoritetų reikšmę banko gy
venime. P-nas Voldemaras 
kaip tik priešingai padarė. 
Jis sako, kad ekonomija rei
kalavus sumažinti banko val
dybos sąstatą. Netikime. Bet 
jei jau ir taip būtų kaip sa
ko Voldemaras, tai visvien 
sveikas protas reikalauja at
sakomi ligose vietose palikti

PRENUMERATOS KAINA.: 
Amerikoje metams........................$4.50
Užsieny metams........................... $5.50

Vien* kart savaitėje metams....$2.50 
Užaiūy vien* kart savaitėje met. $3.00

“ D A B B i K i ir K A S ”
Įpgg Vest Broadway South Boston, Mass.
Kįrtta- Telephone South Boston 0620

Įl&ELAIMINGOS M.OTĖ-
RYSTES

■ --------

|A.'Vienas protestantas para- 
laikraščiuose apie, savo 

^Apsivedimą su katalike. 
Ir.Prieš apsivesiant jis matė 
■hįsavo išrinktojoj merginoj 
gpvien tik kūno gražumą ir 

" begales visokių dorybių, ant 
^kųrių jis rėmė būsiamojo 
>• gyvenimo laimę. Viskas, jam 
g tuomet išrodė lengva. Su 
g noru pasirašė reikalaujamą 
pi. pasižadėjimą, kad vaikai 

bus krikštyjami kataliku 
_ bažnyčioj ir auklėjami kata- 

likti tikėjime. Nieko jis ta- 
T;, me ypatingai sunkaus ne- 

mafė: eis į bažnyčią, i sek
li' madienŪKmokvkla ir neval- 
stagvs mėsos penktadieny.Toks 

'■.mažmožis 1 žodžiu, viskas 
r ’atrodė kuopuikiausia. Bet 

apsivedus, susidarė visai ki- 
Sjg*. tokia istorija. 
J^ta-Visų pirma, tarp jauna- 
«Avedžių prasidėjo susirėmi- 
gę.~tnasdel klausimo, kiek turėt 
k; vaikų. Aš myliu vaikus ir 

norta jų turėti, bet neper- 
daugiausia, sakė vyras — 

ta protestantas. Bet katalikė— 
J pati jam pareiškė, kad su- 

katalikų mokslo, mote- 
fttajyste yra kaip tik tam į- 
|ta ąteigta, kad auginti vaikus 

-- ir dėl to klausimo jų gy
venime prasidėjo griežtas 
nesutikimas. Kitas keblu
mas iškilo, kuomet vaikus 
tau reikėjo leisti mokyklon.

A

Prof. Jurgtrtiž 
nomas asmuo. Jis nuo pat 
banko įsteigimo buvo vedė
ju. Bankas ne tik Lietuvo
je, bet ir užsieniuose turėjo 
pasitikėjimą. x

Kun. Vailokaitis yra se
niausias ir stambiausias 
bankininkas Lietuvoje.

Julius Kaupas, nuo pat 
banko įsteigimo darbuojasi 
Prieš, tai jis buvo Tarptau
tinio banko direktorium.

Šios permainos gali labai 
liūdnai atsiliepti į Lietuvos 
banko veikimą; gali su
griauti visą Lietuvos finan
sinę struktūrą.

Bet kas diktatoriui. Jis 
rodo savo galybę nepaisyda
mas šalies gero. Jam atro
do, kad viskas tvarkoje ir 
kad jis neklaidingas, kad 
jame monopolizuota visa 
Lietuvos išmintis.

■t’-'*

i*.1 tau reikėjo leisti mokyklon.
Vyras nemėgo katalikiškos 

|į mokyklos, pati gi kaip tik 
F" įeikalavo, kad vaikai būtų 
Fv žtančiami parapijos mokvk- 

nes ten, girdi, suteikia-
--------

Diktatorius ir Litui Neduoda 
Ramybes

-----
’'Į^ Lietwvos spauda praneša, 
i ūkusiame Lietuvos 

kcintakų susirinki
mą vo premieras Vol- 
ir jame uždėjo sa- 
orišką ranką, 
os valstybė turi 
mtį akcijų banke, 
a valstybės galva ir 
itis šalie s valdovas 
tik Voldemaras, 
cininkų susirinkime 
prakalbą, iš kurios, 
►uvo suprasti, kad 
tenkintas banko ve- 
jf. Jurgučiu ir di- 

tektoriais, kurie nešoka su- 
iig diktatoriaus muzikos., 
J’ Tai dar pirmas atsitikta 
jįlnas, kad ministeris pirmta 
rTrink& pats dalyvautų ban
go akcininkų snsirinkiMie. 

Stkeijos priklauso finansų 
įginisterijai ir užtai visumet 
Jfaiansų ministeris dalvvau-
'jSavo ir valstybę atstovau- tus Lietuvos banke Alytaus-Raganos, Kaz. Puidos, Liu-’ 
A*- ---------- =' A.

■ ■’ iiiJ ,

ma daug daugiau mokslo ir 
geresnio auklėjimo, kaip 
viešose mokyklose. Ir vėl 
kilo tarp juodviejų susikir- 
tirhas. Vyras nusileido, bet 
su kartybe savo širdyje pa
reiškė, kad gailisi vedęs ka
talikę ir pataria kitiems to 
nedaryti.

Protestantas pasakė teisy
bę. Ir kamgi tos mišrios mo
terystės ? Tai tikra nelai
mė. Kol nevedę, jiems išro
do, kad gyvęs kaip rojuje, 
o čia neapsvarsto,.kad vedy
bos daromos ne vienai die
nai. ne vieniems metams, bet 
visam gyvenimui, o jei gy
venimo svarbiausieji klausi
mai pasilieka neišrišti, prieš 
vedybas, tai suprantama, 
kad bus esminių skirtingu
mų ir nesutikimų, ir tokia 
moteryste bus dideliausiu 
jungu abiem pusėm.

Net oi iesia tą pati galima 
pasakyti ir apie vedimą sve
timtaučių. Kiekviena tauta 
turi savo ypatybių, kurias 
gyvenime kartais labai sun
ku suderinti. Įsivaizduokit 
sau ramią lietuvaitę, kuri iš
tekės už karštagalvio italo. 
Koks bus jų gyvenimas? Ji 
nuolatos verks, o jis prie 
mažiausio nesutarimo grieb
sis už peilio.

Ir verks tokia nelaiminga 
visą gyvenimą, -atskiria nuo 
savųjų ir susirišus su vyru, 
kurio / karšto ir kerštingo 
būdo visai buvo nepažinusi. 
Tikra gyvenimo tragedija.

J. Mažeika

DVIDEŠIMT PENKI
METAI

(Tęsinys)
Kita periodinė 

spauda

Be išvardintos tuometinės 
periodinės spaudos, kuri tu
rėjo žymesnės įtakos kultū
riniame lietuvių gyvenime, 
ėjo dar ir daugiau laikra
ščių, kurie buvo skiriami 
vienai kuriai nors Lietuvos 
sryčiai ar artimiausiai lietu
vių kolonijai. Be to pradė
jo eiti dar moterų, jaunimo, 
dvasiškių reikalams ir kito
kių laikraščių ir žurnalų.

Patsai pirmutinis “Lietu
vių Laikraštis” pasirodė 
Petrapilyje, dar rodos nė 
“Vilniaus Žinioms” negi
mus. Aš jo mačiau tik vie
ną numerį. Pačioje Lietu
voje apie jį mažai kas 
nojo.

1909 metais Rygoje 
dėjo išeidinėti “Rygos
sas.” Redaktorius - leidėjas 
J. Linarias. Tai buvo rim
tas savaitinis, katalikiškos 
pakraipos laikraštis. Jis 
vėliau sulošė žymią rolę. 
Prie jo dar teks sugrįžti.

Metais vėliau Jakavičius 
Rygoje pradėjo leisti dar 
“Rygos Naujienas.” Jos 
neužsipelnė rimto laikraščio 
vardo.

Čia negalime nepaminėti 
vilniečiams lietuviams ski
riamo laikraščio “Aušra,” 
pradėjusio eiti iš Vilniaus, 
tuo pačiu vardu, lietuvių 
kultūros dr-jos leidžiama 
dvisavaitinio laikraščio. Šis 
laikraštis buvo leidžiamas, 
dar taip menkai susipratu
si ems Vilnijos lietuviams.

davo akcininkų susirinki
muose. Tur būt p. Volde
maras nebepasitiki savo fi
nansų ministeriu p. Tubeliu, 
kad neleido jam dalyvauti. 
O gal p. Voldemaras seka 
Mussolini, kuris yra astuo
nių ministerijų ministeris.

P. Voldemaras atstovau
damas valstybę ir turėda
mas didžiumų balsų sulau
žė banko statuto 39 straips
nį. Bet kas statutas prieš 
valstybės konstituciją. Tu
rėdamas 80 nubšimtį balsų, 
nutarė iš banko tarybos 
prašalinti kun. Vailokaiti, o 
iš banko valdybos ponus Ju
lių Kaupą, Grajauską ir 
Starkų.

Naujoje valdyboje palik
tas p. Paknts ir darinktas 
p. Statkus.

Pastarasis du metai atgal 
baigęs mokslus tarnavo me-

—--------------- -
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palaidotų užsieny, jeigu tie 
giminės vyksta užsienin ap
lankyti jų kapus.

. Reikia mokestį pasiųsti 
pinigais arba krasos pinig- 
Iaiskiais, su kiekviena apli
kacija. Čekiai nepriimami.

Pasporto aplikacijos.

Pasporto aplikantas turi 
pristatyti rašytą aplikaciją 
(Mankos tam tikslui Valsty
bės Sekretoriaus pristaty
tos), tinkamai prisiegtą ir 
išpildytą prie federalio teis
mo raštininko arba valstijos 
teisme raštininko, jeigu tas 
teismas įgaliotas naturali- 
zuoti ateivius, arba gali bū
ti išpildytas prie Valstybės 
Departamento agento. Tarp 
kitų dalykų, aplikantas tu
ri pranešti dieną ii- vietą gi
mimo, kaip ilgai ketina pa
silikti užsieny, ir kelionės 
tikslą. Prie aplikacijos rei
kia pasiųsti dvi fotografijas 
ant plonos popieros su pra-

Kehavinaas užsieny vis 
pasilieka vienu iš puikiau
sių 
kiečiams gimimu arba pasi
rinkimu, kaip ir-inįnigran- 
tams. Kas met apie 500,000 
Amerikos piliečių vyksta 
Europon, praleidžiant nuo 
800 iki 900 milijonų dolerių. 
Kasltak apsigyvenusiij atei
vių vien tik 1928 m., apie 
118,000 prašė “sugrįžimo 
leidimų, pavėlinti juos ap
lankyti Europos šalis.
Amerikos pasportai duodami vien 

tik Suv. Valstijų piliečiams.

