
1 -.r

r ■■

L

4 ■ -•

VISŲ BALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VTBNYKITfiS! r \

f ' •> •

n
t

z

iŠ K F 1K
L 1 J n

T J

;r

*-4 \

u-
/i i

, M A

'i

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

t

* <<

- ------- i—®

-< v - ? -MM

' EINA ANTRADIENIAIS IB 
PENKTADIENIAIS > C ‘

«•

S

5?

1

EINA NUO 1915 METŲ
t »

1

PASIKORĖ IŠ.NEPASITEN- 
0
l •

♦

LENKAI PRISIIMA sB 
AGENTŲ DARBUS

• ♦ itP

SOUTH BOSTON, MASS., BIRŽELIO-JUNE 21 J)., 1929 M, Nr. 48. , 
------- - - ' -Ata===j: ' —

NAUJIEJIUETUVOS
AKADEMtAI

• * n 1

s
v

z. -

KAUNAS. — Gegužės 30 d. rastas pasikoręs Kybartai valsčiaus gyventojas Antanas Mičiulis, 30 m. vyras. Korimosi priežastis tiriama. Prieš kiek laiko jis buvo pirkęs žemes sklypą, bet juo vis būdavo nepatenkintas jr nuolat vienas sau niurzgėdavo. Manoma, kad dėl to nepatenkinimo korėsi.
PARTIJŲ DELEGACIJA 

PAS VOLDEM ARĄ
KAUNAS.—“L. Ž.” pra

neša, kad gegužės 28 d. pas 
ministeriu pirm. prof. Vol
demarą atsilankė delegacija: 
prof. Šalkauskas ir d-ras J. 
Staugaitis, kurie įteikė vy
riausybei pareiškimą dėl 
paskutiniojo laiko įvykių. 
Pareiškimą pasirašė Kri
kščioniškųjų grupių, Liaudi
ninkų, Santariečių ir So
cialdemokratų veikėjai. Po 
šio partijų pareiškimo gali
me tikėtis naujų išsiuntimu 
į Varnius.

Ryšy su pasikėsinimu 
prieš ministerį pirmininką 
prof. Voldemarą, lenkų pa
siuntinys Rygoj Arciševskis 
atsiuntė mūsų pasiuntiny
bei Latvijoj vizitinę kortelę 
su ženklais p. f. (pasveikini
mo), kuri Lietuvos pasiun
tinybės voke buvo grąžintas 
atgal lenkų pasiuntinybei.

Dabas “Rzeczpospolita” 
griežtai užginčija, kad jo
kios kondolencijos nebuvo 
pareikšta.
‘ Kaip matyti, Varšuva šiuo 
atveju pasirodė daug atvi
resnė už savo diplomatą Ry
goje. Priešingai p. Arciševs- 
kiui, ji palaikė nereikalinga 
barikaduotis užuojautomis 
nuo savo agentų žygių.

KAILIAŠIUVIA1 PASKELBĖ 
GENERALĮ STREIKĄ
✓NEW YORK, birž. 19 d. 

— Needle Trades Workers 
unija paskelbė generalį strei
ką. Sako, kad* keletą tūks- 4. 7 4

tančių darbininkų išėjo į 
streiką. Jau keletą streikie- 
rių areštuota už dalinimą la
pelių, kuriuose paskelbta bu
vo darbininkų reikalavimai.

Darbininkai reikalauja 5 
dienų savaitėje, 40 vai. ir pa
kelti algas ir kitokiu mažės- 
nių reikalavimų.

Streikui vadovauja kairie
ji-

KALINYS PRIE ADMINISTRA
CINĖS LINIJOS

Prieš mėnesį pabėgęs iš 
Mariampolės kalėjimo M. 
Juoksas šiomis dienomis no
rėjo pereiti administracinę 
liniją lenkų pusėn, bet sulai
kytas.
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VILEIŠIS PASITRAUKĘS IŠ
LIAUDININKO PARTIJOS
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KALTNAS. Gegužės mėn. grįžo iš Belgijos baigęs Briuselio karo akademiją pik. ltn. Juozas Ląnskarons- kis. Taip pat grįžo iš ten išėjęs karo mokslus toje pa- : v• • 1 1 • • •J • _Tčioje akademijoje, mjr. Jo
nas Juodišius. 4

Šia proga su pasigerėjimu 
.tenka pabrėžti, kad pik. ltn. 
Lanskaronskis aukščiau mi
nėtąją karo akademiją už
baigė antruoju. Tai yra ne
be pirmas atsitikimas, kad 
mūsų karininkai, komandi-

VILNIUS. — Švenčionių 
apskrity siautė baisi viesulą, 
kuri truko apie 20 minučių. 
Sunaikinta 7$ trobesiai. Be 
to, užmušta daug gyvulių.

MEKSIKA LAUKIA NUO ŠV. 
TĖVO KABELIO

VILEIŠIS PAREIŠKĖ UŽUO
JAUTĄ VOLDEMARUI'

TILŽĖS LIETUVIAI
- -rv -f?rr. u - <Vokietijos lietuvių susivienijimas neseniai suruošė Til

žėje didelį vakarą su daino
mis, prakalbomis ir šokiais. 
Vakare dalyvavo didelis Til
žės ir apylinkės lietuvių bū
rys. Pirmiau, kol lietuviai 
neturėjo savo salės, ruošti 
vakarus buvo sunku, nes viep
tos vokiečiai nenorėdavo iš- 
nuomuoti salių. Dabar 
tuviai turi savo salę ir 
karus rengia dažniau.

1 ie
va-

KAUNAS. — Uždarytos 
Socialdemokratų partijos va
dai iškėlė Kauno Apygar
dos teisme bylą neva dėl ne
teisėto partijos uždarymo. 
Bet tuo pačiu metu dauge
liui iš jų yra iškeltos bylos 
karo teisme už priešvalsty- 
Ibiškus nusikaltimus.

Rvgos “Segodnia” prane
ša, kad Kauno burmistras 
Jonas Vileišis, valstiečiu• 7 4

liaudininkų partijos centro 
pirmininkas, iš pirmininko 
vietos atsisakė, kadangi kilo 
nesusipratimų dėl nusistaty
mo kasi ink dabartinės vy
riausybės ir dėl “L. Ž.” iš
sišokimo dėl p. Vileišio užuo
jautos Voldemarui po pasi- 
keisnimo. Sako, kad Jonas 
Vileišis iš 'išėjo;
Nauju pirm, numatomas p. 
M. Sleževičius.

Kauno “Rvtas” No. 116 a- 
pic pasikeitimus liaudininkų 
centre rašo: “Pasiteiravus 
paaiškėjo, kad valst. liaudi
ninkų oentre**jokių pasikeiti
mų nesą.”

L.K?

KIŠENIŲ NELIEČIAMYBĖ

SLAPTA SUTARTIS ČEKO
SLOVAKIJOS IR PRAN

CŪZIJOS

CHICAGO. UI. — Jung. 
Valst. federalis teismas iš
sprendė, kad prohibicijos a- 
gentai neturi teisės krėsti 
žmogaus kišenes be varran- 
to.

Felix Sprinzukas ir John 
Kaziukas buvo areštuoti ir 
kaltinami būtlegerystėje.

Teisme prokuroras Fisher 
paaiškino, kad kaltinamieji 
birž. 8 (L prohibicijos agentų 
buvo iškrėsti. Warran t o ne
turėjo. Kaziuko kišenėje ra
do raktus kuriais jie atsira
kino jo siūbą ir ten rado ga
lioną mūnšaino. Prokuroras 
rekomendavo teisėjui kalti- 
namus išteisinti. Teisėjas iš
teisino ir pareiškė, kad be 
warranto neturi teisės kiše
nių krėsti.

237 PROTOKOLAI
Kaunas. — Geg. 25 ir 26 d. 

d. policija surašė 
čiams 237 protokolus, 
bent apsukrumas.

kaunie-
Tai

AREŠTAVO 8 KOMUNIS 
TUS ŠIAUDUOSE

TAI BENT TEISMAS
Sovietų spauda deda teks

tą vieno sprendimo kurį iš
nešė sovietų teismas Evate- 
rinburgo srity. Sprendimas 
šitaip skamba:

“Sovietų socialistinės res
publikos vardu liaudies teis
imas nusprendė kaltinama
jam pionierį Dediuchinui 
Jonui už britvos vogimą at
imti visas kultūriškas pra- 
knognn ir..—panaudoti jarty 
kūno bausmę. Kirsti jam, 
Dediuchinui 25 smūgius dir
žu kur tik pakliūva^ tik ne 
per galvą.”

Seka pirmininko ir teismo 
narių parašai.

--y
GENEVA, birž. 19 d.

Tautų Sąjungos komisija-^ 
smarkiai kaltina Austriją už U'a 
tai, kad ji slaptai ginkluojasi > 
kas yra priešinga pasirasy- f 
tai taikos sutarčiai. - '--gg

Anglijos, Prancijos ir Ita- ?
li.jos delegatai sako, kad’ 
Austrija laikė paslėpus gin
klus ir amuniciją darant ty
rinėjimą. ir kad kariuomenę 
sumažino, bet paliuosuotus 
kareivius ir naujokus sutrau
kė į organizacijas ir bile ka^ 
da gali pasirodyti su 200,000 
iki 300,000 armija.

Slapta kariška sutartis

KALTNAS.—Praneša, kad 
p*įtojaus dieną po atentato p'. 
J. Vileišis, burmistras, liau
dininkų partijos pirminin
kas, atvykus į Kauno miesto 
ligoninę, kur buvo sužeistie
ji, min. pirm. Voldemarui, 
jis jam pareiškė užuojautą 
kaip miesto burmistras.
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MEKICO CITY, bir. 20. 
— Jeigu Šv. Tėvas kabeliu 
patvirtins Bažnyčios Įgalio
tinių su Meksikos valdžia su- 

i, tai ginčas 
Bažnyčios su valstybe bus 
likviduotas.

Derybas vedė J. M. arki
vyskupas L. Ruiz y Floros, 
vyskupas Diaz ir prez. (Iii. 
Spėjama, kad iki sekmadie
nio atsakymas iš Vatikano 
bus gautas ir sekmadienį ka
talikai vėl laisvai galės gar
binti Aukščiausiąjį.

ruoti į užsienius aukštąjį fca* įtarties?1 jnojektą.
_ ... ’i. Rmnxr/.iAo cni a

ro mokslą ar šiaip-speciali- 
nius karo mokslus eiti, labai 
gerai (aukščiausiais mokslo 
pažymiais) užbaigia aukštą
sias karo mokykląs.

RAUDONA VĖLIAVA 
“PRAVDAI”

Nutarta apdovanoti “Rau
donosios vėliavos? ’ ordenu 
Maskvos komunistų partijos 
aikraštį “Pravdą.” Tai pir

mas tokiu būdu pažymėtas 
laikraštis.

KIEK IŠSKIRSTYS į VIEN
KIEMIUS LIETUVOJE

•> 3

S
V*

PRELATAS JAKŠTAS
GARBĖS DAKTARAS tarp Austrijos ir Vokietijos 

veikia, kas sudaro visoje Bu- ( 
ropoji* karo pavojų.

LIETUVIS PA

Tš Maskvos pranešama, 
kad Čekoslovakija ir Pran
cūzija padarė slaptą karišką 
sutartį. Sutartis numato, jei 
Austrija jungsis su Vokieti
ja. tai Čekoslovakija turėtų 
užimti Vienuos, Linco ir 
Salcburgo miestu, o viena 
prancūzams artima valstybė 
Klagensurtą. Taip būtų Aus
trija padalinama ir nebega
lėtų susijungti su Vokietija. 
Kariškoji vadovybė būtų 
prancūzų generolų rankose.

Latvių laikraščiai prane
ša, kad Latvijos pasieny, ne
toli Riežicos į pasienio sar
gybos punktą atėjo lietuvis 
Jonas Nelibušis 30 m. nele
galiai perėjęs Latvijos So
vietų sieną. Prieš kelis me
tus jis buvęs apkaltintas šni
pinėjimu Lietuvos naudai ir 
ištremtas į Soloveco salas, ir 
sėdėjęs ten katorginiame ka
lėjime. Nesenai jis 
paleistas iš valėjimo 
taręs bėgti iš SSSR.

Nelibušiui vargais
lais. pasisekė atvykti į Lat
vijos pasienį ir čia jis eida
mas miškais perėjo į Latvi
jos teritoriją ir pareiškė a- 
pie tai pasienio sargybai.

Nelibušis nuo 1913 m. gy
veno Rusijoje.

Šiais metais numatoma iš
skirstyti į vienkiemius 1928 getais nebaigti skirstyti 133 
kaimai su~33,000 ha. plotu ir 
naujų 243 kaimai su 70,000 
ha. ploto.

Be to, bus baigti 128 pra
dėti parceliuoti dvarai ir 382 
nauji, iš viso 60.000 ha. plo
to. Prie tų darbų jau dirba 
200 matininkų.

KAUNAS. —Nenuilstan
tis mūsų kultūros dirvoje 
darbininkas prelatas Alek
sandras Dambrauskas-Jakš
tas susilaukė malonaus ir tin
kamo darbų įvertinimo. Aka
demikai už darbą matemati
koj Mat. Gamtos fak. sutei
kė garbės daktaro laipsnį.Di- 
plonio iškilmingas įteikimas 
įvyko š. m. gegužės 30 d. didž. 
Universiteto salėje, dalyvau-

NUODINGOSE SRUTOSE 
ŽUVO KETURI DARBI

NINKAI
a 
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22 KOMUNISTŲ IŠPROVO 
KUOTI DARBININKAI 

APKALTINTI

VERSTIS
MEDICINA TURKIJOJEŠiomis die-| Turkų ministeriu kabinę-KAUNAS.

nomis pas kelis įtariamus ko- Itas įnešė į parlamentą įsta- 
nunistus Šiauliuose buvo pa- tymo projektą, kuriuo sve- 

» darytoj*kratos. Suimta 8 ko-Įtimšaliams draudžiama vers-
munistai. tis medicinos profesija.

i
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ANGLIJA GRĄŽINS KINI 
JAI VEIHAIVEI

UOSTASHANCHAJ, Kinija. — 
(Praneša iš Kankino, kad Sir 
Milės Lampson, Britanijos 
ambasadorius, pranešęs Kan
kino valdžiai, kad Anglija 
sutinka pradėti derybas dėl 
grąžinimo britų laivyno Vei- 
havei uosto.-

Šį uostą Anglija užėmė 
ji 898 metais. Jis randasi šiau- 
iriniame šantungo pussalio 
{pajūry.

LOWELL, Mass., birž. 18 
d. — Keturi miesto darbinin
kai žuvo nuodingų srutų ry- 
noje ant Perrv St. Trys žu-

• i*'

•. J

na. Sako, kad nuodingos siw*3- 
Los buvoDšnbėgusios tš 
dirbtuvės ant gatvės ir dar- 
bininkai dirbo, kad suleisti į 
rvną. Kumet jie nukėlė rv- 
uos dangti, tai gaso buvo i- 
trauktas. Kiti gelbėdami į- 
kritusį irgi buvo įtraukti, 
Suliėgę gaisrininkai nelai-. 
minguosius ištraukė ir tuo
jau pašaukė kun. F. Stra- 
kauską, Šv. Juozajio parapi-„> į 
jos kleboną, kuris vietoj su
teikė Paskutini Patepimą.
Po te, nelaimingieji bŲvo-(|^ 
nuvežti i šv. Jono ligonihęjf Dyg 
ten bandvta atgaivinti, bet j 
veltui. Jų kūnai nuodų buvo y 
baisiai nuėsti. Tai buvo bai
sus regines.

jant daugeliui profesorių4Vo'begelbėdami įkritusį.į.rv- Rtnrlpnin ir rinki i VA e - "studentų ir šiaip publikos. -* 
_ Dėkodamas ' prof. Vk. Že- 

maitis įteikė diplomą ir nau
jam daktarui linkėjo dar il
gai ilgai gyvuoti ir savo raš
tais nešti vis naujų vertybių 
mūsų kultūros lobynam Ir 
mes linkime garbingam lite
ratui ilgiausiu metų.

CHICAGO, III. — šia sa- 
f • *■

vaitę prasidėjo 25 komu
nistų bvla kriminaliame teis
me. Jie visi kaltinami už 
riaušes, kurias sukėlė birž. 15 
d. demonstracijoj. Sako, kad 
demonstrantai neturėję leidi
mo ir tik ieškojo priekabių, 
kad išsirėkiamasis.

Demonstrancija įvyko ne
va naudai Gastonijos strei
kui, bet faktinai kiekvienam 
darbininkui aišku, kad riau
šėmis jstreikieriains nepagel
bėsi. Iš riaušių tik komunis
tų vadai naudojasi, nes jiems 
tada lengviau iškaulinti iš 
nesusipratusių . darbininkų 
dolerius-——----------------------

PIRMAS PILIETIS GIMĖ VATI
KANO TERITORIJOJE

Vatikano Miestas, bir. 18 
d.—Pirmas pilietis gimė Va
tikano teritorijoje šiandien. 
Jis vra sūnus Tomaso la 
Bella. kambariu prižiūrėto
jo.

SUSIŠAUDYMAS SU TE
RORISTAIS Iš LEN

KIJOS

• y _ 21 ____
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CHARLOTTE, K. C. — 
Pereitą antradieny pasibai
gė išklausinėjimas 63 suareš
tuotų Gastonijos - tekstiles 
streikierių ir jų vadų. Iš tų 
41 išteisintas, o 22 apkaltin
ti: 14 apkaltinta žmogžudys
tėje. 8 užpuolime su tikslu 
nužudyti.

Jie kaltinami - nužudyme 
policijos viršininko ir už {neša, kad birželio“ mėn. pa- 
sužeidimą kitų policistų ir .baigoj “į vasaros stovyklas” 
kėlimą riaušių. (atvyks prie demarkacijos li-

Šis tekstilės streikas nėra nijos iš visos Lenkijos gru- 
visų darbininkų, o tik komu-.pės lenkų skautų ir viduri- 
nistų simparizatorių.- • Ame-;nių ir aukštesniųjų mokyklų 

1 rikos Darbo Federacija šiam jaunimo. Atvykstanciųi skai- 
streikui nepritaria. Ičius sieks 1000 žmonių.

ž ‘ 1
v

. «

LENKŲ SKAUTAI PRIE 
DEMARKACIJOS 

LINIJOS“Kurjer Wilenski” pra-

X

15 METŲ KALĖJIMO UŽ 
MOTINĄ

Pernai Šiauliuose Jonas 
Balcėrius žiauriai nužudė 
savo motiną: išlaužė 7 šon
kaulius ir sunkiai sužalojo 'J 
galvą. Teisme jis*aiškinosi ” 
juokdamos kad motina sir- -U 
gusi ir liga ją palaužusi. ' '

Apygardos teismas J. Bal- -S 
cierių nubaudė 15 m. sun- ' 
kaus kalėjimo.

.--jr

KAUKAS. — Birž.' 6 d. 
lies Kazimierovskos kaimu 
(ties Kaišedoriais) perėjo 
Lietuvos pusėn apie 10 gin
kluotų parabeliais ir grana
tomis vyrų. Lietuvos pusėje 
per 200 metrų nuo demarkli- 
nijos jie susidūrė su vienu 
Lietuvos pasienio policinin
ku, į kurį teroristai pradėjo 
gaudyti ir n¥te ikaušininę 
granatą, bet granata nespro
go. Policininkui atsišaudant, 
jie pasislėpė mieste.

Atvykus didesniam polici
ninkų skaičiui ir apžiūrint 
mišką užpuolikų nerasta, centracijos stovyklą pil. St. 
Pastebėta tik kelių asmenų^ Luobiki kaip pavojingą vir i 
perėjusių į lenkų pusę, ]>ė-suomenčs tvarkai asmenį. .Tii f 
dos. Policininkai miške rado 
dvi pragaro mašinas. Sjiėja- Kalvarijos 
ma, kad tai būta teroristų tiniu laiku dirbo “Panty 
grupės, kuri \yko Lietuvos moj.” Priklausė prie social- 
gilumon. demokratų.

IŠSIUNTĖ “ATOSTOGŲ
VARNIUS <

____________ . ..rf4.«

•KAUKAS.—Karo komen^T 
dantas ištrėmė i Varnią kon*

seniau ėjo mokytojo pareigas 
valsčiuj irpaslra- ;
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Sekminių pir

GIMINES IR PAŽYSTAMI

šiemet 
tonažo 
savaitę

DABAR MIEGA GERAI IR IŠ 
RYTO JAUČIASI PUIKIAI

Aplankyk Chevrolet pardavėją 
šiandien. Apžiūrėk šį sensacingą 
naują Chevrolet Six. *

Vilniaus laikraščiai pra
neša, kad Vilniaus vaivada 
išbraukęs iš 1929—30 m. są
matos Lydos, Valažino, Sla- 
nimo apskričių savivaldybių 
kreditus veteriniams punk
tams, mokykloms statyti, li
goninei ir našlaičių namams.

” ir dau
Visą tą degt indą 

inventorių 
penkiais vežimais

8 asmenvs.

LIETUVIŲ SPAUDOS
PARODA

DEGĖ MIŠKAS
Ukmergės apskr. Upnvkų 

girininkijoj išdegė apib 1 ha. 
miško.

50 NUOŠIMČIŲ PAKELTI
MOKESČIAI

SUĖMĖ DEGTINDARIUS
Kražiai. — Gegužės mėn. 
12 Į 13 naktį Skaudvilės

KOSTA. ARKLIU LIGA ♦
Eržvilkas. — Nuo gegužes mėn. 5 dienos Kavolių, Džiugu ir Užakmenių kaimuose pasirodė nežinoma arklių liga, kuria jau nugaišo 8 arkliai Kavolių ir Džiugų kaimuose ir 2 arkliai Už- akmenių kaime. Apie tų į- vykį pranešta p. apskrities viršininkui; prašoma skubiai prisiųsti veterinarijos gydytojų. i

Boston, Mass.
Mlį »*»>,•

ipadėję įtaede- jędi tik išsaugotos; Yrthžytftt “vyšnios.-

NELEIDO
1929 m. gegužės mėn. lt 

d. Ministerių Kabinetas nu 
tarė Kataliku veikimo een

MILIONIŠKĖ, Vilniaus- 
Trakų apskr., Varėnos vai 
Mūsų—sodžius—nelaimingas 
tuo, kad stovi netoli demar 
kacinės linijos. Ilgus metus 
turėdavom iš lenkų leidimus 
pereiti anapus linijos, kur 
turime savo žemės. Taip pat 
padavėm prašymus leidi
mams ir šiemet dar balan
džio mėn. sumokėdami po 25 
zlotus, bet jų negavome. Po 
kiek laiko pranešė, kad Sto- 
rastija atsakiusi mums leidi
mus neva dėl to. • kad mes 
parduodame lenkų piliečius 
lietuviams. Toks pareiški
mas visus mus nustebino, 
lies iš" tiesų, be emigranto

Taipogi konstrukcija naujų Fisher 
bodies žymiai pagerėjo. Subu- 
davoti iš kietmedžio ir plieno— 
jie yra gana stiprus ir patogus ir 
atsargumas perviršija visus kitus 
nebrangius automobilius.

vos įsveze
Cuim-

MIĖKO, GAISRAS
Levintų ir Gaižiūnų sto

čių apylinkėse buvo kilęs 
miško jaunuolyno gaisras. 
Dėl didelių karščių ir visuo
tinio išdžiūvimo gaisras ga
lėjo ir labai išsiplėsti. Bet 
bendromis žmonių pastango
mis pasisekė užgesinti. Iš
degė tik nedidelis jaunuoly
no plotas; kitose vietose nu
svilo tik žolė.

Lenkų spaudoj pasirodė 
žinių, kad daugelyje Šven
čionių apskrities valsčių, šei
ni i ko atstovui reikalaujant, 
dvigubai padidinti valsčiaus 
“gminne” mokesniai.

Visur tveriasi komitetai 
gelbėti badaujančius Šven
čionių apskrities gyvento
jus ,o Seimikas... kelia mo
kesnius.

Niekad pirmiaus visoj istorijoj au
tomobilių išdirbime nebuvo tokio 
padirbimo madoje ir išvaizdoje 
nebrangaus karo kaip kad dabar
tinis naujas Chevrolet Sis.
Subudavoti nauji Fisher bodies su 
visokiomis gudrybėmis ir padaili
nimais už kuriuos Fisher vardas 
yra žymus. Sėdynės yra puikiai 
apmuštos ir vidury medis gražiai 
nudailintos per Ternstedt.

JUDĖJIMAS KLAIPĖDOS 
UOSTE

KAST MILTON: Alfred East
VVEST RONBURY: Mt. Hope Moto* 

Sales, 1782 Centre St
ROKBURY: Grove Hali Chevrolet Go^ 

458 Blue Hlll Avė.
READING: Bal-Don Chevrolet Ine.
REVERE: North Shore Chevrolet Co, 

1459 N. Shore Rd.
ROSLTNDALE: Mt Hope Motor Sales, 

415 Hyde Park Avė.
WAKEFIELD: Main St, Chevrolet Co, 
WALPOLE: Walpole Aūto gtn.,

19 Stone St
AVALTHAM: Robert G. Pease, Inc« 

703 Main St.
WATERTOWN: Daniels Chevrolet CtJU. 

047 Mt Auburn St 
(ĮVEST NEWT0N: W. J. Fnrbush, 

A v’p I
tVINTHROP: Gordon G. Fullerton, 
57 Putnam St

WOBURN: Lynch Motor Sales, Ine, 
40 Winn St

SUNKI KLAIPĖDOS MIŠKO 
PRAMONĖS PADĖTIS

Koenigsb. Hart. Ztg. savo 
n r. 244 praneša apie Klai
pėdos krašto miško pramb- 
ninkų posėdį, kuriame buvo 
aptariami įvairūs reikalai. 
Pasirodo, kad Klaipėdos 
krašto miško pramonės pa
dėtis, ir anksčiau nebuvusi 
lengva, įsigalėjus naujajai 
prekybos sutarčiai su Vo
kietija, žymiai pablogėjo. 
Panaikinus papiginta gele
žinkelių tarifą- Klaipėdos 
uostui ir sumažinus (turės 
būti ir visai panaikinti) 
muitus miško medžiagai, 
Klaipėdos krašto miško pra
monei vis darosi sunkiau 
gauti miško medžiagos; tuo 
tarpu dėl aukštų įvežamųjų 
muitų ir brangaus transpor
to tarifo Vokietijoj Klaipė
dos krašto pramonė negali 
išlaikyti konkurencijos su 
Rytų Prūsų miško pramo
ne. Pastangos surasti rinką 
Anglijoj taip pat maža pa
gelbsti, nes nesant regulia- 
riško laivų susisiekimo) su 
Anglija negalima išlaikyti 
ir nuolatinių prekybos ry
šių.

Tuo būdu naujoji preky
bos sutartis su Vokietija 
mūsų Klaipėdos krašto miš
kų pramonę pastatė į daug 
blogesnes veikimo sąlygas. 
O tai sudaro nuostolių ir vi
sam Lietuvos ūkiui.

krovinių, ypač daug skudu
rų. Užvakar Klaipėdos uos- 
tan įplaukė visa eilė laivų, 
kurių tarpe didelis švedų 
laivas “Kiruna” 8,300 tonu 
talpos. Jis atgabeno Klai- 

tpėdon superfosfato iš Steti- 
'no. Prieš šią kelionę ^Ki
limą” yra buvęs Floridoj. 
Be to/ šiomis dienomis yra 
atvykęs Klaipedon didelis 
10,000 tonų talpos laivas su 
nafta ir benzinu.

Klaipėdos uostą 
dažnai lanko didelio 
laivai. Praėjusią 
čia, tarp kitų, buvo įplaukęs 
didelis Stetino laivas “Pom- 
mern,” apie 6000 tonų tal
pos, kuris buvo atgabenęs 
25,000 bačkų cemento. Jau 
antrą kartą šiemet buvo taip 
pat atplaukęs didelis pran
cūzų laivas “Virginie” iš Le 
Havre uosto, kuris atgabe
no keleivių ir įvairių prekių, 

tro Panevėžio rajono valdy-J Iš Klaipėdos “Virginie” iš- 
bos prašymą leisti steigti >vežė 25 keleivius ir įvairių 
siunčiamąją radio stotį at 
mesti.'

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA“ 
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
ju-
Verta
urnose

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

' “MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri- 
kos li etu vi ų katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.
- “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
' ’ “MOTERŲ DIRVA”
2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį. $

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

Vilnius. — Mokslo Dr-jos 
būstinėj 25-metinėms spau
dos atgavimo sukaktuvėms 
paminėti atidaryta lietuvių 
spaudos paroda.' Parodoj iš
statytos knygos, išleistos 
prieš 1904 mietus; jų tarpe 
yra išleistų ir rusų raidomis, 
į pakankamai drėgną ir pu
rią dirvą, duoda ūkininkui 
viltį tikėtis gero dernausį 
Žieminiai pasėliai irgi atr<£ 
do gerai, ypač kviečiai ir 
dobilai.

Sodai ivosjįyos 
sprogti, ♦liet, vaisin 
lių žievė pagadintai 
palei žemę nttff imti*

I’onas John Ualters. Philadelphia, Pa., 
nori. kad kenčianti žmonės dasižfnoty 
teikias puikias panekiheg jis yra gavęs" 
nuo Nngu-Tone. Jis sako: “Nuga-Tone 
yra puikios gyduolės. Ai dabar miegu 
gerai naktimis ir mano viduriai veikla 
nuturaliai tris syk dienoje, ir aš jau
čiuosi puikiai, kuomet rytu atsikeliu iš 
lovos. Prieš vartojimu Nuga-Tone aA 
visuomet buvau nuvargęs, o dabar jau
čiuosi puikiai."