Tik Valstybės Sekretorius 
gali išduoti pasportus. Suv. 
Valstijose ir jo valia atsa- §yfoj0 parašu ir afideivitu

porto reikalu turi kreiptis 
prie savo šakes konsulo. Y- 
ra atsitikimų, kur tie kon
sulai negali išduoti tokioms 
moterims pasportų, nes su
stojo būti tos šalies pilietės, 
nes kaikuriose šalyse moters 
pilietystė seka vyro įSilietys- 
tę. Tuose atsitikimuose kon
sulai joms praneša ar bus 
galima vizas gauti tautybės 
afideivitams. Tokius afideta 
vitus reikia išpildyti prie 
notaro. Ir tą turi daryti 
ateivis, kuris dėl kokios 
nors priežasties negali gauti 
pasporto nuo savo šalies 
konsulo.

Asmenys, kurie tampa pi
liečiais, tėvo pilietystė turi 
aplikacijoj paduoti atvažia- 

i vimo tikrą dieną ir turi pri-, 
statyti tėvų natūralizacijos 
Sertifikatą arba certifikuotą 
kopiją teismo rekordo.

Reikia atsiminti, kad kuo
met pilietis išgyveno pen
ktas metus užsieny arba du 
metu šalyje kur gimė tikėta, 
kad jis sustojo būti Ameri
kos piliečiu.

Pasporto vizos.

do Giros, Maironio ir kitų! 
rašytojų kuriniai. Buvo ve
damos įimtos knygų recen
zijos ir kritikos skyrius. Be 
:to įvairus visuomenės, kul
tūros ir mokslo klausimai.

1911 metais prie “Draugi
jos” kaipo priedas gimė 
“Ateitis.” Tai katalikiškos 
moksleivijos laikraštis. Šis 
laikraštėlis eidavo kaip ir 
“Draugija” sykį per mėne
sį. Jis buvo toji sėkla, ta
sai parinktas grūdas, iš ku
rio išaugo šiandien, tiek pla
čiai išsišakojęs, stipriausias 
ateitininkijos medis. Bevar- 
tydarni tų laitai “Ateities” 
puslapius užtiksime vardus 
gimnazistų, studentų, kurie 
ėjo mokslus, bet jau atgims
tančiai nepriklausomai mū
sų valstybei darbavosi jos 
prišakyje.

Moksleivių laikrašt. “Auš
rinė” kiek anksčiau nei 
“Ateitis” buvo pradėtas 
leisti. Bet jis buvo veda
mas ne katalikų idealogijos 
žmonių. Moksleivai, pažam 
gieji — kaip jie vadindavo
si — apie jį spietėsi. Kata
likų vadams reikėjo rasti iš
eitį, leidžiant “Ateitį.”

1912 m. jaunimo džiaugs
mui gimė “Pavasaris.” 
“Pavasaris” būrė sodžiaus 
jaunimą, lavino ir kėlė ti
kybinio susipratimo reikš
mę. “Pavasaris” apsaugo
jo didelę jaunosios sodžiaus 
kartos dalį nuo ištvirkimo ir 
tikybinio susnudimo. “Pa
vasario” to, laikraštėlio 
nuopelnai — šiandien turi 
Lietuva didžiausią draus-

galima suprantame&e kalba 
leidžiamas. Šio laikraščio 
būta dideli uždaviniai: kelti 
tautinę sąmonę sulenkėjusių 
ir mažai susipratusių vilnie
čių lietuvių tarpe. Redak
torius kun. Kraujalis. Leido 
kultūros d-ja “Aušra.”

Iš mėnesinių žurnalų, 
rimčiausias buvo literatūros 
ir mokslo mėnesinis laikraš
tis “Draugija” kun. A. 
Dambrausko - Jakšto reda
guojamas. “Draugijos” to
mai ir šiandien sudaro rim
tą bibliotekų turtą. “Drau
gijoje” tilpdavo Šatrijos

nizaciją “Pavasaris.” “Pa
vasarį” įkūrė kun. Dogelis.

Be išvardytų aukščiau, 
dar nuo 1909 metų ėjo “Lie
tuvaitė” — katalikių mote
rų laikraštis; “Vadas” dva
siškių; “Spindulis” — ti
kybinis laikraštėlis; “Ežys” 
ir “Garnys” — juokų laik
raštėliai.

Be to, prieš pat Didįjį 
Karą, dar buvo pradėję ei
ti Vilniuje Liudo Cįirps Re
daguojamas “Vaivorykštė” 
—literatūros žurnalas.“Vai-

kyti reikalui kįlant.
Sulig įstatymo “pasportai 

duodami vien tik Su v. Val
stijų piliečių, kitais žo
džiais, kuris išsiėmė pirmas 
popieras neturi teisės prašy
ti Amerikos pasporto.
Kuriuos asmenis pasportas gali 

inimti.

Pasportas vyrui arba tė
vui išduotas gali inimiti ne
pilnamečius vaikus ir žmo
ną, jeigu ji yra Amerikos 
pilietė. Moters pasportas 
gali inimti nepilnamečius 
vaikus. Nepilnametis brolis 
arba sesuo gali būti užvar
dinti senesnio brolio arba 
sesers pasporte. Nepilname
tė anūkė(as) brolio arba se
sers vaikai gali būti užvar
dinti pasporte giminės, jei
gu su prašymu pasiųstas tė
vų pavelijimas.

Šeimynos nariai turinti 
suvirs 21 metų turi išsiimti 
atskirus pasportus.

Pasporto kaina.

Išpildyti kiekvieną 
porto aplikaciją kamuoja 
$1.00. Už kiekvieną išduotą 
pasportą $9.00. Pinigų ne
reikalauja nuo giminių A- 
merikos kareivių ir jūreivių

liudininko. Kuotaet aplikan- 
tas turi seną pasportą jam 
nereik turėti liudininko afi- 
deivito.

Aplikantas, kuris tapo na- 
turalizuotas, turi pažymėti 
kada atvažiavo į šią šalį, 
kaip ilgai išgyveno Suv. 
Valstijose, kur, ir kada tapo 
naturalizuotas, ir jeigu bu
vo išvykęs užsienin kada ir 
kaip ilgai. Su aplikacija 
turi pasiųsti jo natūralizaci
jos certifikatą arba kopiją. 
Ateivė moteris, kuri įgijo 
pilibtystę ištekėdama už vie
tinio arba naturalizuoto pi
liečio prieš rugsėjo 22 d., 
1922 m. turi pasiųsti vyro 
pilietystės darodymus. Kuo
met vyras nori inimti žmo
ną savo pasporte jeigu apsi
vedė po rugsėjo 22 d., 1922 
m., jis turi pristatyti jos pi
lietystės darodymus.

Ateivė moteris kuri ište
kėjo už Amerikos piliečio 
po rugsėjo 22 d., 1922 mk ne
igi ja savo vyro pilietystę; 
pasportas jai nebus išduotas 
ir jos vyro pasportas ją ne
apima, jeigu su juo keliau
ja, ji turi pati įgyti pilie
tystę. Jeigu neįgijo Ameri
kos pilietystę atskirai pas-

Jūrų Duktė,

Laimes Beieškant

veltui pamatę mane grūmojo 
ir liepė grįžti atgal į kaimą, 
kai mano akį traukė, viliojo 
tardai, tramvajai, kinai, teatrai...

Labai norėčiau dabar sugrįžti 
į seną lūšną pas motinėlę, — 
bet visi mano takai užarti 
ir žiemkentėliais žaliais užžėlę.

v' j / " A • ■ ■ i

Norintis aplankyti sveti
mą šalį privalo turėti tikrą 

■ legahšką pasportą. savo val
džios išduotą, ir turi gauti 
vizą nuo diplomatiško arba 
konsulinio viršininko tos ša
lies kurią ketina aplankyti. 
Tik kelios šalys nereikalau
ja vizų. Vizos ir pasportai 
nereikalaujami nuo Ameri
kos piliečių, kurie vyksta 
į Kubą, Danzigą, Domini- 
can Respubliką, Meksiką 
(kuomet vyksta tiesiog iš 
Suv. Valstijų), Uruguay 
(nereikalauja nuo pirmos 
kliasos keleivių, kiti turi 
mokėti $2.10 vizos mokestį), 
Panama (jeigu Amerikos 
pilietis ketina dirbti Pana
moj reikalaujama $10 už vi
zą), Norway (nereikalauja 
nuo buvusių pavaldinių jei
gu jie ketina apsistoti ant 
trijų mėnesių, Danija (viza 
ir pasportas nereikalauta 
nuo buvusių Danijos paval
dinių).

Beveik kiekviena šalis rei
kalauja vizos mokestį. Suv. 
Valstijos padare sutartį su 
net 30 svetimų šalių aprū
pinant sumažintą vizos mo
kestį ne-immigrantams arba 
visišką panaikinimą. Sekan
čios šalys nereikalauja vizų 
ant Amerikos pasportų — 
Albanija, Costa Rica, Dani
ja, Esfonija, Finlandija 
(jeigu išbuvimas nedau- 
giaus šešių mėnesių, $10 rei
kalauta už ilgesnį išbuvi
mą), Vokietija, Japonija 
(jeigu ilgiaus metų $10 rei
kalauta), Švedija, Italija ir 
Šveicarija nereikalauja vi 
zų.

Franci j a. Didžioji B riti 
nija, Graikija, Vengrija, A 
rijos Nepriklausoma Vr 
stybė, Norvegija (viza ir 
pasportas nereikalauta nuo 
buvusių pavaldinių jeigli iŠ- 
liūną tik tris menesius), E- 
giptas, Lietuva ir Latvija 
už pasportą. už vizą ima 
$10, Turkija $6.00. Lenkija 
$4.00, Ispanija $2.72. Luk- 
senbergas, Jugoslavija, Au
strija, Bulgarija po $2.00 ir 
Čekoslovakija $1.00.