□'tiksiančiai moterų ir vyrų yra silp
ni, maiakraujai, vietoj būti, sveikais 
Ir stipriais ir turėti stiprius visus savo 
organus. Jie pasensta priei laiką — 
turi prastų apetitų, menk* vidurių 
rirėklnlni*. turi gasų viduriuose, kepe
nų t rūbelius, silpnus Inkstus. Įrituojan
čiu pual^ negali naktimis gerai miego
ti. ntslkelln U ryto nuvargę. Nuga- 
Tone puikiai pagelbsti nuo imnąiių ue- 
Kulė-jimų, Ir jau pagelbėjo viri milijo
nui įmonių ir gr*iino jiems sveikat* 
stiprumo Ir Jčctj. Pabandykit bulei j 
Mandle. Jų* galit gauti jų kur gyduo
lės ,vra pardavinėjamo*. Jei hwų vertei- 
km neturi jų šlake, reikalaukit, kad jie 
uisakytų jų » obelio vaiaclvAs. .

g • T • t- • i Vaitkevičiaus lietuvių poli-
Okllpliotoje J-jietllVOlC/biai pakliuvimo, apie jokius 

K "P nnrdnvimus nieką nežinome.

S^«»-..*525 Thc COACH ^^..*725
?hL«m...„..*525 D^’eo ’595
2^____ *595 *595 ^U-^T,400

*695 ^wltboU50

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

pardavimus nieko nežinome. 
Dabar tiesiog nežinome kas 
daryti. Laikraščiuose skai
tėme, kad esanti pasirašyta 
kokia tai pasienio gyventojų 
judėjimo sutartis, o mums 
neduoda leidimų.

Tautinis susipratimas ne- 
perdidelis. Ypač liūdna žiū
rėti į mūsų mergaites besi
meilinančias prie svetimų 
kareivių. Berniukai daug 
aukščiau stovi.

Chevrolet Motor Company 
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHDRIZED CHEVROLET DEALERS

NE VVTON: Stuart Chev. Co., 431 Wasb. 
ington St.

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

NEWTON HIGHLANDS: Woodworth 
Motor Co.

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

MAT .DEN; Frame Motore, Ine., 144 
Exchange St ''

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

NORtVOOD: Fenton’s Garage
QUINCY: tVashlngton St Garage, Ine,

216 Washington St
DEDHAM: Dedham Sųuare Chevrolet 

Company, "VVashington St
EAST BRAINTREE: Clark & Taber 
EVERETT: Melanson Bros., Ine., 

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

HilI Avė.

įUL- z - ■ —. , s»
w-__________ ______ .

' VISUOMENINIS ŪKININKŲ .'operacija dar visai tebėra 
— TEISMAS - Į jauna ir tik pastaruoju lai- 

.dar pirmas Lietuvoj, įvyko ku pradėjo tinkamiau tvar- 
-Seduvoje gegužės 12 d. Po!kytis, kad tos kooperacijos

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

ĄRLINGTON: Arlington Aute Co.
450 Massaehusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St

CHELSEA: McBride Chevrolet Con 
Chelsea Sq.

CHAąT.ESTptY^. 8tantey Harlovr 
Chevrolet Corp., 3Š4 iiain St

EAST BOSTON: tVarnoek-Lynch Mo
torą, Ine., 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 and 308 Massaehusetts Avė.

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

MELROSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
WELLESLEY HILLS: Stack & Mc

Adam Ibc.

lė progimnazijos salė šio 
k , teisriip pasiklausyti. Teismo 

pirmbiuikas D-ras Milvydas 
susirinkusiems ūkininkams 

>-■ f-:. - -

Kcntnds. Miijišteris pirmininkas ir užsienių reikalų migisUris prot Voldemaras gegužės iriem, 30 d., lengvai apsirgo. Diagnozas nustatė lengvą skilvio katarą ir didžiųjų žarnų suerzinimą. Numatoma, kad dėl tos priežasties ministeris pirmininkas keletą dienų negalės išeiti iš kambario.

KLAIPĖDIEČIŲ EKSKURSIJA 
Kaunas.

irtą dieną į Kauną atvyko 
viena gausingesnių klaipė
diečių lietuvių jaunimo eks- 
1 kursi ja. Ta proga klaipė- 
Įdiečiai lankėsi Valstybės te
atre, apžiūrinėjo Kauno is
toriškas rietas ir karo mu
ziejuj nuleidžiant vėliavą 
savo vardu uždėjo vainiką 

nuro- Įant paminklo žuvusiems už 
111 Lietuvos nepriklausomybę. 

jUždėjimo metu vienas klai- 
jpėdietis pasakė kalbą, į ku- 
(į'ią atsakė gen. Nagevičius. 
P j to, Klaipvdos krašto 
■jaunimo priėmimas buvo 
l“Varpo” salėj’, kuriuos svei
kino įvairios Didž. Lietuvos- 
organizacijos.

L. K. MINDAUGIO KETVIRTAS 
PĖSTININKŲ PULKAS

Panevėžys. Gegužės mėn. 
19 d. 4 p. pulkas minėjo vie
nuoliktų gyvavimo metų me
tinę šventę. Nors pulko įsi
kūrimo data yra 1918 m. 
gruodžio m. 19 d., bet ka
dangi gegužės m. 19 dieną 
Panevėžio, (batalyionas ( da
bar 4 p. p.) išvadavo Pane
vėžį iš bolševikų, todėl ir 
pulko šventė kiekvienais me
tais švenčiama gegužės mėn. 
19 dieną.

Kelmės policijos nuovados 
ribose, ir surado septynis 
slaptus degtines bravorėlius 
ir penkias slaptas “cukri
nės” parduotuves. Iš viso 
suėmė 6 aparatus degtinei 
varyti, 7 didžiulius katilus, 
po 20—30 kibini talpumo, 8 
statines užraugtos brogos, a- 
pie 90 litrų jau pagamintos 

-.“cukrinės” ir daug įvairiu 
įrankių 
riij 
su 
ti

’sukėlė mūsų ūkininkuose ne
pasitikėjimo kooperatyvais 
— nusprendė: 1) Griežtai 
smerkti visus iškeltus ūki- 

J paaiškino šio teismo svarbą ninku apsileidimus ir neran- 
tir prašė rimtai jį išklausyti. 'gumą;J2) Mūsų ūkininkams 

^Sekretorius p. J. Jonaitis įduoti penkių metų laiko tar- 
f?’,"perskaitė kaltinajnąjį aktą ’pą, kad jie per tą laiką pa- 

: ir prašė ūkininkus nuteisti rodytų užtektinai sumanu- 
Aki gyvos galvos kalėjimu. tmo, darbštumo ir savo žemes 

Kaltintojais buvo agrono-l0*™ k,ultar? ‘^mai iš- 
K. Palei ir A. Gvidis. jP

E^Ą.bu kaltintojai savo kalbose!
-labai aiškiai nurodė visus ū- 

kininkų apsileidimus ir jų 
tdogumus.

gk, i -1 • ’ _ ', Pirmasai gynėjas agr. St.
; Vaitkevičius nurodė, kad ū- 

k kininkai negalėjo taip greiti 
? atsikelti iš esamo skurdo to- j 
r dęŲkad per karą žuvo daug į

' L' i. • > »
pimgų.

* Antrasis gynėjas p. P.
Butkus ilgoje kalboje 
dė tas priežastis, dėl kur 
mūsų ūkininkai taip suvar
gę tebėra po šiai dienai, ir 

■. nurodė, kad paskutinių lai
kų ūkininkai jau pradėjo ’po 

_ susirūpinti savo ūkių pažan
gą. Prašė ūkininkų neteisti, 
bet juos visai išteisinti.

• Visuomeninis ūkininkų 
teismas, imdamas galvon. 1) 
kad mūsų senoji karta, per- 

į - gyvenusi baudžiavą, kuri, 
slopindama ūkininkų inicia-

.’tyvą, ilgam laikui padarė?8 - .
. neigiamos įtakos Lietuvos^luova^os P°^eUa H vietos 

,« .'žemės ūkiui; 2) kad didysisLbau^aį padarė kratų Pa- 
..fkaras su okupacija ne tikn-Yarn\1L^]b Sodkalnio, Ti-

-Sutrukdė mūsų žemės n5iol^,1^nl Užpelkių, kaimuose, 
y pažangą, bet visiškai ją su

naikindamas ilgesniam lai
kui pakirto normalų ūkio

'Vystymąsi: 3) kad mūsų so- 
..džiaus skirstymasis į vien- 

> kiemius plačiu mastu tepra-
..sidejo tik po didžiojo karo, 
gi intensyvus ūkininkavi- 
mas galimas tik vienkie- 

? iniuose; 4) kad Lietuvos ko-

* * I Tel. Brockton 4757 I
| I STEP. C. VIŠINSKAS Į

- = Lietuvis Advokatas |
K ' | Vedu visokias bylas ir padir- | 
p -i bu visokius dokumentus viso- Į 

= kiems reikalams. i
g - | 683 NORTH MAIN STREET į 
t • f Brockton, Mass. i
f i | OFISO VALANDOS |
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LIKŲ TOMA? '

t

dos,toks gailiaširdis..Ganyto-, iaįai geri
• v

Kristus buvo labai geras I žmonėms. Savo gaiUaširdys- 
tę rodydavo ypač pavąrgė- 
įiams ir nusidėjėliams. Jis 
nesidrovėjo su jais draugau
ti, dalyvavo jų sueigose, val
gė ir gėrė. Tas buvo visiems 
taip žinoma, kad jo priešai 
prikaišiodavo Apaštalams, 
jog, girdi, jūsų Mokytojas 
sėbrauja su nusidėjėliais, 
valgo su jais ir geria. Į tai 
gerasis Ganytojas atsakyda
vo, jog sveikieji nereikalingi 
gydytojo, tik ligoniai. Kuo
met jam atvesdavo visokios 
rūšies paliegusius, jisai ir 
nuodėmes "jiems atleisdavo 
ir sveikatą grąžindavo. R o-

jas turėtų būti visiems vie
nodai geras ir nė vieno ne
smerkti dėl jo silpnybių. Bet 
gi gerasai Kristus smarkiai 
smerkdavo vienos rūšies nu
sidėjėlius Farizėjus dėlto, 
kad jie buvo veidmainiai. 
Kodėl veidmainiai Dievui 
taip nepatinka?

Veidmainys, mat, yra me
lagis. Ir tai ne bet koks me
lagis. Kartais žmonės pa
meluoja dėl kokios nors sau 
naudos, kartais iš baimės, 
dėl išvengimo kokios nelai
mės ar pavojaus, kartjįūjutik 
dėl kokio tuščio nieko. To- į 
kie melagiai yra nusidėjė
liai, jų melas Dievui • nepa
tinka, liet yra dovanotinas, 
nes paeina iš paprasčiausios 
žmogaus silpnybės. Bet veid
mainys yra tikslus melagik. 
Jis būdamas nedoras statosi 
doru ir nori prigauti ne tik 
žmones, bet ir patį Dievą. 
Tokie kaip, tiktai buvoL fari- 
žėjai. Išoriniai jie atrodė 

i, nes tinkamai ir 
skrupulingai laikydavo kad 
ir smulkmeniškiausius Mo
zės įstatymus, bet esmėje jų 
darbai turėjo būti labai 
prasti, nes Kristus apie juos 
taip .pasakė: “Jeigu jūsų 
teisybė nebus labiau gausi 
neg Įstatymo Daktarų ir Fa- 
rizėjų, neineisite dangaus 
karalystėn.”

Ko labiausia farizėjams 
stigo, — tai meilės. Jie dėl 
savo neva Šv. Rašto pažini
mo statė savę augštai, kitus 
gi visiškai niekino. Sugavę 
vieną kartą nuodėmėje mo-

stebuklingojo Vilniaus J 
Vartų S v. Marijos paveiks

lo Istorija ' .

AMERIKOS LIETUVIU R. K. 
FEDERACIJOSXIX-TAS 

KONGRESAS
į r * ; i ’
Am. Lietuvių R. K. Federacijos leriškę, jie atvedė ją prie 

CLX-tas Kongresas įvyks Rugpiū- Kristaus ir pareikalavo ją 
ėio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
IU.

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-( M
bių dalykų aptarimui ir tolymes- nepasmerke. 
nių darbų planui nutiesti.

nuteisti sulig Įstatymo mir
timi. Bet jie patys nebuvo 
geresni už, tąją nusidėjėlę, 
nes kuomet Kristus pasilen
kęs pradėjo rašyti ant smil
čių jų pačių nuodėmes, tai 
jie viens po kitam issiskirs-
lt. -L c’

i moteriške. “Ar nieks tavęs 
’—paklausė Iš- 

ganvtojas. “Nieks, Viešpa- 
Am. L. R. K. Federacijos »*” ~ atsakf ™teriškf.

Sekretorijatas:“Tr tav?s nesmerksiu; — 
180 Hale Avenue, p arė Išganytojas: ■ t
Brooklyn, N. Y. daugiau ųebnusidėkie.

Garsus yra Vilniaus Auš
ros Vartų Šv. Marijos' pa
veikslas. Kas metai daug 
maldininkų būrių jį aplanko.

Stebuklingojo Vilniaus 
Aušros Vartų Šv. Marijos 
paveikslo istorija yra neaiš
ki. Kai kurie rusų istorikai 
tvirtina, kad tas paveikslas 
esąs Didžiojo Lietuvos kuni
gaikščio Algirdo grobis. 1363 
metais Algirdas sumušė toto
rius ir paėmė iš jų daug gro
bio, kuriame buvęs ir tas pa
veikslas. Jį Algirdas parga
benęs iš Chersono miesto e- 
sančio netoli Juodosios jū
ros. : '

Nors Didysis Lietuvos Ku
nigaikštis Algirdas buvo pa
gonis, tačiau jis krikščiony
bei nebuvo priešingas. Jo 
žmona Julijona buvo kri
kščionė rytų apeigų. Tą pa
veikslą Algirdas padovano
jęs savo žmonai, kuri mirda
ma jį atidavusi pravoslavų 
Šv. Trejybes vienuolynui.

Pasirodo, kad Kristaus a- 
kyse toji pasileidusi mote
riškė buvo geresnė už veid- 

— eik ir mainius farizėjus, nes jai at- 
“ * M

KELIAUK J LIETUVA PER

KLAIPĖDA

leido nuodėmę, o jiems nuo
latos darydavo skaudžiausių 

, priekaištų.
|i Sergėkimės, tat, broliai, 
Įjveidmainystės, nes tai labai 
Įipikta, kvaila ir pragaištinga 
I nuodėmė.

Laivais BALTIC AMERIKOS LINIJOS
Žemiausios Kainos Tiesiai į

SUVAŽIAVIMAS

KLAIPĖDA IR ATGAL
Patartam pirkti laivakortes į abi pusi, nes tuomi sutaupysite 

sau pinigų

TREČIA KLESA ..................  $107.00
TREČIA KLESA Į ten ir atgal, tiktai................................. $181.00
TURISTINĖ TREČIA KLESA Main Deck............................$122.00
TURISTINĖ 3-ČIA KLESA i ten ir atgal tik.................$203.50
CABIN................................................................................... $147.50

“Revenue Tax” ir Pagalvė “Head Tax” atskirai

Maine ir Mass. Kat. Moterų Są
rangos Apskr. suvažiavimas įvyks 
iWorcester, Mass., Aušr. Vartų pa- 
jrapijoS’ svetainę], 5 Highfield Rd., 
.birželio 30, 1929. Prasidės lygiai 
į I mą vai. po pietų. Malonėkite 
į nesivėlyt, anksčiau suvažiuot.

Kviečiam iš visų kuopų prisiusi 
‘atstoves. Suvažiavimas bus svar
bus, nes priešseiminis.

Pirm. T. B. Mažeikienė

I

Senovėje Vilnius ir kiti 
miestai buvo aptverti aukš
tomis daugiausia mūrinėmis , 
t voromis, kuriose būdavo ke
li vartai. Tai buvo daroma 

-tam, kad geriau būtų galima 
apsiginti nuo priešų. Pa
veikslas 1431 metais buvo 
pakabintas Vilniuje Medi
ninkų vartuose, nes buvo ti
kėta, kad jis apgins šalį ir 
miestą nuo priešų, maro ir 
bado. Vėliau Medininkų var
tai buvo praminti Aušros 
vartais. Už tat ir tas paveiks
las ligi.šiai dienai vadinamas 

-Aušros Vartų paveikslu.
Kas dėjosi su Aušros Var

to paveikslu per visą šešio
liktą šimtmetį, nėra aišku. 
Žinoma tik, kad tuo laiku 
vartai apgriuvo, o paveiks
las nusitrynė. Septyniolikto
jo amžiaus pradžioj paveiks
las buvo perpaišvtas, atnau
jintas.

1626 metais toje vietoje, 
kur pirmiau buvo pravosla
vų Šv. Trejybės vienuolynas. 
Įsikūrė Basųjų Karmelitų 
ordeno vienuolynas. Kiek 
vėliau Lietuvos didikas St. 
Pacas prie to vienuolyno pa
statė Šv. Trejybės bažnyčią, 
į kurią vienuoliai įnešė Auš
ros Vartų paveikslą, nes, 
kaip minėta, vartai buvo žy
miai apgriuvę. 1671 metais 
buvo pastatyti nauji vartai. 
Paveikslas buvo vėl įdėtas į 
vartus, prie kurių buvo pa
statytas balkonas, kad gali
ma būtų laįkytiTįmišįos, nes 
paveikslas visų buvo gerbia- 
mas. Nuo to laiko'vienuoliai 
pradėjo užrašinėti stebuklus, 
kurių gana daug įvyko.

1671 toietais iš antro aukš
to nukrito dviejų mėnesių 
vaikas. Tėvai vaiką paauko
jo Šv. Marijos globai ir jis 
išgijo. 1702 metais švedai už
ėmė Vilnių. Keturi švedų ka
reiviai pradėjo tyčiotis iš pa 
veikslo. Sunkios durys, ku
rias vos pakeldavo 10 vyrų, 
nukrito nuo kengių, du ka
reiviu užmušė vietoje, o du 
mirtinai sužeidė, 1706 metais 
užsidegė miestas ir grėsė pa
vojus Aušros Vartams ir vie
nuolynui. Žmonės pradėjo 
melstis prie paveikslo. Stai
ga gaisras sumažėjo ir var
tai išliko. Be to, 1745 metais 
stebuklingai pasveiko sirgu
si neišgydoma liga Eleonora 
Kolendžiūtė.

1715’metais gegužės mėn. 
26 d. kilo gaisras, kuris su
naikino dalį miesto ir Auš-

ros Valiusi Paveikslas nuo gaisro buvo išgelbėtas ir įs neštas į Karmelitų vienuolyno bažnyčią. 1744 metais buvo pastatyti nauji mūriniai Aušros Vartai su koplyčia, i kur buvo vėl perkeltas ste- būklingasis paveikslas.*-
Jau tuo laiku paveikslas . 

savo stebiiklais buvo labai 
pagarsėjęs. Maldininkų at
keliaudavo net' iš užsienių. 
1748 metais Lietuvos valdžia 
išleido įsakymą, kad žydai o 
taip pat ir visi kiti, eidami 
pro paveikslą nusiimtų ke
pures ir nedarytų nieko, kas 
galėtų tą stebūklingąjį pa
veikslą žeminti.

1812 metais prancūzai ka
riavo su Rusija. Napoleono 
armija, eidama per Vilnių 
apdraskė paveikslą ir koply
čią, o iš Šv. Teresės bažny
čios padarė sandėlį. 1829 m. 
Aušros Vartai ir koplyčia 
buvo atnaujinta, o patį pa
veikslą dailininkas K. Rusec-

* r

kas perpaišė.
1844 m. Aušros Vartai ati

teko pasaulines dvasiški jos 
žiniai, nes Karmelitų vienuo
lynas, kurio žinioje ligi tolei 
buvo paveikslas, buvo panai
kintas. Taip vartai, koplyčia 
ir paveikslas kelis kartus tai
syti ir puošti pasiliko ligi šių 
dienų visų labai gerbiami.

Tarp žmonų, yra padavi
mas, kad valdant Vilniaus 
vyskupiją vyskupui Andze- 
vičiui, buvo rusų valdžios 
Įsakyta atimti Aušros Vartų 
paveikslą iš katalikų ir per
kelti jį į cerkvę. Buvę jau 
išsiųsti trys archijerėjai, bet 
vienas jų staiga miręs Auš
ros Vartų koplyčioje, kitas 
pabūgęs ir bėgdamas namo 
mirė kelionėj, o trečias Voly- 
hijos archijėtentis puolęs to
je pat koplyčioje ant Įdėlių 
šaukė: “Dievo Motina, nelie
ski Tavęs, tik pasigailėk ma
nęs.” O katalikų vvskupas 
Andzevičius, kai jam Peter
burge buvo pranešta apie pa
veikslo atėmimą, taip buvo 
susijaudinęs, kad-krito ant 
žemės ir sunkiai susirgo. Tik 
geriems caro gydvtojams pa
dedant, netikėtai pagijęs.

“Šaltinis’

iviatą išminfingn -pivimu. ; It šiame sujun; yra visa jo galybė... f 
tiku tikėjimas yra tikra jS- 
ga pasauly.,”

Viename nesenai įvykusia
me valdiško Tokijos univer- 
site profesorių susirinkime 
or?>f. Enu Uno padarė šiuos 
išvadžiojimus:

'‘■‘Prieš porą dienų kalbė
jaus su keletą student, grį
žusių iš Europos, apie kata
likų bažnyčią, ypač apie tą 
naują gyvenimą, kurs pas
kutiniuoju* laiku eina vėl* 
per kraštus ir tautas. Tam 
radome priežastį bažnyčios 
visuotinume ir tarptautišku- 
me, kurs tautas taip sujun
gia, kad vis dėl to geras tau
tiškas nusistatymas nenu
skriaudžiama. Be to glūdi 
didelė katalikų bažnyčios į- 
taka jos liturgijos turtingu
me, kurioje yra suvienytos 
gausybė bei ramybė. Bet 
svarbiausia ypatybė, man 
rodosi, šita: Katalikai turi 
gyvenimo idealą, kurs ne
prieštarauja nei sveikam 
protui nei idėjoms. Ne. Jos 
yra sujungtos su tikėjimo 
karštumu ir galia. Tame 
glūdi didžiulė katalikybės 
veikianti jėga, jos pašauki
mas ir uždavinys vadovau
ti laikams.. . Katalikų tikė
jimas yra iš vieno sudaryta 
tikybinė sistema, bet kartu 
ir stiprių vidujinių įsitikini
mu sistemos, kurios turi sa- 

*. 7

Inventors and Mfg. Associates 
valdybai, Chicago, III. — Tamis- 
tų pranešimas yra grynai biznio 
reikalas ir redakcija jo veltui ne* 
talpinš. Biznio skelbimai ir pra
nešimai yra apmokami. Dėl skeLį, 
bimų kainų tarkitės su,adminis
tracija.

Elenai Akstinas, South Boston, 
Mass.—Tamistos eilės netinka, ne
talpinsime.

Varpeliui, Philadelphia, Pa. X- 
Tamistos korespondenciją sutrum
pinome, nes apie parko nupirki
mą jau buvo rašyta kito mūsų ko
respondento, t Rašynėkite iš dar-* 
bininkų gyvenimo.

>

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE

ii!MŪSŲ LAIKRAŠTĮ”

Per “Vasaros Sezoną” važiuojant į Europą — nuo 
Birželio 15.iki Liepos 15 — oi Ameriką nuo Rugpjū
čio 1 iki Rugsėjo 22. visos kainos padidinamos -7.50 
vienan galan, o $12.50 Į abu galu.„

Baltic America Linijos laivų populiarumas lietu
vių tarpt* priklauso no vien nuo to, kad jos laivai ei
na tiesiai i Klaipėdą lx?t ir nuo to, kad pasažieriams 
teikiama geras maistas ir patarnavimas.

IK ■
DIENAS ANT OKEANO^^l

Į ar ba iš
LIETUVOS 

per Cherbonrg ar Bremen___
TUd bjauriais ir Greičiausiais laivais

I BREMEN ir EUROPA
Į TIK 7 DIENAS l LIETUVĄ
I Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses
į’ Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa.
I Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
| Lloyd Laivais x
■ Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijųB klauskite vietos agentų arba

INCRTL(ItMAS 
\ Lim^

STATĖ ST., BOSTON, MASS

f

Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis 1

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

“Mūsų Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę Visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.
Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug. —

“Mūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų du litai. Latvijoj, Es- 
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsieny j (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

Adresas r Kaunas, Laisvės Alėja 
81 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

tai mūsų specialybe Ir Ilgą metą prak 
tlka. Darbas artistiškas. Kainos žemiMkM. A. NORKŪNASP. O. Box 91, Lawrence, Masą,  :" ■ Ji g* g* ^F g* g* ^P ^pA A A A ^5 A A A ^5 A A ^5 A ^p ^p
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Tai Didžiausios Vaišes 
V isų Metų

DOLLAR
< i
m »>>r

•
//■

Pirmadieny, Birželio 24-tą ir 
Penktadieny, Birželio 28-tą 

NANTASKET BEACH

HERE’S WHAT YOU GET ,~|

For One Dollar
'■K '* *

"**£ j

s -j.

v*
&

&

Kelionę į Abi Pusi Ant Karališko Laivo 
Nantasket Beach Steamboat Kompanijos

ĮŽANGA I PARAGON PARKA
A Ride one the Giant Coaster - Red - Mill
- Hilarity Hali - Circle Swing - Merry- 
Go-Round - The Whip-Custer Ride-Scoo- 
ter- Caterpillar- and the Hey Day

Outdoor Concert and Vaudeville Acts
z 1

Ten Real Joy Makers
ir kelione į abi pusi ant vieno iš Didžiausių Bostono Laivų į 

Amerikos Puikiausi Vasarinį Resortą

ALL FOR ONE DOLLAR 1
Dolerio dienos tikietai geri tik ant tos dienos kada pirkti, ir 
—turi būt suvartoti prieš 6 vaL vakare Paragon Parke
Laivo tikietus galima vartoti ant bile laivo iki 9:45 vakare,

VAŽUOKITE
DOLERIO DIENOJE £ 

PARAGON P ARK - NANTASKET BEACH B 

Kombinacijos tikietai pardavinėjami tiktai Rowes Whar^
Bostono ofisuose Nantasket Beach Steamboat Kompanijai

. *

v

<
X 4**

Didelį išvažiavimą rengia Mote
rų Sąjungos Conn. Apskritys lie
pos 7, 1929 ant Light House 
Grove, Glastonbury, Conn. 1 vai. 
po pietų. Prašome kuopų ir drau
gijų nieko nerengti ant tos dienos 
bet visi atsilankykite ant šio di
delio mūsų išvažiavimo.

Rengimo Homilija
!ŽI

Dėl visų informacijų kreipkitės j vietos agentą

----- ARBA-------

BALTIC AMERICA LINE
8 BRIDGE STREET, NEW YORK, N. Y.

“ESTONIA” ...........Ruppiačio 10
“T.ITUAN’IA”.................... Rngp. 31

SEKANTI LAIVAI IŠPLAUKS IŠ NEVY YORK’O
“ESTONIA”..................... Liepos 3
“LITUANIA" ............... Liepos 20 i PRANEŠIMAS

vi
71111111 i i 111 š $ š 1111111 $ 111t11
KITA DIDELĖ DOLERIO DDBNA-^VISA DIENA ANT

Ruoškis šiandien dęl linksmios kelionės į 
PLYMOUTH 

Laivas išplaukia kasdiena išskiriant pirmadienius kaip 10:80 
Visi laivai išplaukia nuo Rovės Wharf, Bostone.

z
i



:ormos
Tą skundą 
), Kėdainių

Žmonių mus ir
skaitanč

® -r-

‘.o

Jis du metu b' 
■”*^čiadieny,

Muravjovo laikų rusai ne
drįstų šaipytis iš Lietuvos 
nieku nepagristomis skundo
mis.

Visose demokratinėse šaly
se pripažįstama žodžio ir

E i. ~ j~ —............|.f pašaipiųjų draugijų, yra ke-

į
H

tuvių katalikų mokyklų tu
rinti jau net ir perdaug, nes 
valdžia viena; po kitai užda
rinėja, kad tuo tarpu mū
sų išeivijos reikalai netik, 
kad ne pagerėjo, bet priešin
gai pašlijo blogojon išnyki
mo pusėn. Taigi šių metų 
Amerikos lietuvių katalikų 
susivažiaviirįe — Am. Liet. 
R. K. Federacijos XIX 
Kongrese kuris įvyks rug- 
piūčio 20-21-22 dd. Cicero,- 
Illinois_ turėsime bent dur 
trečdaliu laiko pašvęsti A- 
merikos lietuvių katalikų 
reikalams aptarti, ir tiktai 
likusį laikę.• skirti senosios 
tėvynės reikalams.

Kaip prieš 23 metus bu
vo svarbu susivažiuoti vi
siems tėvynę Lietuvę, mylin-. 
tiems lietuviams katalikams 
aptarimui būdo, kaip dau
giausia pagalbos suteikus 
Lietuvoje pasilikusioms mū
sų broliams, taip dabar visi 
gyvieji lietuviai katalikai 
privalo susivažiuoti į XIX- 
ta Am. L. R. K. Federacijos 
Kongresų, suradimui būdų, 
kaip geriausia atsilaikyti 
mūsų išnykimo pavojui gre
siant.

Todėl visi Amerikos lietu
viai tėvynainiai katalikai, 
visos Amerikos lietuvių R. 
K. Draugijos, kam tiktai 
rūpi mūsų išeivijos likimas, 
privalo išanksto rengtis į 
busimąjį Am. L. R.'"K?“Fė- 
racijos XIX-tąjį Kongresą, 
kad tenai galėtume rinitai 
apsvarstyti ir surasti būdus 
gręsiančiam amerikiečių lie
tuvių tautiniam išnykimui 
prašalinti.