Pervažiavimo vizos išduo
tos dykai Čekoslovakijai ir 
Ftalandijai. kuomet kitos 
šalys reikalauja mažą mo
kestį nuo 20c. ir daugiau.
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lyti, ‘kaip tik apsivesti ir gyventi tamte sluogsnvje, į kurį Jurgis taip palengva į- slinko... Bet štai vieną malonų gegužės vakarą Julytė klausia Jurgio, ar jis eis į A. V. draugijos rengiamas prakalbas, kur kalbės koks tai iš didelio miesto atvažiavęs kalbėtojas ir apylinkės kunigas B-tis. Jeigu jau kunigas sakys prakalbą, tai ir aš eisiu, — tarė Jurgis, ir paėmęs Julytę už rankos, nuėjo į prakalbas. Pirmiausiai kalbėjo viduramžis vyras, išrodinėjo įvairias blo
gas ydas, kurių lietuvių tar
pe taip labai daug įsigyve
no. Bet kalba į Jurgį visai įspūdį padarė ir jau 
buvo be vadinąs Julytę eiti 
iš salės.. . “Tik palauk Jur
gi,” tarė JuKtė. “aš noriu 
kunigą išgirsti, da aš nė sy-

(Tęsinys)

Taip Jurgiui išdidėjus ir 
Į dailiosios lyties slastus isi- 
vėlus, kada Elziutė ir July
tė buvo ir šliūbines šlebes 
pasisiuvusios ir ginčijosi 
katrai Jurgis teks, regis jau 
nebuvo vilties nieko kito da-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nno 10 iki 12 vai. 
ryto, nno 1:30 iki 5:30 po piet ir 
uuo 6 iki 9 vakare, šventų dienų 

pagal susitarimų

I
Tel. Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 
10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.^ 
Sekmadieniais pagal surtarties. §

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.
“Darbininko” Name 

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

Rezidencija 
BOS Harvard St, Cambridge, Mass.

TeL Unlversfty 1463—J.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR, M. V. CASPER
' (KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
O]šio valandas:

ano 9 Iki 12 ryte ir nno 2:3O iki 5 
Ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais. taip-gi seredomis nuo

/ 12-tcs dienų uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

KATARAS ir
DŽIOVA

Aš esu daug metų praleidęs 
gydant viršminčtas ligas. 
Taipgi akių-, ausų, nosies ir 
gerklės digas. Gydau kiek
vienų ypatiškai, ir už dyką 
Ištarimai.

Dr.Gradj,327£sr^.
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.
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fe kunigo kalbant negirdė- 
bau. Ir pnverte Jurgi pa- 
Įlaukti. . Julytės prašomas 
Jurgis praliejo atydžiau 
klausyti. Galop pasirodė ir 
kunigas-kalbėtojas. Jaunas 
ir linksmas tas kunigėlis, y- 
patingai Julytė į jį atkreipė 
savo žydrias akutes ir klau
sėsi. Jurgiui išrodė nepa
prasta. Jis pradėjo gaudyti 
jo kiekvieną žodį. Kunigas kalbėtojas aiškino' « apie “žmogaus priedermes.” Paskui įsigilinęs užklausė: “Ar daugelis jūsų, gerbiamieji klausytojai, atliekate savo kai^o žmogaus priedetinfes, kokių reikalauja Sutverto^ jas ir artimo meile ? . Ypač jūs jaunuoliai, ar pamąstėte nors kartą kokiais keliais einate ir kokį turite užsibrie- žę tikslą savo gyvenime? Ar daugelis iš jūsų išpildote

priedermes?” ilga ir karšta jauno kunigėlio prakalba Jurgį taip sujaudino, kad atsiminęs savo apleistus idealus ir tuščiai praleistus porą metų laiko, pradėjo verkti, kaip kūdikis. Eidamas namo, atsisveikino su Julyte ir pasakė, kad tai paskutinį kartąją lydįs, Julytė nusistebėjo ir pradėjo klausinėti,'■kodėl jis taip pasikeitė. “Viskas keičiasi, V atsakė Jurgis, Ilgiau jums pataikauti jau nebegaliu, liaudis manęs laukia. Taip. Viskas keičiasi... ”“Ne, ilgiau taip negyvensiu! Sudiev Julvtės; Elziu- tės ir Rožytės, sudiev šokiai! 'Aš noriu dar likti žmogumi. Žmogumi,, kuris yra vertas nešioti žmogaus vardą.”(Bus daugiau)
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Filo de Patrujo

LIETUVOS KAIME
Sulaukėme pavasario.—Dar vie- į darbštumu, pilna energija 

na Dievo rykštė. Prie visų bėdų • -
dar priedo.—Penkiolika metų vai- > 
kai neragaus obuolio.—Nebežydės ■ 
daugiau mūsų sodnai.

imsimės išauginti senų me
džių vietoje jaunus vaisme-
tižius.

J*

811-812 01d South Bldg.
294 Washington Street 

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

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Avenue, Brookline. 

Telephone Beaeon 5578

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
ADVOKATAS

Tel. S. R. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS RR£>ADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON. MASS.
Aptieteoriaus Šidlausko name/ 

Įėjimas: 319 E Street
PRANAS J. KALINAUSKAS 

Res~t 1662 Colnmbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

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

Tel. Talbot 2878
Ofisas atdaras: 9 A. M. iki 9 P. M.

Pavasaris, pavasaris — 
kaip jo laukia šiandien pas 
mus, ypač šiaurinėje Lietu
voje. Žiema pasirodė lygiai 
neprietelinga, kaip šiaurės 
Lietuvos piliečiams lygiai ir 
pietų — suvalkiečiams. O 
gal išgirsime netrukus de
juojant Vokietijos, Lenki
jos ūkininkus... gal net vi
sos Europos žemyno gyven
tojus.

Dabar nesenai, tik visi kartn prubitome, kad kai
miečius aplankė dar viena 
Diesįo rykštė. Neužteko ro
dos, to kad buvo nederlius 
pereitą vasarą, kas buvo dar 
kiek užsikabinę — rudenio 
ankstyvos šalnos nudžiovė. 
Atėjo žiema, šaltis, pašaras 
menkas, — gyvuliai sirgo ir 
stipo. Greit pajutome, kad 
taip taupyta šiems metams 
bulvių sėkla daugeliui suša
lo. Ir prie tų visų bėdų dar 
stojosi didelis priedas, tiesa 
jis tiems metams ir ne toks 
žymus, bet ilgiems metams, 
gal pats didžiausias mūsų 
nuostolis.

Sibiro žiaurumo šalčių ne
bepakėlė rrtūsų sodnai. Mū
sų sodnai, su labai maža iš
imtim, yra jau medžių miš
kas. kuri bereikės tik kir
viu iškirsti. Keliolika metų 
turės praeiti, jei ir. Visu

turi tiesa nebijoti
DIDELIS PASIRINKIMAS 2 
. SPALVŲ BE EKSTRA 

MOKESČIO' 2?
Toks didelis įvairumas, kad 
galima kiekvieną skirtingą . 

išsirinkti 695
IR AUKŠČIAU FABRKOJ 

Lengvas Nupirkimas 
Lengva Turėti

PAVYZDŽIUI, šiame mieste 
tavo įnešimas su dabartiniu z 
karu gal bus $268 ir į mėnesį 
$50.45. >
Tavo dabartinis karas gal 
padengs įnešimo sumą. Mūsą 
Pirkimo Planas siūlo žemiau
sias galimas išlygas ant pasi
tikusio balanso.

Essex the Challenger yra didelis, “Šešių”—gražus— 
erdvus ir patogus karas. Yra toks didelis įvairumas 
sjjalvų kad nėra skirtumo koks tavo pasirinkimas gali 
gauti individuališką skirtumą be ekstra mokesčio.

• •

•~ j

liydraulic shock absorbers ir nauji double-action4 ratų 
brekiai yra stovinti. JIE NĖ VIENO CENTO DAU
GIAU NEKAINUOJA. Taip pat ir su radiatorių už- 
dengtuvais, oro varytojais, vvindshield ši uostyt u va iš, ir 
saugūs užrakinimai. Blizgančios dalys chroniium plated. 
Išvaizda graži—kokia tik nori. Pats tą visą suskaityk ir 
matysi kad rasi ^100 ekstra vertės tuose dalykuose be 
ekstra mokesčio.Šeip ar taip penkiolika 

metų vaikai neragaus obuo
lio, to taip skanaus, pigaus 
iki šiol, ir taip sveikatai rei- į 
kalingo vasiaus. Tiesa atveš1 
iš kitur. Bet tik ne kaimo 
žmonėms jie bus prieinami. 
Ir dabar esą Kaune obuolių 
iš Kalifornijos po 8 litus Li- 
logranias. Beveik du syk 
brangesni už sviestą. Kas 
juos galės valgyti daugeliui 
suprantama. /

Taip sakoma, . kad dau
giau tie gražieji Lietuvos 
sodnai jau nebežydės. Ir 
koks bus liūdnas vaizdas? 
Netik obelės, kriaušės, bet 
ir slyvos, vyšnios, čeresnės. 
Labiausiai esą nukentėję 
kriaušės ir slyvos su vyšnio
mis. Obelių, spėjama liks, 
nedaugiau ketvirtdalio. Ir 
.šimtamečių vaismedžių šal- . 
tis neaplenkė.

Mūsų sodnelyje turime ' 
dvidešimt jaunų čiepų, ir 
dešimt turinčių iki trisde
šimties metų. Tik ką vaik
ščiojau tarp jų čiupinėjau 
šakas ir pumpurus. Gyvy
bės ženkhi nematyt. Labai 
džiaugčiausi kad liktų du, 
trys sveiki gyvi medeliai. 
Puosolotume juos kaip 
brangiausi augalą.

Tik kažin. Vienas agro
nomas pasakojo, kad jis tik 
ką aplankęs sodną iš ketu
rių šimtų vaismedžių. Ne
radęs jame ir. vieno gyvo. i 

“Tai ką gi dabar daryti? 
Ar beverta tą žemę knisti, 
prakaituoti, velik metus vis
ką emigruoti kur nors į 
miestą!..”—pasakys gal ne 
vienas pesimistas. ’

Tokiais bailiais būti būtų 
neišmintinga. Šios būdos te- 
išveja iš mūsų tarpo ištiži
mą, ir tingėjimą. Buvo pas 
mus per daug pavydo ir.sa
vimeilės, o permaža užuo
jautos ir paramos savo arti
mui. Taupumo tai visai ne- 
pažinojom. Prabanga įsi
skverbė ir į tolimiausi kai
mą. Tačiau darbštumu ir 
taupumu vėl turėsime visko, 
netik so^nų^knrie pTiyeisti 

i iš užsilikusių vaismedžių 
i jiakęs ir žiauresnę žieimu

(Buk daugiau)

ŠEŠIOS DIDELĖS NAUDOS
biskį daugiau negu mažų karu kainos

šalies didume ir skaičiuje )>ei- 
viršija rekordų ‘■(‘hallenge Sa
vaites”—su tūkstančiais savi
ninkų prisilaikančių, greitume 
iki 70 mylių į valandų—Išti
kime, 60 mylių j valandų — 
Taupume, nuo 1-8 iki 20 mylių 
į galionų ir daugiau. 'Pūkštan
čiai yra jau išmėginę ir pri
pažįsta tą.

watch ESSEX the CHALLENGER
•* ■ < I i Į   ‘ t į

Skyriai

Portland Bangor
Worcester

ATIDARA VAKARAIS
THE HENLEY-KIMBALL CO.