Kaip prieš 23 metus lietu
viai tėvynainiai katalikai

for maillng at speci&l rate of postage provided for ln^ectioall08 
Act of Octobęr 8,1917, authorized on July 12, 1918?’ % f

letas matomai stiprių cen- 
tralinių organizacijų. Ro
dos išeivijos kūnas organiškai dar gyvas ir dalinai svei- * kokas, bet tas trūkumas ini- 
cijatyvos ir energijos veiki- 
me taip jau puola akysna. kad net rodos oras pilnas 

‘„tinginystės ir snūduriavimo.
■ ... kNet tarpu partijų tryni- 
> masis pasiliovė. Apart vie- no-kito individualaus ir as-

..

, DAĘBIJ<IM)<AS
(THEWORKEK). Rublifihed every TUESDAY and FRIDĄ Y t 

akL J|k. • ------ -- ty-------- •
MINT JOSEPH’8 UTHUANIAN R. 0. ASSOOIATION OF LABOS

ai second-dass matter Sept 12, 1915 at the post office at Bostęn, Maqp. 
uader the Act of March 3, 1870*

' '

galima grąžinti žemės įstaty- 
mo rybose. Visą reikalą pa- 

llikt ištirti komisijai iš tri-

* z* • x ' .

... 1905-1906 m. Rusijai pra- rikiečių reikalams aptarti, 
laimėjus karą su Japonija, būtent a. a. kun. Dr. A. Sta.- 
caro biurokratai it apkvaišę niukyno referatas Am. lie- 
užduoto jiems smūgio neži
nojo kurion pusėn inesti, gi 
žmones — liaudis jausdami 
savo valdovų moralį ištyži- 
mą kurių dėliai praloštas 
karas, pradėjo tai .vienur, 
tai kitur juos nuo “tronų” 
versti. Rusų liaudį sekda
mi ir lietuviai pradėjo vie
šai reikalauti lietuvių tau
tai daugiau laisvės ir car- 
bernius vyti lauk iš Lietu
vos.

Amerikos lietuviai maty
dami savo brolių dedamas 
pastangas daugiau išgauti 
laisvės savo močiutei Lietu
vai, ieškojo būdų kaip ir 
kuo jiems geriausia padė
jus. 1906 m. vasario 13 d. 
Wilkes Barre, Pa. susirinkę 
karštų tėvynainių lietuvių 
kunigų būrelis nutarė su
šaukti visų Amerikos lietu
vių katalikų Kongresą ap
tarimui būdų teikti pagalbą 
savo broliams Lietuvoje ko
vojantiems už Lietuvos ir 
lietuvių šventąsias teises.

Dabar po 23 metų nuo pir
mojo Amerikos lietuvių ka
talikų Kongreso, mes galime 
ir turime kuo pasididžiuoti 
pirmojo Kongreso pradėtais 
darbais ir nutiestais planais 
būsimai lietuvių katalikų 
darbuotei Amerikoje.

Pirmame Amerikiečių lie
tuvių katalikai Kongrese 
daugiausia laiko pašvęsta 
senosios tėvynės Lietuvos 
reikalams ir tik maža dalis 
laiko sunaudota pačių ame-

SUBSCRIPTION RATEB: PRENUMERATOS KAINA:
DiMMstlc yeįrly .............. .$4.50 Amerikoje metams..............................$4.50

, Įtadgn yearly..................................... $5.50 Užsieny metams..............e..............$5.50
Pomestic once per weęK yearly..$2.50 Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
flteign once per week yearly... .$3.00 Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

“D A R B I N-I N K A S’’
866 West Broadway ' South Boston, Mass.

> Telephone South Boston 0620

^DAUGIAU ENERGIJOS
—

■•'Mūsų visuomeninėje dar- £ buotėj.e tenka pastebėti daug 
į apsnūdimo, apatijos. Rodos pasiekėme kažkokią viršūnę 
Y įr smunkame žemyn. Nieks 
fį mūsų neinteresuoja, nieks 
iy neišjudina. Ar tai jau-tau- 
k tmė mirtis, ar tik susmuki- 
> mas prieš kokį energingą žy- P gį ateityje, — sunku pasa- 
r kyti. Mirti dar, rodos, ne ’ metas. Turime labai daug

kun. s. X ir’-ižis, 
naujas šv. Roko parapijos vikaras, Montu 
vikaru šv. Pranciškaus parapijoj, Lawrence, 
želio 19 d. užėmė naują, vietą. Šios parapijos k. 
Švagždys, A. L. R. K. Federadjoš ižtoiąkas ir L 
komisijos narys.

Jaunam Kristaus darbininkui linkime ilriatisf^

kimosi teorijų; — kaip ten 
ne būtų, vis gi išeitų geidaus, 
jei kas nors būtų veikiama, 
bet kuomet nieko neveikia
ma, tai jau tikrai nejauku. 
Vien praeities darbais pasi
gėrėjimas ir dabarties tin
ginystė nesudaro progreso. 
Sakoma, kad senovėje-dideli 
žmonės užsilipę ant savo 
garbės viršūnės, ilsėdavosi 
ant liauro vainikų. Gal se
novėje' buvo taip daroma, 
1x4 dabar ne. Ir didieji žmo
nės kaip,Edisonas ir Fordas 
nemano ilsėtis, 
žengia pirmyn ir savo pini
gais ir pavyzdžiu stumia vi
są tautą į progresą.

Ir pagalios ant kokių vai
nikų mums tenka ilsėtis? 
Ką mes jau taip nuveikėm? 
Bet jei ir būtume nuveikę, 
tai reik nuveiktus darbus 
palaikyti.

jų atstovi): Suomijos, Angli
jos ir Italijos, kuri svarstė, 
skundą gruodžio 15 d. 1928 
m. ir kovo 8 d. 192^ m.

Nors Lietuvos vyriausybes 
nusistatymas esąs tas pats 
kaip buvo’ prieš skundo 
sviirstynię, bet Taryba apie 
tai posėdy nė žodžio nepra
sitarė — ignoravo, kaip, kad 
ignoravo Lietuvos skundą 
prieš Lenkiją dėl uždarymo 
mokyklų Vilniaus krašte.

Rusų kolonistų skundas y- 
ra skaudus Lietuvos piliečių 
įžeidimas. Tokiomis skun
domis kaip tik nustato už
sienio opiniją, kad Lietuva 
neturi vyriausybės, kuri ją 
atstovautų ir turėtų plačio
sios .visuomenės pasitikėji
mą.

Tautų Sąjungos Taryba 
pasiėmus skundą svarstyti 
parodė Lietuvos vy’riausy- 
bei, kad jos pasipriešinimas 
yra zero.

Lietuvos v.vriausvbė ture- x v
tų suprasti, kad naminė ko
va su partijomis ir jų va
dais kaip tik duoda progą 
svetimiems mūsų tautos kir
minams griaužti nepriklau
somybės šaknis. Be seittio, 

tik dirba ir {be piliečių rinktos vyriausy- 
Jbės, diktatorius gali susi
laukti dar daugiau Lietuvą 
žeminančių skundų. Delko? 
Nagi dėlto, kad tiek kraujo 
ir aukų padėta kovoje už 
laisvę, nepriklausomybę ir 
demokratiją, o dabar tą visą 
paminė po kojų. Geriausius 
ir brangiausius mūsų tautos 
darbininkus pasodino į ka
lėjimus arba ištrėmė į už
sienius. Svetimiems, kurie 
iš pasalų tą valstybę griau
na, duoda pilną laisvę, nes 
jie mat nė žodžio nesako 
patį patį diktatorių.

Jeigu Lietuvoje būtų žmo-* 
nių rinkta valdžia tai Var
šuvos dvarininkai ii- koriko

B.
’.**,*•.

pasikoliojimo nieko .Netoli jau seimų metas, 
nesimato, ir par- 

idealogija kaž kur sutir- 
Centralinėse organiza- 

daugiau ir daugiau 
sučiupti vieno žmo- 

diktatūrę, asmens be 
gabaus ir Įgudusio šil- 
telę palaikvti, bet nesi- 

su priemonėmis 
pozicijai apginti. Gal 

imama pavyzdis iš Lie- 
kur taip viskas cen- 

’ama .apie poros 
asmeninius sumeti- ir pridengiama skraiste 

išganymo ir gerovės: 
norima pasekti ir kitų 

valstijų siaurus, e- 
valdTninkų žv- 

; — o gal ir taip reikia Į 
moderniškiausių tvar-

Kiek tie seimai andai sukel
davo susiindomavimo ir 
kaistų minčių ir pageidavi
mų! Nevisi jie būdavo bergž
di. Nemaža ir veikimo iš- 
vystvta. ypač Lietuvos ne- 
]) r i klausomy bes k ū ri mos i 
metu. Ar gi tik tokie nepa
prasti Įvykiai paskatina mus 
veikti ? Normaliai imant, 
lietuves, rodos, nekarštagal- 
vis. Jis moka dirbti ir rim
tai ir pastoviai, jei tame ma
to kokį tikslą. Ar gi jau ne
matytume tikslo lietuvybės 
palaikyme Amerikoj ?

Rodos dar prie tokio ban
kroto nepriėjome.

Taigi, pajudinkim. vyrai, 
išeivijos žemę!

A. Varguolis

BRĖKŠTANČIO RYTO 
DIDVYRIS

Lietuvos Rusų Skundas 
Tautų Sąjungai

vininkų (lietuvių) 
1863 Įpėdiniams.

Einant Tautų Sąjungos 
tarylios įstatymais, dėl skun
dų, gaunamai prieš bet kurią 
valstybę mažumų klausimu, 
Kent vi ena~ \ ai s h 1 >ė. Ta u 11 j 
Sąjungos narys, turi parem
ti skundą ir pasiimti už jį 
atsakomybę. Minėto rusų 
kolonistų skundo nė viena 
vaistyta" neparėmė, todėl ir 
Lietuvos vyriausybe iki šiol 
atsisakė suteikti Tautų Są
jungos tarybai paaiškinimų 
iŠ esmės tol. kol bus įvykdy
ti procedūros reikalavimai.

Tautų Sąjungos Taryba 
Lietuvos vyriausybes nusi
statymo nepaisė ir skundą 
svarstė. Taryba nutarė už
vesti pasitarimus su Lietu-

Sąjungos T ar}-bos 
posėdy Madride, Ispani- 
birželio 10 š. nu. svarsty- 

34 Lietuvos rusų skundas 
Lietuvą dėl žemės grą- 

_ Matyt, juos padrą- 
ansybės

pakeisti žemės 
įstatymą ir vyriau- 

formą.
iškėlė 34 Kau

lį, Panevėžio ir 
apskričiui rusai kolo- 
rugpiūcio 21 d. 1928 
skundžiasi, kad pa: 

žemės reformos įstaty-
*1 *jiems atimama žemės 

kurie po 1863 m. su- 
iš lietąrnfių buvo cąrb 

atimtu r išdalinti 
kolonistams. Skunde 

kad plotai esą 
buvusiems jų sa-^vos vyriausybe, ir ar nebūtų

Apsakymas
(Tęsinys)

■A

— Tu išdavikas, pardavęs savo dūšią rus- 
kiams.. . Už tai turėsi brangia kaina užsimokėti! 
—vis- spaudė prie žemės kaip epušės lapas vir
pantį berną Bartkus.

Sugniaužęs stipriomis savo rankomis berną, 
kaip mažą kūdikį motinos kad vysto, suvystė jį 
Bartkus storomis virvėmis ir užsimetęs ant pečių 
išsinešė į laukus.

Kaip mokė Bartkus nusikaltusį berną—nie
kas nežino. Tik nuo to laiko bernas šioje para
pijoje nesirodė: išsidangino gyventi net į kitą 
apskritį. Kosėjo, sako, po to ir sveikata skun
dėsi.. . Pasakoja žmonės, kad Bartkus, išnešęs 
išgamą berną į laukus, baisiai jį ten mušęs; kiti 
vėl pasakoja, kad mušti nemušęs, bet kiaurą nak- 
tį kalbėjęs jam apie jo nuodėmes. Tikrai apie 
tai žinojo tik Bartkus ir bernas. Bet Bartkus 
tylėjo kaip žemė, o bernas visiems sakė neturė
jęs jokių reikalų šu Bartkum.

Kitą dieną po to įvykio Bartkus ankstutėlį 
rytą Įėjo į Micutos gryčią.

— Dovanok man, mieliausias žmogau, kad, 
primetęs išdaviko vardą, įžeidžiau tave taiplskau- 
džiai... Tavo namai šildė išdavikę, bet ne tavo 
šeimos jis fiarys. '

Pasakė taip Bartkus Micutai, pagriebęs su
spaudė jo ranką ir žemai pasilenkė.

— Žinojau, kad ilgainiui visa tai išsiaiškins, 
—apkabino Micuta Bartkų ir jie nuoširdžiai pa- 
bibučiavo. '

ŠLIUPAS UŽSITARNAVO 
BOTAGOLOGIJOS 

LAIPSNĮ

rinkosi ir svarstė savo tau
tos reikalus, taip ir dabar 
turime rinktis ir rimtai 
svarstyti lietuvių1 tautos 
trečdalio likimo klausima.

Am. L. Ii. K. Federacijos 
Sekretoriatas 

Brooklvn, N. Y.
180 Hale Avenue,

spaudos laisvė. Šis klausi 
mas plačiai diskusuojamas ii 
mūsų tėvynėje Lietuvoje.

Socialistui tėvas dr. J. Šliu
pas tuo klausimu parašė te
stamentą, kur tarp kitko štai 
ką pareiškia: “Nors cenzūra 
skaudi yra, bet ką padarysi, 
kadvisi botagų užsipelnė.”

Kad Šliupui reikalingas 
taitagas nū kiek neabejojame. 
R (‘i kai i ngas ir jo vaiku
čiams. Jo vienminčiai savo 
tėvui turėtų išduoti botago- 
logijos laipsnį už parašymą 
tokio testamento.

I

Nuo telaiko šventajam Bartkaus knygnešio 
darbe pirmuoju talkininku buvo Micutų šeima. 
Apylinkėje pradėjo plisti ne tik lotynų raidėmis 
lietuviškos maldaknygės, bet ir daugybė lietuviš
kų laikraščių. Visi, kas vos buvo bent kiek su
sipratęs, turėjo reikalų su Bartkumi ir nuolat 
gaudavo per jį jei ne “Tėvynės Sargą,”.tai “Ū- 
kininką” arb “Varpę.”

Žandarai juto, kad miestely ir apylinkėse 
plinta spausdintas lietuviškas žodis, sekė, darė 
ne kartą kratas pas Bartkų, Micuta ir kitus ūki
ninkus, bet susekti, kas laikraščius platina ir kur 
jie slepiami—negalėjo.

Pakliuvo Bartkus netikėtai. Šaltai žiemai 
atėjus, pėsčias keliaudamas iš Kauno, smarkiai 
persišaldė. Karščio kankinamas grįžo namo. 
Nespėjęs atneštų knygų paslėpti, atsigulė. JBu- 
drūs nišų žandarai tuoj apgriuvo jo gryčiutę ir 
rado didžiulį pundą atneštų knygų ir laikraščių.•

— Iš kur gauni tuos laikraščius ?—tuoj puo
lėsi žandarai prie visai ligos pakirsto Bartkaus. 
-—Sukruvinu jį, kardų makštimis plakė, plau- 
kus iš galvas kuokštais pešiojo ir kitaip dar il
gai kankino. Bet Bartkus tylėjo kaip žemė. Dai
rėsi tik karščiu degančiomis akimis ir tyliai ty
liai pro sučiauptas lūpas dejavo.

Beveik visi miestelio žmonės suėjo tada prie 
Bartkaus gryčiutės. Net ir žydai atbėgo. Takiu 
ratu apstojo iš visų pusių žemutes jos sienas ir 
įsitempę klausėsi kiekvieno Bartkaus atdusio.

Žinojo žmonės, kad Bartkus, ir kažin kaip 
kankinamas, nepasakys, kas iš jo laikraščių ima. 
Bet ir žinojo kartu, kad gaišiai už tai nukentės.

Kai kelias valandas gryčioj kankinę, žanda
rai ištempė virpantį nuo ligos ir nuo šalčio pa- __ _ _ j ii_  • ___ v*_ x _ 2 _

« • W • > • A • • • • •• W • • • —

— Mes su tavim, Jokimai... Mes tavęs neap- 
leisim!

Nusišypsojo žmonėms Bartkus sukepusiomis 
savo lūpomis ir linkstančiomis kojomis, bet drą
siai žengė prie privažiavusio prie gryčios vežimo.

— Pasitarnavau jums.. . sunku jau man gy
venime kapstytis...—garsiai pasakė žmonėms 
vežime atsisėdęs.

Micutienė prišokusi norėjo jam ant pečių kai
linius užmesti, bei žandaras atstūmė ją kumščiu 
šalin. Tik vienas kaimiečių spėjo, nuo savo gal
vos nutraukęs, užmauti ant Bartkaus galvos šiltą 
kepurę.

Žandarai irgi susigrūdo i vežimą.
Moterų verksmai ir tylus vyrų neapykantos 

prieš rusus niurnėjimas Bartkų iš miestelio išly
dėjo.. .

— Nebijok, Jokimai!.. Būk sveikas, Joki
mai!—rėkė drąsesni. *

*. *

---- Bartkus mirė kalėjime, nesulaukęs teismo už 
knygnešio darbą. Baltų pušinių lentų karste pa
laidojo jį kalėjimo sargai apskrities miesto ka
puose, o antkapį supylė taip žemę ir nepatvarų, 
kad tik keliom savaitėm’ po laidotuvių praslin
kus, jis susilygino su žeme. Ir nebeliko ženklo, 
kur nurimo Lietuvos atgimimo kuklaus didvyrio 
kaulai. Bet atsiliko po Bartkaus mirties didžiu
lis jo darbų paminklas. Miestelio žmonės ilgai 
minėjo Jokimo Bartkaus pasiaukojimą žmonių 
apšvietai kelti ir su žiauriais rusais engėjais ko
voti.. o daugelis jaunųjų miestelio liemelių nuėjo 
Bartkaus keliais. Žandatų persekiojami. krirto- 
mi,*-kalinami, jie drąsiai stąjo’įjvis gausėjančių 
knygnešių eiles ir ištikimai stovėjo jose, kol pa
galiau palaužta rusų galybė laivo priversta grąžiau aprengtą Bartkų į kiemą, šimtai žmonių žinti lietuviams spaudos laisvę.—“Trimitas”bibučiavo. '



Skyriai ATIDARA VAKARAIS

THE HENLEY-KIMBALL CO.

V •šiaurės

Tavo dabartinis karas gal padengs įnešimo sumą. Mūsų Pirkimo 
Planas siūlo žemiausias galimas išlygas ant pasitikusio balanso.

Didelis išdirbinėjimas atsiekė šį platų pasirinkimą, ir be ekstra mo
kesčio, ir Essex the Challenger apima dirvą šešių cylinderių.

Co., 1360

Co., 4

Co., 645

W. Lane, 399

W. Baker, Tojvn

antį Carsoo, 84

“Nesakyk, susimildamas, 
kad laikraščių pas mus per
daug, tik platink, prakaitin- 
gai, kurį nors vienų gerą.” 
—Pijus X.

Portland
Worcester

LIETUVOS RADIO

net vistiek lengvai auginami 
naminiuose darželiuose ir 
ant ūkių. Paprastai iš ak
ro žemės galima gauti 290 
bušelių svogūnų, bet kuomet 
žemė ypatingai gera tai ga
lima gauti nuo 400 iki 600 
bušelių iš akro.

F. L. I. S.

Broadvvay.

Vienos moters vaikai ir ainiai 
ataiijo valstybei $1,300,000

i
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dvasią, kad vyras namuose 
rastų daugiau ko, negu, kad 
smuklėje ar prie kortų, kad 
iiesiog be namu ĮlgčiųšL f
- & Tinkamas valgių ir gS- 

rimų ganfinunas. Norėdama 
tinkamai kovoti moteris su 
alkoholizmu į šį dalykų nega
li nekreipi dėmesio. Tinka- 
mas valgių parinkimas ir pa- 
ruosimas, kuris savo rėžtu 
neturi pastumt šeimos narių

Iji-aF
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PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. J/j
*-L- 

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų. eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup- J 
rinės pabiros.”

šiemet “KARYS’* žymiai papigintas. JoJ 
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dolo- j 
ris 60 amerikonišku centu. •

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyty.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Neprifrllltrt 
mybės aikštė ‘ ‘ KARYS. ’ ’ -3
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PARSIDUODA PALANGA į
---------------

Gražiausi ir tinkamiausi vieta'-į 
Nauj. Anglijoje poilsiui, tai “Pa- 'įi 
langa,” Lawrence, Mass. 
langos” grožė traukia visus 
nikierius ten praleisti dienas.** * 
“Palanga” yra ant ežero kranto, j

Kas norėtų pasistatyti vasarna- | 
m i “Palangoje,” sveikai ir links- ) 
mai vasarą praleisti, pasiskubin- ; 
kitę įsigyti lotą. Arba kas no- | 
rėtų ją visą papirkti tai kreipki- ; , 
lės pas z . c 5^8

ANTANĄ KNEIŽĮ
366 W. Broadway, S. Boston, Mass,  j

 

tarimas apskritai nusilpnina 
visą moteries^drganįžmą, ku
ris nebeįstengdamas kovot su 
bet kokia užkrečiamąja liga|girtaviman, turi didelės reik- 
dažnai jai pasiduoda.

Alkoholis neaplenkia ir 
moteries dvasios. Jis iš pa*

Kauną nesuvalgytas. Dėl tos priežasties komiteto prava- dyrius p. Lapenas.vis giliau pradedąs' studijuoti ekonV ulinius klausimus. Pradžia ties Veneros x ligi} ligoninės galėsianti būti sunaudota, ketinąs pirkti dar vieną dva- ,durimis visą laiką grūdžiasl Ponas Bružas jau sugrįžęs į relį.
-fe

$6951
Ir aukščiau Fairikoje ;
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Retail and Wholesale
652 Beacon St. . w

REVERE: Tlie I.una Park GaragA-iįS 
368 Ocean Avė.

RO.YBURY: Hu<lson-Essex Co., 491 
Blue Hill Avė.

SOMERVII.LE: Winter Hill Hudson-,^ 
Essex Co., 339 Rroadvvay

STONEHAM: I’ompeo Sales & Servlee - 5 
IV A K E F J ET A): Wa kef ield Motor Sales

& Service, Main St. . ' --L
AVALTHAM: TVIIllHiu MeKelvėt,-lMį~-įS 

173—175 High St. -
TVATERTOlVN: Claflin Hudson-Esaer *

32 N. Beacon St. - ■
\VAVERLEY: Harris & Roach, Wa* zg 

verley Square.
IVELLESLEY: AVellesley Motors.Ina, 

Colonial Building
WEST ROXBURY: BeUevne Motor*, 

1716 Centre St. •
VVINCHESTER: The Dean Motor Caf •'® 

Co., 605 Main St. -
IVINTHROP: Hudson • Esser Co, 

\Vinthrop Centre
AVOBURN :McGllvary Bros., 263 Mala 

Street. .
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žinome, kad alkoholizmas 
yra mūsų laikų didžiausia ir 
pavojingiausia visuomenės 
liga. Pažvelgkime kokie y- 
ra ir kokie turi būt moteries 
santykiai su šia blogybe.

Pirmiausia atsiminkime,
kad moteris arba motina nė- grindų p a k e i č£a jos dva
ru atsakinga vien tik už sa
ve, bet taip pat ir už būsimas 
kartas, už savo vaikus.

sines savybes. Iš jautrios, 
mylinčios savo vaikus, savo 
Šeimą moteries lieka tik pasi
gailėjimo verta pąkrikėlė. 
Dingsta jautrumas, vaikus 
ii- savo šeimą, apleidžia ir pa
siduoda daugiau ištvirkimui.

Čia vėl ne tik pati žūsta, 
bet ir pražudo, suardo visą 
šeimos laimę. Štai tas dėl ko 
vokiečiai alkoholį vadina 
■‘šeimos nuodu” o K. Sche- 
ven įrodo, kad 30% visų šei
mų suirimų ir persiskyrimų 
Anglijoj, 25 nuošimtis Dani
joj, 40 nuošimtis Rusijoj, 33 
nuošimtis Šveicarijoj ir maž
daug Amerikoj, priežastimi 
esąs alkoholis.

Turint tik šį mažutį žiups
nelį aukščiau minėti} baisu
mų, aiškus dalykas, kad 
kiekviena moteris, kuri su
pranta savo uždavinius, ku
ri eina motinos — auklėtojos 
keliais, kuri nori būti pati 
laiminga ir džiaugtis savo 
šeimos, savo vaikų laime ne
gali į šį dalyką žiūrėti pro 
pirštus. Ji turi visu griežtu- 
mu skelbt šiam nelemtą jam 
slibinui mirtiną kovą. O tie 
kovos laukai geros valios mo
teriai yra plačiausi ir iš visų 
pusių prieinami.

Kiekviena moteris turi su 
alkoholizmu kovot namie ir 
už namų...

Kaip kovot namie?
1. Rūpestingas blaivioj 

dvasioj vaikų išauklėjimas. 
Blogas būtų toks auklėjimas, 
kuris paduotų vaikui į ran
kas aštri} peilį ar durtuvą, 
su kuriuo vaikas ne tik ką 
pats save, bet ir savo šeimą 
ir kitus žmones sužeistų. 
Toks aštrus peilis yra alko
holis. Todėl bloga būtų mo
tina, kuri duotų tą aštri} pei
lį savo dukrelei ar sūneliui 
ir nuo kurio savo nekaltą ir 
neprityrusi kūdikį neapsau
gotų.

2. Jaukios nuotaikos suda
rymas ir palaikymas namuo
se. Daugelis vyri} girtuok
liauja todėl, kad namuose 
viešpatauja nuolatiniai erge
liai, sunkus ir prislėgtas ū- 
pas. Moteris tai turi žinot 
ir ne koliojimąis bei plūdi
mais atitraukt vyrą iš kar-

1 iausių iiervii ligų ir tt. Gir- Ičiamos, bet reikia namus taip

Jau .nuo senų laikų gydy- i 
tojai pastebėjo ir įrodė, z kad 
alkoholis nėščioms moterims 
kenkia taip, kad tokių moti
nų kūdikiai gimsta menkes
ni, nepilnai išsivystę, linkę į 
silpnaprotybę ar šiaip jau į 
kokias kitas ligas.

Iš šios lentelės matome, vi
sų geriausi dariniai yra ab
stinentu šeimose, o visu blo- 
ginusi — girtuoklių šeimose. 
Su saiku geriantieji užima 
vidurį. Daktaras Legrain’as 
skelbia tokius davinius: Iš 
215 geriančių šeimų gimė 814 
vaikų, kurie buvo: 37 gimę 
prieš laiką, 16 negyvi, 121 
tuoj dėl įvairių trūkumų mi
rė, 38 silpnapročiai, 55 linkę 
į džiovą.

Kitu atveju iš 640 jau su
augusių gi rtuoklių* vaikų 173 
sirgo įvairias sutraukymas, 
197 buvo grtuokliai, kiti — 
silpnapročiai, pakrikusios 
doros, prasižengėliai, dvasios 

—:—ligoniai ir tt. :—
Yra dar visa eilė gydytojų, 

kurie taip pat panašiai nuro
do baisius tėvų, o ypač moti
nų. girtavimo padarinius 
vaikams. Todėl šituo atveju 
girtaudama moteris labai, la
bai sunkiai nusideda prieš vi
suomenę ir prieš savo vaikus. 
Visuomenei vieton stipraus 
kūno ir galingos dvasios žmo
nių tokia moteris duoda pa
krikusių, silpnapročių, neiš
sivysčiusių ir atsilikėlių; o 
savo nieko nekaltus kūdikius 
uždaro į pamišėlių ar ištvir
kėlių namus, ligonines ir ka
lėjimus.

Be šito, alkoholis tiesiog 
kenkia moteries organizmui 
(kūnui), jos sveikatai. Mo
teris. turėdama iš prigimties 
švelnesnį organizmą, daug 
labiau nuo alkoholiaus nu- 

. kenčia negu vyras. Todėl pas 
girtaujančias moteris 1 aliai 
greitai ir aiškiai apsireiškia 
alkoholikų ligos, kaip pavyz
džiui skilvio kataras, širdies 
padidėjimas ar taukais ap
augimas, kraujo indų sukal- 
kėjimas, jaknų ir inkstų su
sitraukimas, visa eilė įvai-

Žmės. Ypač svarbu, kad mo
teris mtokėtų gamint įvairių 
bealkoholinių gėrimų, kurie 
galėtų patenkinti ne tik kas
dieninius šeimos reikalavi
mus, bet ir visiškai pakeist 
pokiliuose bei iškilmėse al
koholį. z -- -

Kaip kovot viešumoje?
Atsakas trumpas: dalyva

vimas moteries priešalkoho- 
linėse organizacijose, visoms 
išgalėms palaikymas priešal- 
koholinio judėjimo, palaiky
mas ir platinimas priešalko- 
holinės spaudos. z

Štai, keletas minčių apie 
moterį ir alkoholizmą. Žino
ma, tik tai yra nuotrupos to, 
kas būtų galima šiuo taip be
galiniai svarbiu, ypač mums 
lietuviams klausimu, pasa
kyt. Tačiau jeigu šios kelios 
inano mintys bent pažadintų 
mūsų gerbiamas moteris ir 
motinas šiuo klausimu susi
mąstyti ir pagalvot — skai
tyčiau, kad šis rašinėlis tiks
lą pasiekė.

Įžymus mokslininkas dak
taras Festeris ątsidėjęs tyri
nėjo girtuokliavimo pasėkas 
tiktai vienoje šeimynoje ir' 
rado baisių dalykų.