Ir Šie Metropolitan Pardavėjai 
Gilchrist Co, Washington at Winter
ALLSTON: Hudson-Essex Co., 122
, Brighton Avė.
ARLINGTON: Wilmer G. Tenney, 793

Massachusetts Avė.
BROOKLINE: Hudson-Esses Co., 91 

tVashington St.
CAMBRIDGE: I). Ray Edger, 1077

Massaehusetts Avė.
CAMBRIDGE: Henley - Kimball Co.,

157 Vassar St
CAMBRIDGE NORTH : Brown & Rose,

1963 Massachusetts Avė.
CHARLESTOVVN: Sullivan Sq. Motor 

Sales, 644 Main St.
CHELSEA: Broadvvay Garage, Ine.,

15 Fourth St
DEDHAM: Dedham Motor Mart, Ine,

17 Eastern Avė.
DORCHESTER: .Tames T. Beckvvith

Co., Ine., Edvvard Everett Sq.
EAST MILTON: E. E. Wadsworth,

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

Broadvvay.

1
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Retail and Wholesal6' 
652 Beacon St. y 3

Johnson Automobile Co., 914 Commonwealth AVBt.
FRAMINGHAM : Hudson - Essex Co., I

i 220 Howard St.
. FRANKLIN : Supple & I’olsey, Summer
i
I HYDE PARK: Thomas J. Halpin, 121 

Centrai Avė.
IJAMAICA PIAIN: Coolidue Hudson-

Essex Co., 579 Centre St.' 
įl.ENINGTON: Thayer Hudson-Essex

Co.. 486 Masš. Avė.
MALDEN: IVright Hudson-Essex Co.,

284 Pleasant St.
MATTAPAN: Hudson-Essex

Rllte Hill Avė.
i MEDFORD: Hudson-Essex 

Mystie Avė.
MEDFORD: Hu<lson-Essex

Brostdvvav
MELUOSE: K. W. Fellous & Co., 29 

Upham St.
NEtVTON: Frank 

IVashington St.
NORW(H>D: Robert

Square 
1QUINCY: Sylvester 
i \Vashington St.

C o., 3360

Co, 645

W. La ne, 391)

REVERE: The Luna Park Gangą 
3C.S <»cean Avė. .-

RONBURY: Hudson-Essex Con 491' 
Blue Hill Avė.

SOMERVILF.E: IVinter Hill Hudscą>; 
Essex Co., 339 Broadvvay ; s yį 

STONEHAM: Pompeo Sales&S6rVl<» 
WAKEEIKLU: IVakefield Motoj Sales ■ 

įc Sęrviee, Main St.
\VA1.THAM: IVilIiam McKėlvey, luft, 

173—175 High St. '-'įr-
iVATERTO\VN: Claflin Hadson-Essej 

Co., 32 N. Beacon SL
IVAVERLEY: Harris & Roach, 

verley Square.
VVEI.LESLEY: IVellesley Moters, lBė»‘ 

Poloniai Building s ??jį
ĮVEST RONBURT: Bellevue Motoru 

1716 Centre St.
\VLXCHESTER: Tlie Dean Motor O£r 

Co.. 605 Main St. '■ N-’J
1VINTHROP: Hudson • Esser CkK, 

IVinthrop Centre ' *.’j i
\VOBUKN :McGHvary Broa,. 283 Mala .

Street

I

W. Baker, Tovvn '

and Carson, 84

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS
1929 m.

Direktoriai

L
“B

DR. KftlORYi

J<»s 
11*-

( 60 Scollay Square, Boston 
Olympia Theatre Bldg.

negzaslnuoju akla, priskirta tkl- 
| nitu, kreivas akis atitiestam ir 

anjblljonUtaae (aklose) akyse so- 
grųUnu Irteee tinkamo laiko.

J. L. Palakantis, O. D.
| 447 Brosdvay, Bo. Boston. |
INNNINNNMMNNMl

/

j 251 Broadvvay. South Boston 
(“Keleivio” name) 

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

Tel. So. Boston 0506-W.

A. L. KAPOČIUS
Lietuvys Dantistas

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdrandos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 
9 vakaro.

Norintieji telslngiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADMAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERAGUOSXIX-TAS 

KONGRESAS

TeL S. R 2805-3. !

LIBTUVI8
0PT0ME7RISTAS

Vėliausi, pasekmingiansi medi- 
kališki ir elektros gydymai ne
ša greitus rezultatus.
Per suvirs 25 metus specialis
tas nuo nervišką ir chronišką 
ligą; . . . Gyduolės specialiai 
sutaisomos dėl kiekvienos li
gos- .

Am. Lietuvią R. K. Federacijos 
XIX-ta3 Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
HL

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių. lietuvių, katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 

; nią darbų planai nutiesti.
Am. L. R. K. Federacijos 

8ekretorijatas 
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Gegužės 25 d.—Worcestcr, Mabs. 

Gegužės 26 d.—Gardner, Mass.
(po piet)

Gegužės 26 d.—Athol, Mass.
(vakare)

Gegužės 29 d.—W.estfield, Mass.

Birželio 1 d.—Hartford, Conn.

Birželio 2 d.—-New Haven, Conn.

Birželio 4 d.—Ansonia, Conn.

Birželio 5 d.—Kearney, N. J.

Birželio 7 d.—Ncwark, N. J. 

Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa.

Birželio 9 d.—Plymouth, Pa.
Birželio 12 d.—Pittston, Pa.
Birželio 14 d.—Kingston. Pa.
Birželio 15 d.—Wilkes Barre, Pa.
Biržulio 16 d.—Serantoą, Pa.
Birželio 18 d. Baltimoęe, Md. -r

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
šėrininkams

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavesda
mi kitam.

Suvirš 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIŪHAB l.

Kiekviena pažiūra turi šiek tiek melo, todėl žmonės ii* ginčijasi.—B. Prus.

PRAŠALINO LABAI SUNKŲ 
VIDURIŲ UŽKIETĖJIMĄ

Panelė I.ncy M<>ore, Chorą vv, S. 
suko: Nuga-Tone yni atsakymas 
iraldnvlmų. Ji laimi kentėjo nno
kietėjimo. Jos skilvio stovis toks buvo. 
ka<l ji daugiau nemanė pasigerėti val
giais. Po vartojimo Nuga-Tone j trum
pų laikų ji parašė, kad ji pasveiko Ir 
užganėdinta pasekmėmis ir gali val
gyti kų tik nori be baimės.

Nuga-Tone turi stebėtini) reguliavi
mų. Jos pagelbėjo viri milteliui vyrų 
ir moterų ir grųžino jiems sveikatų 
ir stiprumų. Kai kurie turėjo prastų 
;'.|»etltų ir menkų virškinimų, kitiems 
kinko --asai Ir raugėjimas, turėjo chro
niškų vidurių ufkiefėjlmų. menkas ke
peni*. inkstus arl>a pūslės Įritavimų. 
galvos skaudėjimų, svaiguli, praradi
mų svorio ir stiprumo, prastų miegų, 
šilimus organus-ar imnašlmvnesmagu
mus kas teikdnVttr rte<mnnnm>. Jei.1 tu
rite vienų iš tų- trutfcltų,* jtjs turėtu
mėt vartoti Nuga-Tone, Jus galit Jas 
gnuti kur gyduolės yra parduodamas. 
Jei jūsų vertelga neturi Jų šlako, rol- 
kniauklį, kad jis užsakytų jums iš oi- 
sėlio vaistinės.

DARBUOJAS SU ;

VOSE A SONS PIANO 
KOMPANIJA <

Buk tikras mane nmtyt pta* 
siaut. Jokio komiso nereiklu 
Aš itarduodu tiestai.

Pasaulio garsus VOS B 
player ir upright pianai, 
vartoti Orthonic VICTROLA ir i 
kųs M.AJESTIC ratilo.

Reikalauk Kataloge . .į'
■ VL

LENGVOS 1 S L Y G i
Vose & Sons Piano O

KM) BOYLSTON ST.
4Begalinis švelnumas'* didžiausia dovana dėlių žmonių.—D

ar* -mm
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L. Vyčių ir parapijos choras, p. Kilinskiui vadovjfajant išpildyt; koncerto programą, gegužės 26 d. Skaityk korespondenciją iš So. Worcester.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

WORCESTER, MASS.
į ' ‘ * *-----------
■f iParapijos Koncertas

L Kiekvienas svarbesnis gyvehiv 
*JBe nuotikis bei įvykis paprastai 
Rinkamai yra apvaikščiojamas ir 
Jfeumai pagerbiamas. Gegužės mė- 
^RŠ3O 26 diena So. \Voreesterie- 
•ciams yra ypatingos svarbos die- 
:Ma vigų metų bėgyje, kadangi jo
ne sukanka lygiai 4 metai nuo į- 
'^ąkūrimo naujos Aušros Vartų 
^Švenčiausios Panelės Marijos pa- 
į^apijos. Šiandien atskleidus taip, 
įĮPodos, greit prabėgusių 4-ių metii 
laikotarpio istorinius lapus, ma- 
tysimę kaip tik pradžią tų di- 

..iSžųjų vargų, ir karštą pasišven- 
Jtimą’..tikrai Dievą mylinčių šir- 
jidfių troškimą sudaryti naują pa- 
Arapiją ir pastatyti puikią bažnv- 
^čią. Nors daug vargo, nemalonu- 
sSių ir punkių valandų teko minė- 
^tiems organizatoriams praleisti, 
/tačiau kilnios idėjos darbas nonų- 
?ijo veltui ir 

:įiešė gražaus 
VJorcesterio

dėtos pastangos at- 
vaisiaus. Tikrai So. 
lietuviai gali prieš 
lis savo nauja puoš

nia bažnyčia, kuri taip trumpu 
j laiku tapo gražiausioje miesto da- 
UyjCr Gedimino kalne, pastatyta 
^rūpesniu duosnios širdies parapi- 
| jonų ir pastangomis nenuilstamo- 

jo Kristaus vynyne darbuotojo a. 
kun. J. Čapliko.

ES ŠĮ iškilmingoji šventė tinkamai 
bus apvaikščiota. Išreiškimui gi

liausios padėkos Aukščiausiajam 
j;už suteiktas malones ir pagalbą 
Ž kilniame darbe, bus atlaikyta šv. 
-.mišios Suma su įstatymu šven- 
■ čiausio Sakramento, kurias laikys

įir-*

P J. AKUOČIUS
LietuvisGraborius

258 Broadway, So. Boston
Telėphone So. Boston 4486

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

Rezldencijos Tel.: 0779-R. K- 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-XV.

g

t;

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 
, tojas, Real Estate ir Public 

Notaras
'254 W. Broadway 

South Boston, Mass.
Rezidencija: 838 Dorchester A v. 

Dorchester, Mass.

f

LAIVAKORTES e

SenbernisMeškiniutė 
Nedzinskai-
Rugieniutė 
Rakauskai-

JUZĖ RAUKTYTfi
dienom Vakarais ir šventad.

88 Front St. 50 Sterling St. 
WORCESTER, MASS.

Tel. Park 191K

a

niekas J., Kūlokas A., Kimeliaus-

Ofiso tel: Park 2838
’ ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS)

638-640 81ater 
Ware««ter, Man.

Narni} Mt: Oedar 1768-M

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
W0RCE8TER, MASS.

TEL. PARK 5878

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS j: barius
726 SLATER BUILDING 

WorceBter, Mass.
Namai — 101 Sterling Street 

Maple 4964

LAIDOJIMUS

PAIEŠKAU Stanislovo XVajciekovsky, 
kuris gyvenas South Bostone, Lynne, 
Holyoke ir XVprcestery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmeny. Kas apie Jį žino arba 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalų. VIKTORIJA WAJ- 
CIEKOVSKIENft, 445 Ellsworth Street. 
XVorcster, Mass.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZAIETSKAS
Graborius ir Balsamuotoj&s

877 ir 448 Oambrldge Street 
Oambridge, M&m.

Telephone Unlverrity 8881 -W

kuriuos paveda 
mano prižhirėji- 
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sntanpina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

FdNASPETRUšKEVIčIUS
c LIETUVIS GRABORIUS ’ •

162 Broadivay. So. Boston. Mass. 
^■Residence: 313 XV. Third St.

TMefonas: Sbuth Boston 0304-W.

įtV.WARABOW f (Wmblianskas)
Lietuvis graborius ir 

RAT.SAMUOTOJAS 
1043 Washington Street 

Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1508

MONTELLO OFFICB 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

gerbiamas parapijos administra
torius kun. S. J. Vembrė, dijako- 
nui gerb. kun. A. Daugiui ir sub- 
dijakonui kun. M. MeCarthy, Ta 
proga bus pasakytas iškilmėms 
pritaikintas gražus pamokslas. 
Laike šv. Mišių organizacijos; 
Marijos Vaikelių, Vaikelio Jėzaus 
Sodalicijos. pirmosios šv. Komu
nijos vaikučiai, Aušros Vartų Mo
terų draugija ir kitos eis prie 
Dievo Stalo. Vietinis, Aušros Var
tų parapijos choras pagiedos nau- 
jai'išmoktas gražias mišias.

Vakare gi didžioje parapijos 
svetainėje bus grandiozinis para
pijos choro, vadovaujant p. Ki- 
iinskui, koncertas, prie kurio jau 
nuo ilgesnio laiko karštai ir uo
liai ruošiamasi. Koncerte ims da
lyvavimą ir žymesnieji solistai, 
p-lės Monika ir Florencija Mana- 
saitės, p-lė J. Mitrikaitė, p-lė M. 
Grybaitė iš So. Boston’o, p-lė J. 
Rauktvtė ir daugelis kitų. Minė
tos iškilmės šiais metais turės 
kiek liūdnesnio įspūdžio, nes joje 
nebeturėsime laimės matyti vieno 
asmens, su kurio vardu yra labai 
tampriai surišta mūsų parapijos 
istorija, tai kun. Juliaus, kurs sun
ktuose darlmose pavargus šios že
mės kelionėje prieš keturius mė
nesius atsiskyrė iš mūsų tarpo 
amžinai. Bet Dievulis yra geras, 
Jis visus visur tvarko išmintin
gai. Vietoj nesenai pašaukto pas 
save ištikimo tarno. Jis mums pa
statė vadovauti jauną, energijos 
pilną ir iškalbingą kun. S. Vem
brę, kurs sulyginant per trumpą 
darbuotės laikotarpį, parodė daug 
sugebėjimo valdyme ir parapijos 
įeikalų vedime, ypač gražių vai
sių finansinėj srytyje. Jo asme
ninu džiaugiasi netik visa para
pija bet ir jo neskaitlingi priešai, 
kuriu visur ir visuomet buvo ir 
bus.

Visa tai ačiū pastangoms ir

Naujos parapijos organizavimo
si ir sėkmingo vystymosi tema 
kalbės žymūs kalbėtojai: gerbia
mieji kun. J. J. Jakaitis, šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, kun. 
A. Daugis, kun. K. Vasvs. YVest- 
fieldo klebonas, kun. A. Petrai
tis, Atholio klebonas, kun. S. 
Vembrė, advokatai Pr. Baublis, T. 
Karkus, gydytojai J. Landžius- 
Seymour, P. Puskunigis ir svečiai 
tš kilti lietuvių kolonijų. Minėto
se iškilmėse, ypač koncerte, lau
kiama atsilankančių netik visų 
parapijom], bet taipgi svečių 'iš 
kaimyninių lietuvių kolonijų : Bos
tono. AVestfieldo. Atholio, Nor- 
woodo. Providcnee.

Taigi reikia pareikšti gilaus 
džiaugsmo ir širdingu sveikinimų 
visiems So. AVorccesteriečiams lie
tuviams, ypatingai gerbiamajam 
kun. S. J. Vembrei, už taip gra
žu ir prakilnu darbą, atliktą vi
sos išeivijos istorijoje. Ilgiausių 
ir pasekmingiaųsių metų ateities 
darbuotėje visiems So. AVorceste- 
riečiams. Augšeiausis telaimina 
ju visų gražius darbus ir pra
kilnius norus ateityje!

Taigi kas myli gauti keletą va
landėlių gražaus poilsio ir kam 
via malonūs juokingi, sveiki ir 
prašmatnūs įvairumėliai, tas būti
nai atsilankys. Nejaugi Tamsta 
liksi namie? Be abejo, kad ne! 
Taigi valio! visi į parapijos kon
certą, kame kiekvienas — jaunas, 
senas, didis, mažas gaus daug- 
daug įvairių juokų, pasitenkini
mo ir malonumo. Visas pelnas 
yra skiriamas mūsų naujos kle
bonijos Fondui, ši koncertą ren
gia visa parapija ir visos draugi
jos bendromis jėgomis.

. Vaikučių Pirmoji Šv. 
Komunija.

Šeštadieny, gegužės mėn. 25 d., 
mūsų Aušros Vartų parapijoje į- 
vyks didelės iškilmės, tą dieną a- 
pie 80 vaikučių pirmą sykį savo 
gyvenime eis prie šv. Komunijos. 
Sulyginus su praeitais metais, šie
met daug didesnis vaikučių skai
čius bus tinkamai prisiruošęs prie 
to.
triūsui kun. S. J. Vembrės, sese
rų Kazimieriečių — sesers Perpe- 
tuos, sesers Alfredos ir jų pagel- 
bininkių Eleonoros Keršiutės, 
Magdalenos Sereičikiutės, Rožės 
Nedzveckaitės ir Emilijos Ne- 
dz.veekaitės.

Šeštadieny lygiai 8 vai. seserų 
vedami vaikučiai poromis gražio
ji* tvarkoje eis i bažnyčią, ten 
prie grotelių bus iškilmingas šv. 
krikšto apžadų atnaujinimas. Po 
to bus jųjų intencija atlaikytos 
Šv. mišios, laike kurių kun. S. J. 
Vembrė, pasakys pirmosios ko
munijos pritaikinta vaikučiams 
gražų pamokslą. Po šv. mišių 
parapijinėje salėje bus surengta 
linksma agape. arba puota vai
kučiams. kurios metu bus išdalin
ti pirmajai ir komunijai atsimin
ti diplomėliai, pasakytos kelios 
turiningos prakalhėlės ir dovanos, 
l aike puotos mergaitės bus su
rašytos ir vėliau primtos į Ma
rijos vaikelių sodaiieiją, o ber
naičiai i Vaikelio .Jėzaus draugi
ją. Puotai pasibaigus visas mo. 
kytojų ir mokinių štabas gražiai 
bus nufotografuotas geriausio 
AVoreosterio lietuvio fotografo p. 
•Tono Černiaus. šiose visose iškil
mėse turės laimės dalyvauti se
kintieji: A. Ališauskaitė, Augus- 
tauskaitė A., Barysiutė, B., Ba- 
liukonytė A., Bcbkiutė O.. Bučins- 
kiutė O.. Čenkiute A., Dauginiu- 
kaitė J., Dirsiutė A., Dvareckaitė 
M., Emkiutė A., Gudukaitė M., 
Gelumbauskaitė -J.. Giedraitytė 
M., Janulęvieiutė P., Jerašiutė O.. 
Jeknionintė B., .Turgelionytė V.. 
Kaminskaitė G.. Kamanduliutė A., 
Kvalitaitė O., Kazlauskaitė B.. 
Kačinskaitė A.. Kuosiutė K., Ka- 
tiniutė A., Kukauskaitė .J„ Kri
kščiūnaitė Iz., Klakiutė -J., Sinke
vičiūtė M.. Mazgeliutė B„ Manke- 
vičiutė-Manson Gz., 
M., Nedzveckaitė B., 
tė R., Pigagiutė A., 
M., Rakauskaotė Iz., 
tė T.. Rukšnaitė O.. Skliutaitė L., 
Tamulionvtė R., Truncaitė O., Vi- 
nickaitė Katrina; Adomaitis V., 
Adomaitis J., Bašinskas V., Ba- 

; ravvkas J., Balsevičius J., BĮ u jus 
1 V„ Būdras J.. Čepulis V., Dau- 
' jotas M.. Gerulis J., Gaivius J., 
, Gudinavičius B., Juknevičius K., 
Juknevičius Pr., Jonys Danielius, 
Krušas M., Kuronis Julius, Kras-

------------- ■» 

į WM. J. GHISHOLM I
Vienintelis Lietuviams 

$ Graborius | 
§ Patarnavimas dieną ir naktį. 8 į 

331 Smith Street
PROVIDENCE, R. I.

Tol. Dc. 1952

JT

A. ą. K. Matukas, L. R. K. Sv. 
Jono Krikštytojo pašalpinės drau
gijos narys persiskyrė su šiuo pa
sauliu 5 d. gegužės. A. a. K. Ma
tuką dar jauną Dievas pasišaukė 
pas save vos turinti 27 metus am
žiaus. Jis buvo nevedęs. Į Kana
dą iš Lietuvos atvažiavo du me
tai atgal. Gyvendamas Toronte 
prigulėjo Šv. Jono Kr. pašalpos 
draugijoje ir buvo gana pavyz
dingas narys. Keletą mėnesių ėjo 
draugijos sekretoriaus pareigas, 
tol kol nelaimingoji džiova pa
kirto jaunystės dienas. Galutinai 
pakirto jo gyvenimo sparnus 1928 
m. rugsėjo 21 cL ir tapo paguldy
tas ligoninėje, kur ir išgulėjo ligi 
5 d. gegužės. Jis buvo doras jau
nikaitis ir skaitė katalikšką lite
ratūrą — knygas ir laikraščius.