Viena moteriškė 1740 me
tais, o mirusi pradžioje de
vyniolikto šimtmečio, buvo 
girtuoklė, vagis ir valkata. 
Jinai paliko vaikus, kurie 
besidaugindami pasiekė 834 
asmenų skaičių.. Iš visų tos 
moteriškės ainių (anūkų) 
709 buvo baudžiami teisme, 
106 neteisėtai gimė, 142 buvo 
elgetos, 64 gyveno iš visuo
menės pašalpų, 181 moteris 
buvo paleistuvės, 76 bausti 
už įvairius prasikaltimus, 7 
už žmonių užmušimą. Visa 
toji šeimyna, sulig tikriau
siais apskaitymais, atsiėjo 
valstybei per 75 metus arti 
13 milionų litų, nes tiek rei
kėjo išleisti jos anūkams už- 
laikymfui kalėjimuose, ligo
ninėse, ir tt.

Štai koki girtuoklių vai
siai! Kas teka už-vyro—žiū
rėk, kad nebūt girtuoklis ar
ba ištvirkėlis, o jei ieškai sau 
žmonelės—žiūrėk kokių tėvų 
ji duktė, kad ir1 pats neturė
tum nelaimės ir valstybė bū
tų laiminga.—“M. L.”

Speciale Motor Karų Spalvų Paroda
gražus ir skirtingos spalvos be ekstra mokesčio. Ateik į mūsą Spe-

' dalę Spalvą Pardoą ir pamatyk didelį įvairumą, spalvą iš kurią guli
ma pasirinkti.

L

E S S E X the challenger

Ir šie Metropolitan Pardavėjai
Gilehrist Co., Washington at Winter Johnson Automobile Co., 916 Commonwealth Avė*

KĄ TIK IŠĖJO Iž SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
KONGRESAS

Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausią nuotikią Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu: 't

, “DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boston, Mass._

7- ;___

Alio! Alio-o-o-o!!!.._____
Radio “Šypsena.” Kas tu

ri ausį ir kas ausies neturi— 
visi klauso, nors programa i 
abai apkarpyta ir sustriu- 1 
sinta. Eina visokios naujie- : 

nos, oras ir kt. dalykai.
♦

* *

“Lietuvos Aidas” klausia 
savo skaitytojų, ką tai reiš
kia, kad nepaisant įsigalioju
sios lietuvių vokiečių preky
bos sutarties Vokietijos kon
sulas Klaipėdoje kai kuriems 
klaipėdiečiams atsisako duo- . 
ti vizas įvažiuoti į Vokietiją, 
nes šiomis dienomis vokiečių 
konsulas atsisakė suteikti vi
zą buvusiam gubematūros 
valdininkui p. Šlažai.

Mums rodosi, kad tas reiš
kia, jog vokiečių laikraščiuo
se vėl pradės tilpti straips
niai su antrašte: “Der kleine 
Musolinptis” o paskui eis de
rybos dėl sutarčių dar dides
nio palankumo principais.

*

♦ *

Lietuvos tautininkai *‘spio- 
vę į Seimą’’ džiaugiasi kiek
vienu, kurs taip darytų. Bet 
ligi šiol i Seimą spiaudo tik 
mažo amžiaus vaikėzai, tai-Į 
kuokoje tuštinantieji naivios 
publikos kišenes.

“Liet. Aid.” anąkart įdėjo 
stambiomis raidėmis: “Pil
sudskis liepia spiaut į seimo 
nutarimus.”

Į Deja, Pilsudskis tik liepia, 
Į o pats nespiauna, nes žino se- 
Į nu žmonių patarlę, kad į van- 
| denį nespiauk, nes reiks pa* 
į čiam gerti.
5 •

I * *
į Laikraščiai praneša,

labai daug piliečių. Tas reiš
kia savaitišką 'Lietuvos vi- 
suomenės “pas veikė j imą,” 
kurį nuolatos skelbia ir gar
bina tautininkų spauda. Dar 
metelius pagyvensime taip, 
kaip dabar gyvename, tai dar 
puikesnių vaisių susilauksi
me. Politikavimas visai pa
siliaus. Visos partijos ir or
ganizacijos atsiguls karste, o 
piliečiai susitelks į galingą 
venerikų vienybę ir apstos 
visas duris ir langus.

Kartą prasidėjęs “sveikė- 
jimas” vis labiau plėsis, kol 
visa Lietuva nesusitelks ties 
Veneros rūmais! Tai bus lai
kai ! Tai gadynė!

*

* *

Žemės ūkio ministeris Alek
sa buvo susikvietęs laikraš
tininkus ir pareiškė, kad 
naujakurių sustiprinimui e- 
sąs reikalas palikti dvarinin- 
karris po 150 ha. žemės ir to
limesnį d vari} skaldymą su
stabdyti. Ta prasme netru
kus būsiąs pakeistas žemės 
reformos įstatymas; o sekan
čią žiemą būsiąs išleistas į- 
statymas apie dvarininkų 
aprūpinimą pinigais.
I_____ ' *_____* ♦

Nukentėjusiose
Lietuvos vietose varguomenė 
džiūgaudama kenčia badą. 
Pagarsėjusis begaliniu veik
lumu tiems kraštams šelpti 

, komitetas siunčia į Biržus 
vieno laikraščio redaktorių 
p. Bružą, įganydamas, kad 
biržiečiai bus sotūs, nugrau- 
žę liesus jo kaulelius. Eina 
gandai, kąd biržiečiai žmo
gienos dar nepradėję valgyti 

kad ir dėl to komiteto dovana ne

ALLSTON: Hū<lson-Essex Co., 122 
Brighton Avė.

ARLIN’GTON: Wilmer G. Tenney, 793 
Massachusetts Avė.

BROOKLINE: Hu<lson-Essex Co., 91 
IVashington St.

CAMBRIDGE: D. Ray Edger, 1077 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Henley - Kimhall Co., 
157 Vassar St.

CAMBRIDGE KORTU : Brown & Rose, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLESTOWN: Sullivan Sq. Motor 
Sales, 644 Main St.

CHELSEA: Broadvvay Garage, Ine., 
15 Fourtli St.

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

DORCHESTER: James T. Beckwith 
Co., Ine., Edward Everett S<į.

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

FRAMING1IAM: Hudson - Essex Co., 
220 Hovvard St.

FRAN’KLIN: Supylė & l’olsey, Summer 
St.

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

.TAMAICA PLAIN: Coolidge Hndson- 
Essex Co., 579 Centre St.

LEKIN'GTON: Thayer Hudson-Essex 
Co.. 480 Mass. Avė.

MALDEN: Wright Hudson-Essex Co., 
284 Pleasant St.

MATTAI’AN: Hu<lson-Essex 
P.lue Hill Avė.

MEDFORI): Hudson-Essex 
Mystic Avė.

M EI )F( )R D: Hudson-Essex 
Broadvvay

MELUOSE: K. W. Fellovvs & Co., 29 
Upliam St.

NEIVTON: Frank 
IVashington St.

NORU’OOI): Robert
... _ _ --------- ... Square

EVERETT: Dean Motor Car Co^ 87 QI.TNCY:. Sylvester 
IVashington St

Nuo anksčiausių laikų svo
gūnas yra labai svarbi dar
žovė. 'Keliaudami neapgy
ventose vietose, keleiviai ir 
kareiivai mėgo valgyti svo
gūnus išvengti troškulį.

Augalas visų pirmiausia 
pasirodė pietų Azijoj ir 
Meditereanian jūros kranto. 
.Tis priguli prie Allium cepa 
botaniškos šeimynos, prie 
kurios priguli daugelis leli
jų. kelios “štarelio” (aspa- 
ragus- rūšys, ir kitos daržo
vės su didelėms šaknims. Ši 
daržovė auga kur randasi 
daug drėgnumo. Čionais 
Suv. Valstijose svogūnai la- 
bai puikiai auga ir visur au
ginama.

Geros prekės vieniems me
tams paakstina auginimą ki
tada metais. Svogūnai rei
kalauja gero prižiūrėjimo
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20c.

Varpelis

Patyrimai Didžiojoj

Tel.

ir 
ir

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Suvirš'22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
siaut. Jokio komiso nereikia mokėti. 
Aš parduodu tiesiai.

Pasaulio garsus VOSE grand, 
player 
vartoti 
puikus

Saurusaitis_______ 25c.
Knygelė — su pa-
_____ ____________ 30c.ir upright pianai. Nauji 

Orthophonie \’ICTROLA 
MAJESTIC radio.

RcikaJauk Katalogo
LENGVOS IŠLYGOS

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON *ST. BOSTON

ti 'tt , ■"

KOLONIJOSE
UETUVIU

NASHUA, N. H TORONTO ONT., GANADA
♦

ingos ekzekvialnės mišios už 
B. ą. kun. Povilą Daniūną. Jau 
lėtai kaip Dievas jį pašaukė at
ginti jam už savo darbuotę Vieš

es vinyner Dirva buvo didelė 
.Žarbus sunkus. Piūtis yra Auk- 
iausiojo apvaizdoje. Metai pra

slinko, Jie prabėgo. Brangus jo 
ras jau pradeda pamiršti, ka- 
gi dirva buvo sunki valyti. 

, kad mažas prietelių būrys 
atsilankė į metines pamaldas, net 

artimiausieji jį pamiršo.
^Kun. Ignas Abromaitis, M. S. 

eelebrantas. Asistavo kun. J.
Ikos, M., diakonu; kun.“ 

elius Bukloy, sub-diakonas. 
šoninių altorių kartu laikė 

kun. Irenee Fortin ir Leon 
įger, D. M. I. Iš Iludson, N. 

(Tyčioje pasirodė R. K. 
ir Joneile iš prancūzų

Jj<Tas iškilmingas mišias užsakė 
Aviena sena parafijonė, kuri nori 
jąvo vardą paslėpti, laukiant Die- 
“vo užmokesnio. Lai jai Dievas 
gausiai atlygina.

£ Buvo apie 200 žmonių, bet joki 
draugija, nors anksti pranešta, 
oficialiai nedalyvavo. Vienok vi- 

.^i atsilankiusieji karštai ji prisi- 
rCjųinė.
fe’^Elena Verkauskaitė su vargo- 
*-^&nnku gražiai atliko giedojimą.

Raudonųjų “Laisvėje” tūlas 
Raudukas pliauškia ir džiaugiasi 
apie suardymą Mildažio šeimynos. 
Mat toks jau bolševikų mokslas, 
kad šeimynas ardyti ir kitus ne
kaltai šmeižti. Be to, bolševikė- 
liai pyksta ir nervuojasi, kad ir 
jų draugužiai pradeda susiprasti 
ir meta raudonus skarmalus į są
šlavyną ir ateina pas katalikus i 
bažnyčią. Taip ir reikia. Juk 
gėda protingam žmogui skelbti 
tokias kvailystes kaip bolševizmą. 
Svyrūnėliai ir Kaulai irgi turėtų 
susiprasti ir mesti šrneižę savo 
brolius darbininkus. Prisidėję prie 
plačiosios katalikškos visuomenės 
gali būti naudingais Bažnyčiai ir 
Tėvvniai darbininkais. Meluoti ir 
šmeižti savuosius yra žemiausios 
rūšies darbas. Taip daro pp. Svy
rūnėlis ir Ratilas geltonlapy “Ne
laisvėj.” “Darbininkas” yra vi
sų darbininkų draugas ir užtarė
jas. Skaitykite ir >latinkite 
“Darbininką.” Geltonlapius pa
likite žydelių agentams.

Pavasario Genelis

Birželio 23 d., šv. Kazimiero 
parapijos parke įvyks pirmas pa
rapijos piknikas. Tą dieną duo
sime parkui vardą. Bus kąipir 
parko krikštynos. Svarbu kad vi
si lietuviai atvažiuotų j pikniką, 
nes parkas yra visų lietuvių nuo
savybė.

Bus gera programa: prakalbos, 
koncertas ir šokiai. Grajis Bali- 
lionio orkestras. Lietuviai turėtų 
atvykti ir pareikšti padėkos žodj 
klebonui kun. J. Kaulakiui už do
vaną nupirkimui parko, kun. M. 
Daumantui už triūsą, Kisieliui, 
Pranckūny ir kitiems kurie ko
kiu nors’būdu prisidėjo prie nu
pirkimo ir pagražinimo šio para
pijos parko.

Tad mes turėtume visi šį gra
žų ir naudingą darbą paremti at
vykdami į pikniką.

APVOGĖ LIETUVI FOTO 
GRAFISTI

- Bronius ir Vladas Laokauskai, 
gyvenę Meraltville, N. J., paeiną 
iš Seirijų. Vienas jų gyvenęs 
PennsĄ lvanijoje.

Stanislovas Lesčinskis, kilęs iš 
Alytaus apskr., gyvenęs Scranton, 
Pa. ir esą ten miręs.

Povilas Pikarbus, iš Denbo, Pa. 
buvo užmuštas 1929 m. vasario 1 
d. Jis dirbo Reliance Coke and 
Furnace Cų., Mine Nr. 1. Spėja
ma, kad jis buvęs lietuvis. Rei
kalinga žinių tą faktą patikrinti. 
Gal kas praneštų ar jis buvo ve
dęs ar ne, ir koks jo giminių Lie
tuvoje adresas.

Antanas Sumeta, kilęs iš Tra
kų apskr., būk tai miręs Kana
doje, bet nežinia, kokioje vietoje 
ir prie kokių,draugijų priklausęs.

Antanas ir Povilas Grigaliūnai, 
vienas jų gyvenęs Newark, N. J., 
ir esąs miręs. Kitas rodos Čika
goje. Nėra žinių iš kur jis yra 
kilę.__

Kazys Rutkauskas, gyvenęs Phi- 
ladelphia, Pa. ir būk ten miręs. 
Kiti spėja jis miręs Pittston. Pa.

Pijus Šlekys, seniau gyvenęs 
Cleveland, O., ir Kentucky valst. 
1927 m. būk gyvenęs 1410 So. 
49 Avė., Chicago, III.

Kazys Tylenis, gyvenęs Scran- 
ton, Pa., kilęs iš Ramygalos vai.

Antanas Cramontas, gyvenęs 
McKees Rock, Pa., kilęs iš Grin
kiškio valsčiaus.

Jurgis Svetokas, seniau g>’ve- 
nęs Pennsylvania valstybėje, ir

■ ■1 . Jz-' r nr,‘ -llg l
neva Įniręs 1909 m. Tikra mirties 
data ir vieta labai reikalinga. -

Vladas Levanas, gyvenęs 712 
Mill St., Plymouth, Pa., kasyklų 
darbininkas, esą miręs. Reikalin
ga tikrų informacijų.

Dominikas Vinclovas. gyvenęs 
512 So. Paca St., Baltimore, Md. 
Jei miręs, tai kur ir kada.