Velionis tapo palaidotas 7 d, 
gegužės su šv. mišiomis, dr-jos 
narių ir giminių lydimas.

Paėjo iš Lietuvos Rokiškio ap., 
Panemunio v., Mikališkiu k. Li- 
ko nuliūdime Lietuvoje tėveliai, 
brolis čia Kanadoje, dvi seselės, 
vedę.

Tad ilsėkis mielas drauge pa
šauktoje žemelėje, lai kūnas tavo 
turi ramybę, o siela pas Dievą 
linksmybę.

Dr-jos Sekretorius

kas J.. Leketa A., Miškinis A., 
Mažeika A., Parolis A., Reinys A., 
Šilalė V., Šimikonis J., Tamulevi
čius A., Tamošiūnas .J., Tankevi- 
čins Y., Tankevičius K.. Vaitkevi
čius K.. Vinickas J., Zanauskas 
Antanas.

širdingai sveikiname šioje iškil
mės dienoje jaunąsias Kristaus 
vynyne vynmedžio šakeles...

Trimitas

LOWELL, MASS
Netekome

Labai didis smūgis pakirto 
Lmvell’io lietuvius kuomet nete
kome savo buvušio ir mylimo kle
bono kun. Pranciškaus Juro. Ro
dos per tiek daug metų jis dar
bavosi mūsų tarpe, atstatydamas 
mūsų apmirusią katalikų koloni
ją. Negalima ssra įsivaizduoti kac 
jis jau nebūna su mumis. Visi 
parapijffnys su didžiausiu skaus
mu ir ašaromis gegužės 15 d. lai
ko pamaldų su juo atsisveikino. 
Jauni ir seni, maži ir dideli, visi 
parodė savo gailesį netekdami jo.

Naujas Klebonas

Kun. P. M. Jurui išvažiavus, 
gavome naują kleboną kun. P. V. 
Strakauską, kuris sekmadienį lai
ke sumos pasveikino savo nau
jus parapijomis.

Patvirtinimas

Gegužės 28 d. 3 vai. po pietų 
bus teikiamas Sutvirtinimo Sa
kramentas parapijos vaikeliams, 
ši metą prie iškilmių rengiasi a- 
pie 60 vaikelių. Visi laukia ne
kantriai, kiekvienas nori kuogrei- 
čiausiai priimti Kristaus kareivio 
šarvus.

Pirmoji šv. Komunija

Pradžioje birželio mėnesio ma
žulėliai parapijos rengiasi prieiti 
prie savo Pirmosios Šv. Komuni
jos.

Vyčiai

Vyčiai irgi nesnaudžia. Sekma
dienį turėjo savo susirinkimą ir 
nutarė važiuoti- į So. Bostoną, į 
Naujosios Anglijos Apskričio su
važiavimą.

Galvos Kvaitulys
Koktumas,Vėmimas 
Nemalonumai po 

valgiui 
Greitai Pagydomi 

Pepsinic Seltzer 
Raiyk Pepslnic Seltzer Co.

Wdrcester. Mass. o 
GAUSI SAMPEU DYKAI

HARTFORD, CONN.
Bus atkartotas

Jegužės 19 d. buvo vaidintas 
veikalas “Teisingasis 

Vaidino mokyklos 
po vadovyste Seserų 

Veikalas yra ga-

G ... “ 
religinis 
•Juozapas.” 
vaikučiai, 
Pranciškiečių. 
na ilgas ir gražus, net dar gra- 
žiaus prirengtas. Drabužiai pri
taikinti. Vaikučiai kiekvienas su 
geriausiu nudavimu išpildė roles. 
Bet visa bėda, kad mažai žmonių 
tematė ,nes labai smarkiai lijo. 
Taigi, kad davus progą visiems 
tąx puikų veeikalą jpaihatyti, se
kantį nedėldienį, gegužės 26 d. 5 
vai. po pietų, bus atkartotas. Be 
veikalo bus ir muzika. Netik, ku
rie nematė, bet kurio ir matė be- 
abejo norės vėl pamatyti. Pelnas 
bus pagražinimui mokyklos. Įžan
ga 25c.

A. J. P.

HARTFORD, CONN.
Pabaigoje balandžio mėnesio su

sidarė bendras komitetas rinkimui 
aukų sušelpimui nukentėjusios 
Šiaurinės Lietuvos.

Visuomenė tą labdaringą darbi; 
atjaučia. Rožančiaus Draugija iš 
kasos paaukavo $25.00, Šv. Jono 
Dr'augija $25.00, kitos po mažiau. 
Jau j Lietuvą pasiųsta Šelpimo 
Komitetui Kaune apie $100.00. At- 
jausdami didelį vargą Lietuvoj ir 
norėdami tam tikslui surinkti ke
letą dolerių, gegužės 25 d., parapi
jos mokyklos salėj rengia baljų. 
Kviečiame visus senus ir jaunus 
be skirtumo, atsilankyti. Savo at
silankymu prisidėsite prie sušelpi- 
mo nukentėjusios Šiaurinės Lie
tuvos. Įžanga bus tik 35c. x

A. J. P.

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTĖS I IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausį patarnavimą Ir 
sąžiningą patarimą.

WORCESTER, MASS.
Prekybos Bendrovės šėrininkų 

susirinkimas įvyks gegužės 26 d. 
5:30 vai. vakare Šv. Kazimiero 
Svetainėj. Trijų metų suvažiavi
mas įvyks So. Bostone pirmą die
ną birželio, tai kurie įdomauja ir 
nori nuvykti prašomi ateit į susi
rinkimą. J. P. V.

Žmonės nestovi ant vietoZ 
Vieni važiuoja o kiti atva
žiuoja. Birželio 12 dieną iš
važiuoja i Lietuvą laivu Le- 
viathan p. Juozas Gricius iš 
Bostono, Jonas Kilkus su sa
vo motere Marijona ir dviem 
dukrelėm iš Montello, Mass. 
Taipogi Rozalija Bartkevi- 
ėienė ir A. Jogminas iš 
Brockton, Mass. Iš Stough- 
ton išvažiuoja p. Vincas 
Stulgaitis, Marė Stulgaitie- 
nė, p-lė Veronika Čekytė ir 
daug kitų, P-lė Veronika 
Kodytė, p-lė Elena Jokuba- 
viėienė, p. 'Pranas Joeas ir p. 
Ona Jokubavičienė važinėja 
po Lietuvą automobiliais ir 
klausos gegutės balselio. Šio-j 
mis dienos atvažiavo iš Lie
tuvos į Montello dvi sesutėSj 
jaunutės gražios Marė ir 
Stasė Grimblaitės pas dėdę 
Petrą Veselį. Juozas Stel
mokas ir Petras Valentuke- 
vičitis abudu jauni vyrukai 
ir smarkūs visame, daug ko 
pasakoja apie Lietuvą ir 
Lenkiją. Linksma sulaukti 
tokių svečiu jaunikaičių ir 
panelių. P-ną Kilkų ir kitus 
išleisiu Į Lietuvą ant greito 
laivo Leviathan ir pasieks 
Europą į, 6 dienas. Per ma
no agentūrą j trumpą laiką 
sulaukėme dar 19 žmonių iš 
Lietuvos ir visi jauni o 7 
žmonės bus senukai.

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

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
678 No. Main SU Montello, M*m.

JOS. G. ZUR0MSK1S
i Vienintelis lietuvis lalsnluotas e- 
g lektrišinas. Turiu 8 metus prity
li rimo. Taisome ir Jvedam motorus 
f ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
g me ir parduodame radios.
B
i; STOCK ROOM j
110 Ellesworth St., Worcesterl|
t Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336 g

«

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS !

Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
iSrendavojam automobilius vestu- ] 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
manu, 4
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.' 

(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 49531
Oįinas: 212 Millbury St, Worces-j 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas — 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Ižplldau gydytojo receptus ir už

laikau vi«ą eBg gyduolių.

VERNQN DRUG COMPANY
< . 360 Millbury Street ’

Worcester, Mass.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massadnuetta

Phone Park 5065
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LYNN, MASS.

, Valgykla—Luuch Boom
I

South Bostone prie Flsh Piėr Valgyk
la—I.urreh Koom, 10 stalų, 48 krėslai 
Biznis vien tik su darbo žmonėmis. A- 
tidaryta tik darbo dienomis nuo 5 vai. 
iš ryto iki 6 vai. vakaro. Apyvartos 
daroma $300—$400 j savaitę. Sąvinln- 
kus apsidirbu su dviem darbininkais 
kuriem išmoki $25 1 savaitę. Pelno sa
vininkui atlieka apie $75 j savaitę. Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia šią šalį. Parduos už $2,800 
easlL Matykite A. IVAŠKĄ.

Į

Misijos.
___ i’

iš Chicagos, kuri dabar vieši So. Bostone dainuos šy. Petro parapijos 
choro koncerte, gegužės 26 d. 7 vai. vakare, Municipal Building sve
tainėje.

Dorchester
Arti Columbia Rd., geroj vietoj naujas 
3-jų šeimynų Poloniai style namas .po 
5 kambarius ir receptlon hail ant kiek
vieno fMoro. Su vjsais modernlškiau- 
sials įtaisymais. Trys gariniai šildy
tuvai ; priekiniai ir užpakaliniai pia- 
zai. Taipgi 2-jų karų garadžlus ir daug 
žemės apie 10,000 ket. pėdų ant kurios 
galima užsivesti sodų arba pastatyti 
daugiau garadžhj. Reudų neša $156 j 
mėnesj arba $1,872 | metus. Parduos 
pirmiausia atsiliepusiam už $13,500 su 
$1,500 įnešimo. Matykite A. IVAŠKĄ.

lite išmėginti, o 17 kuopos base- 
ball ratelis visuomet sutiks.

Garbė vyčiams, kad turi tokj iš
lavintą ratelį.
s

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
City I'oint gražioj vietoj arti pamario 
kampinis 3-jų šeimynų namas su visais 
moderniškais įtaisymais ir krautuvė su 
gerai išdirbtu groserių ir saldumynų 
bizniu. Apyvartos daro apie $300 į sa
vaitę. Vasarų daugiau, nes daugiau 
aiskrymo ir ton i ko parduodama. Turi 
būt greit parduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon. įnešti reikia tik 
$2,000.00. čia tikrai yra puiki proga j- 
sigyti tokj namų ir biznį su kuriuo ga
lėsi puikiausi gyvenimų daryti. Paty
rimo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KĄ.

BOSTON OFFICE:
18 Trėmoot St., ĖiH1ball Bldg., 
Koom 205, Tel. Ltterty 7865 ir 6066

LANKĖSI REDAKCIJOJ
“Darbininko” redakcijoj lan

kėsi • įžymūs ,sveęiąiart. Rapolas 
' Juška iš Philadelphia, klebonai 

kun. J. Švagždys, kun. Strąkaus-

i ■ ’

r "

‘ y?

t
-4

kas, kųią K, Uclųonavieįus, kun. — Crarbė L. 
Juškajtis^ir \dėt5os gaujas kleljonas 
ir vikaras; kun. F. Virmauskis ir 
F. Norkui as. '

» » X. X K L i • I*

nesnaudžia. Aš iš savo pusės pra
šyčiau daugiau tolių yakahų, o už
tikrinu, kad turėsite geras pasek
mes. Tadįdaihą!

CHORO KONCERTAS
Sekmadieny, gegužės 26 d. 7 :30 

vai“ vakare Municipal Building* 
svetainėje įvyks Šv. Petro parapi
jos choro-kencertas. Programas 
bus įvairus ir turiningas. Dainuos 
didysis choras, p. M. Karbauskui 
vadovaujant, solistės p-nia Elena 
Rakauskienė; p-lės M. Gribaitė ir 
F. Karbauskaitė. Art. Rapolas 
Juška pakviestas specialiai atvyko 
j koncertą ir išpildys dalį progra- 
mo. • . '-

Patarju visiems į šį koncertą 
ateiti. Pelnas skiriamas parapijos 
mokyklos fondan.

AlaseY&iutė; Razbtd, užvaiz
du — Vincas Tamoliūų^š; Vladas, 
bernas —Kazys Amfrrozas; Ignas, 
samdininkas — Juozas Brątėuas; 
Pranas, samdininkas — Antanas 
Poškus; Matjošiųs^ apielinkės gy
ventojas — 
driejienėr

- Danielius Ąverka; An-

Urbonavičiutė. Per pertraukas su
sirinkusius liknsmino su dainomis 
p-lės f. Urbonavičiūtė ~ir O. Va- 
leckiutė;- piano solo paskambino 
p-lė V, Beleckiutė: monologą pa
sakė Antanas Poškus. Kaip vei
kalas taip ir pamarginimai nusise
kė gerai. Buvo maži trūkumai. 
iujs bįygik per pusę vaidintojų 
pirmą sykį aut estrados pąsirodė. 
Žmonių priežodis $ako; “pradžią 
galvą laužia.” Ateity tikimasi tu: 
lėti gerų vaidintojų. Žmonių bu
vo beveik pilna salė, galėjo būti ir 
daugiau. ; .

LINKSMAS BALIUS
Linksmą ir turbūt paskutinį šia

me sezone balių • rengia Bostono 
Lietuvių Draugijų Sąryšis. Balius 
įvyks subateje, gegužės 25 d. 7 
vai. vakare, Parapijos salėje, 492 
E. 7th St., South Bostone. J-šį ba- 
lių',yra kviečiami visi, seni'ir jau- 
ni,.pe£ Viši turėsite progq$ smagiai 
pašilihkstrtihti. €>ieš' garsi, lietui 
viška orchestra iš Montelk®. To
dėl visi galėsite pasišokti. Atsi
minkite, kad tai paskutinis balius 
šį pavasarį, todėl ’Sfei Vienas^e^ 
praleiskite neatsilankę.

Šokikas

CIRKAS SO. BOSTONE
Pirmadieny, gegužės 27 d. Ploto 

Cirkas, prie Andrew Sqnare po už
dangos rodys visokių naujanybių. 
Tom Mis it jo pasižymėjęs šposi
ninkas Tony pirmą kartą dalyvaus 
Sėlis Ploto Cirke. Bus daugiau nę 
200 visokių ypatybių, kaip tai: 
Pūodles ir jojikai, Hanneforęį šei
ma, Mabel Stark ir jos ristikė tig- 
» “Rajah’x Berta Beeson, p-lė 
Mabel ft?lkey, pasaulinė gimnas- 
tikė, ir 5 drambliai.

. ' Tikietai parsiduoda nuo penk
tadienio geg. 24 d. Stieff Piano 
kratuvėj, 144 Boylston St. -

Bręa4waytarp“
- I K t

CAMRIRDDE, MASS.
.. Pirma Komunija 

C ,
-Geg. 19, per Sekjnipes Svč- Pa- 

Marijos N. P. parapijos vai
tai priėmė pirmu kąrtu šv. Ko-- 

muhiją. Išviso'tų. laimingų vąike- 
ipjbuvo apie 50.

Vaikelius prirengė' prie tų Iš
kilmių Jėžaus Nukryžiuoto Sese- 
lės-Mokyt o jos; kurios jau trys 
metai kaip CambrnlgĮijjė pą$>pi-
jinę mokyklą ved^. 
gražiai nepajėgs _
kinti bei išlavinti prirengtiprie 
šv. Komunijos kaip seselės. Lai
mingas Cambridge’ius turėdamas 
parapijinę mokyklą ir Sesėlęš. _

Visi gėrėjosi praeitame sekma
dienyje gražiomis ceremonijomis.

Ter sumą pamokslą sakė gerb. 
Tėvas Al.y-Bublys. Kuris . 22, 
jau sustiprėjęs apleido Cąmliridgę 
ir išvažiavo į Chicagą.

VASARINĖ KRAUTUVĖLĖ
Gegužės-May 12 d. atidarėmę 

vasarinę krautffvėlę ant kampo I 
ir Columbia Rd., So. Boston (City 
Point). Laikome visokių rūšių gė
rimų, lemonado, visokio šokolado, 
visokių saldainių ir Birutės sal
dainių, ką tik iš Lietuvos parga
bentų, tikrų lietuviškų gardumy
nų. Taipgi ir amerikoniškiį viso
kių, kokių tik tamstos pareikalau
site. Taipgi maudynių kepuraičių 
ir tinkamų vaikams daiktelių ant 
byčių. Mes pigiau viską parduo
dam kaip kiti. Tad vieton kad pas 
koki žydą eiti pirkti ir brangių 
mokėti, tai verčiaū pas mus užei
kite ir pigiau viską gausite ir karš
tu šuniukų. Mes savo žmonėms

H” gatvių-. Sų. Boston,
T—

SENIAUSIA

545 East Broadwąy South Bostęm, Tel.
/ KITI SKYSTAI

BIlOCKTOS' OFFICE: 
830 North Malą 
Telephone Brockton

■s> -

Ką pianai daryti: pirkti ar parduotu visuomet ps 
su inuuūsj o geriausį pataripią, pęš įneš netik p
dam, bet ir inampni: biznius, farmas. Tarnus. Be to, mfu 
ofisas išduoda visokius polisus nuo ga&ro ir kitokiu nei 
niių.

City Point
2-jų šeimynų 10 kambarių ats 
Gavotas namas su visais m 
įtaisymais Ir šildytuvu (h 
bai gražioj vietoj, prie pat 
■Taipgi arti prie karų; Storų ir m< 
jų. Turi būt greit parduotas nes 
ninkai išvažiuoja. Parduos už $7,106 ir 
mažu įnešimu. Matykite tuoj B. Ę. 
8TEFANĄ. 3

Puiki Rezidencija Atsieis 
'Dykai .

perkanti šitą 3-jų šeimynų po/ 
kambarius, su visoms vigadoms 
gražioj vietoj Dorchestery. Daug 
mės dėl kelių garadžių ir sodno, 
t-i būti greitai parduotas, nes sa 
kul reikalingi pinigai dėl farm 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kąd re 
ninkai apdengs visus iškaščius 
kant savininkui kambarius už dyką, j 
sišauklte greitai.

Už $1,000 Cash
galite pirkti puikų up-to-date 3-jų.1 
mynų ^iamą Dorchestery arba Jama
ikai n su garadžiais ir vieta dėl sod _ . 
ar daržo. Kapt mokėti reudų visų gy
venimų ?

South Bostone
3-jų šeimynų namas 3-4-4 kambai 
randasi prie Dorchester gatvės. Mi _ 
slnių rendų 52 doleriai. Parsiduoda už 
$2,400.

Dorchester
Vienos šeimynos namas 9 kai 
visais įtaisymais. Parsiduoda

’ 9 * Fąnjia—Bridgewatery
38 akeriai, 8 kambarių namas su visais 
įtaisymais, ant gero kelio, 7 karvėsį’Ž 
arkliai, 25 vištos, 150 vištukų, visokią 
Įrankiai. Parsiduoda už $8,500.

Savininkės šio biznio yra Ona 
SIAURIENĖ ir Ona STANIULIU- 
TĖ.

Išėjęs pasivaikščioti nepamirš
kite užeiti nors pažiūrėti, o užtik
rinam kad ir kitą kartą ateisite.

(G.-24)
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DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IB HEATING

Todėl'visi širdingai esate kviėčiioii atiiliHkyti į ši pirmą Draugijų
Sąryšis balių ir gražiai pasilinksminti.

f
Į
«
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16105F J
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HES

3-jų šeimynų namas ir 3 kartį ga
radžius. Didelis lotas žemės. Gat
vė dabar baigiama taisyti. Šauki
te Parkway 2562—J. (G.-24)

Jamafca Plain
arti Franklin I’ark 3-jų šeimynų nau
jas namas po penkis kambarius, iš a- 
biejų galų piazai. štymo šilima, Rendų 
neša $1,440 per metų. Kaina $11,500, į- 
nešti $2,000. Matykit TUIN'YLĄ.

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviikni
382 Broadvay, South Boston

Tel. South Boston 2870

PARSIDUODA
FARMA 107 akerių. geri budinkai, 9 
kambarių namas, 2 pečiai, rakandų, 5 
karvės. 3 arkliai, 40 Tištų, 2 kiaulės, 
įtaisų ūkini. Javų. Kaina $4,800, $2^00 
įnešti. Balansas $200 į metus. Rašy
kit: CL M. DOUGLAS, Herkimer, N. 
Y. • . (G.-31)

sv.
VYČIAI IŠKILMINGAI MINĖJO 

MOTINŲ DIENĄ
L. Vyčių 17 kuopa iškilmingai 

paminėjo Motinų Dieną. 9 vai. ry
te visi nariai prisisegę atatinka
mas gėles suėjo į bažnyčią, kur 
gerb. dvasios vadas kleb. K. Ur- 
bonavičius atlaikė iškilmingas šv. 
mišias ir pasakė labai gražų Mo
tinų Dienai pritaikintą pamokslą: 
Viši nariai “in corpore” priėmė 
§v. Komuniją, kad atsidėkęjųs sa
vo motinėlėm^ ir parodžius meilę 
dėl jų.

Vakare įvyko vaidinimas, buvo 
suvaidinta komedija, “Grafas 
Kaimiečio Bernu. Programo vedė
ju buvo. 17 kuopos pirm. V. Ta- 
moliūnas. Įžanginę kalbą pasakė 
kun. F. Strakauskas. Veikale vai
dino segančios ypatos: Antanas, 

‘ grafas — Viktoras Medonis; Sta
sys, bajoras — Kastantas Mereš- 
kevičius; Liudvikas, grafo tarnas 
Ž Vincas Savickas; Juozas, ūki-, 
ninkas Albinas Nevierą; Ag
nieška, Ūkininko žmdnh Bronė 
Kavoliutė; Marytė, ju duktė — 0-

« • . » - ■ ■ - - ‘ \ C

LIETUVIAI SUMUŠĖ/ 
LENKUČIUS

Lietuvos Vyčių 17 kuopos base- 
ball ratelis, turėjo progos persitik
rinti ar gali lenkus sumušti ar ne. 
Taigi gegužės 18, subatoje, ant 
Boston Common 3 vai. po pietų, 
lošė su Šv. Marijos lenkų bažnyti
niu base-ball rateliu iš North End. 
Nors lenkučiai dėjo visas pastan
gas laimėti, bet nieko negelbėjo ir 
mūsiškiai laimėjo žaidimą 16 prieš 
4»-ris.

Iš pasikalbėjimų su mūsų base- 
ball lošėjais paaiškėjo, kad jie ap
siima lošti su lenkais 24 valandas j 
dieną ir septynias dienas Į savaitę, 
ir visuomet laimėti. Bet, šalin juo
kai, ištikrųjų galima pasidžiaugti, 
kad So. Bostono kuopa turi gan 
gerą rateli ir nebijo stoti i rungty
nes su rateliu. Šiemet jau lošė a- 
pie pusę tuzino žaidimų ir visus iš
lošė. Kurie nenorite tikėti tai ga-

Dėdė 
_______ ;_______________ i

KONCERTUOS MAINE
VALSTIJOJ

/

Šeštadienio ryte išvyksta auto
mobiliu į Rumford, Me. daininin
kė p-lė M. Gribaitė, jos sesutė 0- 
nutė ir dainininkas Stasys Paura 
koncertuoti. Juos veža savo auto
mobiliu realestatininkas p. Alek
sandras Ivaška. Rap.

-\ ____ _

Mandagumas nieko nekai- 
nuo j a, o visa perka.—L. 
Montaigne.

Nemanvk, kad be tavęs 
iriekas tiesos neišmano—A- 
rabai.

Norint elgtis protingai, 
maža protingu būti. — T. 
Dostojevskis. .

Gegužės 20 Šyč. V. J. Širdies visada geriau ir pigiau patnrnau- 
bažnyčioje prasidėjo misijos. Mi- ; sime. 
sijas duoda gerb; Tėvas Vaitke
vičius. Žmonių kas vakaras lan
kosi -daug, kaip dėl tokios kolo
nijos. ,

Rytais pamaldos esti 5 vai
mišios ir pamokslas. Vakarais 
7:30 du pamokslai ir paalimini- 
mas su Švč. Sakramentu.

Misijas surengė ir viskuom rū
pinasi gerb. kun. Fr.'-Juškaitis 
Cambridge’io klebonas, nes Lynne 
lietuviai priguli prie Cambridge.

Misijos Lynn’e užsibaigs gegu
žės 26 3 vai. po piet. Užbaigiant 
bus suteikta šv. Tėvo palaimini
mas. Visi privalo dalyvauti už
baigoje.

Per šias misijas visiems gera 
proga atlikt velykinę išpažintį, 
nts jau velykinis laikas nedėlioj 
užsibaigia.

DIDELIS BARGAIN’AS
i •
akrų farma, 40 akrų puikios dir

bamos žemės, daug'gero miško >ir pui
ki ganykla su upeliu: pirmos klesos 
budinkai, stuba O-nių kambarių su vi
sais moderniškais įtaisais, paukštiny- 
,čios dėl 10,000: visokie ūkio padargai 
it mašinos, malkų pjaunama mašina 
ir Ford trokas; apie 50 tonų šieno, 6 
karvės. 2 arkliai, 8- kiaulės, apie 500 
vištų. Prie gero kelio apie 18 mailių 
nuo Boston'o. Prekė tik $8.500 ir par- 
siduos ant lengvų išmokesčių.

3-jų šeimynų namas 15-ka kamba
rių su eĮektros šviesoms ir kitais pa
togumais arti Columbia Road, City 
Point'e. Labai geras pirkimas, nes 
savininkas nori greitai parduoti ir 
važiuoti į farmas. Prekė $6,000. Dėl 
platesnių informacijų atsiklauskite pas 
mane.

JUOZAS BALUŠAITIS
337 W. THIRD ST.. SO. BOSTON 

Telefonas S. B. 0418-KLABAI SVARBI NAUJIENA
AUTOMOBILISTAMS

Jeigu norite kad jūsų automobi
lius ilgai ir gražiai blizgėtų kaipo 
veidrodis, duokit man nupentyt. 
Kaina prieinama. A KASPAR, 66 
Victoria St., Somerville, Mass. Tel. 
Somerset 6520-J.

1929
PARAPIJOS SALEJE, 492 E. 7-th STREET

South Boston, Mass. . Pradžia 7-tą vai. vakare.
GRIEŠ LIETUVIŠKA ORCHESTRA IŠ MONTELLO’S

—————T— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- -  - ■ ■  

NEW ENGLAND AUTO 
SGHOOL

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

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston. 
Kampas. Union Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
BackBay9152

Sonth Bostone
3 šeimynų, 14 kambarių namas ir,’ 
delts .vardas, galima pastatyti 
garadžių. Nori mainyti į Dor 
ant 3 arba 2 šeimynų.

Norėdami daugiau i n formacijų klaUJ = 
kitę pas L. A.

___________ v

LITHUANIAN AGENCYA. Ivas ir C. P. Jurgeliui Savininkai

Nauji Lietuviški

1G131F B GERK, GERK GIRTUOKLĖLI—Polka Orchesra with
|| SENOS MERGOS POLKA Incidentai Singing

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas <
su Orkestras Akompan.

16130F U MARGARITA (A. Vanagaitis) 
H BE NOSIES (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Leader, Fr. Yotko 

Singing by .A. šaukevičius.
[i DARIAU LYSELĖS—Valcas Orcrestra with
|| JONELIO POLKA Incidentai Siuging
0 TRYS JAUNIKIAI

MUDU DU BROLIUKAI—A. Vanagaitis ir K. Krau&unas 
NETUR PLECIO
GIEDA GAIDELIAI Komiška Daina (Comic Šong)
TĖVUKO POLKA—Orchestra with incidentai singing 
KŪMOS POLKA (Dtinuoja A. šaukevlčius) 
PATINGOS POLKA 
TARNAITES POLKA 
VILNIAUS POLKA—Orchestra 
PETRONĖLĖS POLKA
MAGDĖS I’OLKA 
MEDŽIOTOJO VALCAS 
PUIKI PORELĖ-^Polka. 
ŠEŠUPĖS BANGOS—Polka.
JAUNIKIO P0LKA
ŽUVININKŲVALCAS—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą. 
ZANAVYKU PRAŠMATNYBĖS—Polka. Columb. Liet OrtL 
DZŪKU DZYVAI—Polka. Cotanbia Lietuvių Orkestrą
UŽLAIKOME VISOKIUS COLUMBIA I6DIRBY8TBS 

ORAMO^OKIS IR REKORDUS
lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikųRekordai

ir moūologietų.
Pas mus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, bet visokią, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių rolių 
<lel player planų. Dainos, šokiai, viskas geriausių artistų. Kreipkitės 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prislųskit 2c. štampų

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
ar Gramo-Nuo 

foną,

377 VEST BROADVAY 80UTH BOSTON, KAM
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Jeigu tą dienią lytų, tai 
gegužinė bus nukelta į sek
madieni, birželio '2 d.

Kas mėgsta šokti, tai bus 
geriausia proga linksniai 
pasišokti tyrame ore. Grajis 
gera “Al-Kanes” orkestrą. 
Šoks jauni, šoks ir šimtame
tis senelis Sk indelis.

Be to, gabiausi ir smar
kiausi sportininkai loš base- 
ball. Bus ir kitokių sporto 
mėgėjų.

Bus daug Įvairumo. Dai
nuos šv. Roko parapijos 
choras, p. Šokui vadovau
jant. solistės if solistai. Pa
kviesti ir jau pasižadėjo da
lyvauti art. St. Pilka ir šim
tametis senelis Jurgis Skin- 
deris, seniausias pasauly šo
kėjas.

Įžanga maža, o Įvairumo 
bus iki sočiai.

Darbininkai, jauni ir se
ni, visi kaip vienas, orlai
viais, automobiliais, bus’ais, 
trekais važiuokite Į pirmą 
ir gražiausią šių metų dar
bininkų gegužinę. Rengia 
L. I). S. Naujos Anglijos 
Apskritis.
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