Antanas Valuntas, Jurgio sū
nus, kilęs iš Daukminų kaimo, 
Krinčino valse., Biržų apskr., A- 
merikoje apie 20—25 metuą. Gy
venęs 51—52 Bach St., Ulion ar 
Ivendion mieste.

besikalbant
Lapinskas
Ir šis pra-

Market 0609

JUOZAS SEREIKA
Jefferson St., Newark, N. J. 
įgaliotas generalinis agentas 

“D-ką.” Ku-

PHILADELPHIA, PA.
Garnio vizitą ir puikios 

krikštynos

šiomis dienomis ilgakojis gar
nys atnešė pageidaujamų lauktu
vių p. Juozui Kavaliauskui pla
čiai žinomam šermenininkui-“gra- 
boriui” ypatoje puikaus sūnelio, 
kurio irgi vardas Juozas. Krikšti
jo 16 d. birželio šv. Kazimiero 
bažnyčioje. O krikštynų banke
tas bus toli... net pas p. Lui Gu
davičių, (’ormvels Heights, Bucks 
(’ounty. Pa. Gi p. Juozas Kava
liauskas gyvena ir savo ofisą turi 
Philadelphijoj, 1439 So. 2nd St.

K. V.

LAWRENCE, Mass. — Birže
lio 6 d. du žulikai apvogė A. La
pinską, fotografą. Kada Lapins
kas suprato apgautu, tai jis nuėjo 
j policijos stotį ir apie savo ne
laimę papasakojo policijai.

Buvo taip: Į jo studiją atėjo 
vyras ir pradėjo kalbėti apie pa
veikslus. Pasisakė, kad iš amato 
esąs kriaučius. Jiem 
atėjo ir kitas vyras, 
užklausė ko jis nori,
dėjo kalbėti apie paveikslus. Ant
rasis turėjo rankose ryšulį. Pir
masis pradėjo antrojo klausinėti 
ką jis turįs tame ryšulėly. Gavo 
atsakymą, kad tai yra audeklas, 
kurį jis paėmęs nuo laivo ir no
rėjęs parduoti savo broliui.

Pirmasis būdamas “kriaučių” 
pradėjo klausinėti daugiau apie 
audeklą ir nusipirko dalį už $35. 
Lapinskas matydamas bargeną ir
gi panorėjo nusipirkti. Pinigų 
prie savęs neturėjo, tai susitarė 
abu. su audeklo pardavėjų nueiti 
ir išsiimti iš banko. Taip ir pa
darė. Lapinskas išsiėmė- $200. Pi
nigus beeidamas iš banko atidavė 
audeklo pardavėjui. Sugrįžęs j 
savo studiją neberado nė kriau- 
čiaus nė audeklo. Tik tada 
prato, kad tapo apgautas.

“D-ko” Adm.

Iii

DETROIT, MICH.
ad-

su

ATVYKO IŠ LIETUVOS

#

DIDŽIAUSIA DOVANA

Augštaitis

v •
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JUZE RAUKTYTE
Dienom Vakarais ir ftventad. 

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

Tel. Park lftlfl.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

202
yra 
užrašinėti laikraštį 
rie norite užsirašyti laikraštį ar
ba atnaujinti prenumeratą, mel
džiame kreiptis viršminėtu adre
su.

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING

Worcester, Mass.

Namai — 101 Sterling Street 
Maple 4964

•A

g Vienintelis lietuvis laisniuotas e-3 
U lektrišinas. Turiu 8 metus prity-g 
3 rimo. Taisome ir Įvedam motorus S 
= ir vandenio pompas. Taipgi taiso-g 
g me Ir parduodame radios. f

I JOS. G. ZUROMSKIS'

LAIVAKORTES
WORCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES T IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu iSgnut pasus, vizas, 
sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

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

įį STOCK ROOM |

| 10 Elle3worth St., Worcester|

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER, MASS.

TEK PARK 5873

Buvęs

"k

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

> Phone Park 5065

i »

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

: j 638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų tel: Cedar 1768-M

. WORGESTER, MASS,
Nauja draugija

Aušros Vartų parapijoj susior- 
izavo nauja draugija po var

lį Šventos šeimynos. Kviečiame 
Avistis lietuvius priklausyti prie 

gšjdraugijos. Nutarta ir jau 
ėlbta naujų narių vajus nuo 

rželio 16 d. iki liepos 21 d. Pri
rašyti gali nariai nuo 16 iki 45 
etų amžiaus. Vajaus metu nau- 

nariai priimami be Įstojimo, 
ligi dabar gera proga prisidėti 

naujos draugijos.
Valdyba

šioje kolonijoje lietuviams 
vokatams biznis gerėja, nes lietu
viai vis daugiau pradeda bylinė
tis. Daugiausia divorsų ir už 
slaptą mūnšaino bizni.

• • •

Gydytoju yra trys ir visi turi 
darbo. Trūksta lietuvio dantisto.

• • «

Nekurie biznieriai yra sudarę 
kaipir uniją, kurios tikslas pro- 
grame platus, bet veikimas siau
ras. Apart vieno baliaus ir ka
lendorių padarymo daugiau nie
ko neveikia.

♦

J. CHISHOLM !
Vienintelis Lietuviams 8 

Graborius 
Patarnavimas dieną ir naktį. X 

331 Smith Street £ 
PROVIDENCE, R. I. |

Tel. De. 1952

Jaunų mergaičių tėvas tūlam 
senberniui neduoda ramybės. Tą
so po teismus ir gana. Bet teis
mai visumet išeina senbernio nau
dai. Gaila, kad mergaičių tėvas 
nesuranda kito būdo su .senber
niu atsiskaityti.

• • •

Keletą biznierių iš miesto bėga 
į ūkius ir kur prie vieškelio ati
daro taip vadinamas “Road 
Ifbuses.” Biznis būtų nieko sau, 
jei jų nebaderiuotų dėdės Šamo 
agentai. Dabar ne vienas jau ga
vo atostogų į House of eorrec- 
tion.

NAUJAS KNYGŲ IR LIETUVOS 
PREKIŲ KATALOGAS

* . Šiame naujame mnsų knygų kataloge talpinama apie 1,5o<i skirtin-
‘ gaiš užvanlžiiūs įvairiausių knygą Amerikos ir Lietuvos laidų: teat

ralių, muzikalių, apysakų, vadovėlių, žodynų, dainų, mokslinių, svel 
kata, dvasinio ir filozofinio turinio, juokų, žinių ir pamokinimų, mal- 

- daknygių Ir kitų Įvairaus turinio knygų. “Lietuvos" Knygynas, tai 
didžiausias lietuviškų knygų sandėlis pasaulyje.

Prie Šio knygų katalogo, taipgi raminsi sykiu kitas iš Lietuvos im- 
sportuotų prekių katalogas, nes pas mus yra didžiausias sandėlis gin

tarinių daiktų ir saldainių-kendžių. šiame kataloge rasite ši|ų Lie
tuvos prekių užvardžius ir kainas.

Reikalaudami katalogo malonėkite prisiųsti už 2 centu štampą.

r KNYGYNA8 “LIETUVA”
8210 So. Halsted St., Chicago, Ulinois

Birželio 10 d. laivu “Polonia” 
Baltic America Linijos atvyko į 
Ameriką šie lietuviai: Josepaitė 
Elzbieta pas Ambr. Utakį j Chi
cago, III.; Mačionis Jonas pas M. 
Jankauską į AVorcester, Mass.; 
Navičiutė Veronika pas Viktori
ją Zuenko į New York City; Puč- 
kaitė Kazimira pas P. Barauską į 
Pittsburgh, Pa.; Jesulaitytė S. pas 
Ant. Zalogą į Sycamore. III.

Rap.

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikį laikraš
ti “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra-viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri- 
nėlių. “Žvaigždntė.” fa>ir>n kna . 
mėnuo ir metams tewaštuoją tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai
Adresas: Lietuvą, Kau

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės” Administracija.

Nebus daugiau
UžkieteJImo

SirijesPiktumo 

Grtltapaįelba naudojant 

PepsiiricSeltzer 
Rašyk PepstnicSeiturČ*. 

Htorctsur, Mass. o 
GAUSI SAMPELĮ DYKAI

✓ •

, ~ r -
Visi laivų agentai dirba 

sušilę, nes laiko liko nedaug 
iki liepos 5-tos dienos. Nes 
liepos 5-tą dienų bus graži 
LIETUVIŲ ekskursija į 
Lietuvą. Laivas išeis iš Bos
tono. Laivo vardas Re- 
publie. Smarkiai dirba p-le
M. Grybaitė, kad tinkamai 
patarnavus keliauninkams.
N. Gendrolius dirba dieną ir
vakarais, kad pririnkti dide
li būrį lietuvių ir tinkamai 
pasiųsti ant laivo Republic. 
/Agentas K. Sidabras dar
buojasi po Cambridge ir 
jam gerai sekasi. Tik dar 
nėra žinios ką veikia Petras 
Bartkevičius, kuris turi a- 
gentūrą Montelloj, Mass. Ar 
daug jis turės pasažierių? 
Tiesa, Bartkevičius gerai 
patarnauja, bet jau sente-lė- 
jo ir tingi dirbti. Šiaip vįsi 
laivų agentai-sutiikme gyve
na ir vienas antram pri- 
gelbsti reikalui esant. Aną 
dieną Bartkevičius išsitarė, 
girdi: “Mums agentams
linksma ir darbuotis, kad 
jau mes sulaukėm ir mergai
čių, būtent p-lę Grybaitę ir 
p-lę Rauktytę, kurios dirba 
sykiu su mumis laiviL agen.- 
tūroj.” . •

Aš kaipo reporteris tėmi- 
ju kožną žingsnį mūsų agen
tų ir atradau, kad jie visi 
siunčia 
va ant 
aivų.

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir® 
išrendavojam automobilius vestu-g 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-® 
mams. g

JUOZAS J. DIRSAI
LIETUVIS GRABORIUS |

Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.» 
(ant 3-čio aukSto) Tel. Cedar 4953ffl

Ofisas: £12 Millbury St.. Worces-5g 
ter, Mass. Tel. Park 2795. g

savo žmonos i Lietu- 
greitijju ir didžiųjų

x ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas______________________ !

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė Kun. Jėzuitas F. CozeL_30c.

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikij Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

Trumpi Skaįtymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45e.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis......l5c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

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

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per jvairiufl krž&Uė-' 4 « 
Paraše Julius Verne. Vertimas f 
J. Balčikonio-------------------- .$1.00
Pramoninės Demokratjios Pa

grindai. Parašė Uosis-------- 75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P.

Žadeikia. Kaina---- ’------------ 50c.
Aritmetikos Uždavinyna3..._25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj-------------------------------15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis -- --------------------------- 50c.

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis_______ 50c.

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

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

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

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

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

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. AL Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap- 
darais__ _________ ~

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ___________ 50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys _________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio ------ ;_____ 10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis __________________ 10c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymčlial Išleido M. Paltana- 
vičia______________________ 25c.

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) ____15c

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ____________ 5c.

I
- TT---

Maldos Galybė. Istoriškas 
I piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _____ :________ 25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__50e

t
Apsirikimų Komedija. Atsi

tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ___________ ____ ________ 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver- ; 
tė J. Gerutis--------------------- 40c.: /

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis._______  50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė- J. Baronas_ 50c.

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

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliukas_________ 60e. -

Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.______20c.

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

Nauja Skaitymui Knyga —
(Dalis II). Su paveikslais____75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P.

Vaikų
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) --------------------------- 25o

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesąuskls. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune __ ___________ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius ............  40e.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P._ 25e.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- , 
nas_____________ ___________ 40c.

Mūsų Dainiai. P-arašė Ka
zys Puida — £—;-------------- 50c.
, Anderseno Pasakos—su pa- 

—^Ocr
Trumpa lietuvių Kaltos Gra- ' 4 

matika. Paaršė J. Damijonai
tis __________ -_____________ 40c.

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

Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė' S. Tarvy
das -- ------------------------ :----- 25c.

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

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

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

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ------------------------- 1___ 30c,

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

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis_______ :____75c.

Dramos; 1) GermAa; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Biurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas........................  65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: T) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono

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

i 8U „ laimė; 3) Pasakyk mano lai-.-------
-----------mę. Surinko S. K., D. ir N_________15c. - 

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsimc paskui: 2) Antanu^ 
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

"DARBININKAS”
366 Broadway, So. Boston, Mass.
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Liepos 4 d-, M 
rioj. mtp 
(Lawrenee, Mass.}.įvyks milžipiš- 
Kas L. Vyčių Naujos Anglijos tra
dicinis išvažiavimas. Prie šio iš- 
važiavimo vyčiai ruošiasi patylo
mis. O kas tyliai ką norą daro tai 
vis didelio ir stebėtino padaro. 
Tųip bus.iv su šių gegužine. Ji 
bus viena iš didžiausių ir gražiau
sių, nes yra kviečiami žymiausi 
•Naujoj Anglijoj chorai, organizuo-

Įykas, ne tame kad penkios lietu
vių tėvų mergaitės baigė tą mo
kyklą, bet tame kad dvi Iš 'ti| 
penkių baigusiųjų gavo pagyrimą. 
P-lės- Ona C. Januškevičiūtė ir 
Malvina C. Šidlauskiutė apturėjo 
po auksinį medalį už augstą 
mokslo stovį. Per keturis mLtus 
turėjo moksle stovį 90 nuoš. Sa
kau šis dalykas galėjo kiekvieną 
lietuvį dalyvavusį pralinksminti. ] 

Kas sakė kad mūsų augančioj! 
karta neturi gabumų? Kas sakq 
kad jiems nereikia teikti augštės- 
nių mokslų? Kas sakė, kad jie 
nerangūs moksle? Kas sakė kad 
mes išeiviai negalime iš jų susi
laukti naudos? Atsakymas bega
lo lengvas. Duokime jiems progų 
pasirodyti, raginkime juos prie 
didesnių pasistengimų. Štai gra
žus pavyzdis. Jeigu jos galėjo 
kodėl negalėt ųir kitose mokyklo
se.

v 
j-

i
iiūotb:B^«Bh^iikelius-i8m#kino 
Ubai gralių ImbIu, teatralių U uj 
Vfet ' feėgalo dąiaūgėei; Unksmių, 
gražiu vakaro programų. Pelnas 
viaaa skirtas Seselėms Mokyto- 
joms... . . ..

Sesęlės užbaigusios mokyklą 
birž. 21 tuoj apleis Cambridge ’ių. 
Nėkurios dar tųr būt pasiliks ne-.

Sekančiais metais tikimasi dau-, 
, nes jau septintas 

skyrius atsidarys. Tėveliai leis
kite vaikučius parapijinėri mo
kyklon.

.....      į 
BUV.\“Oįmib’’ NAME 

AREttUOTAS komu
nistų vadas

- . - - - Pereitą savaite So, Bostono teis-
. -mui leidrnt įimtai, populeniB ir me pa3ibaigį, komunini

visiem, gerai žinomas darbuotojas ■ įoro vedfjo pwjiai{i)rtai krf. 
Viktoras Medonis su Liudvisė čia- minals w jiedu buvo kaltintai 
plikaite. jų: jungtuvės lVyks bir-1. ncmoralj gyvenimg, J. Policija 
želio 30 (L, 1 vaL po pietų šv. Pet- .jutxįQ areštavus, nakties metu, 
•vs^ T .aartuvrltt vaiaid livilt - ___ .....

■*

NAUJĄ PORELE
South Bostonas vėl susilauks 

naujos, gražios porelės. Apsivedi-

ŽV. JONQ EV. BL, PA&ALP 
DR-JOS VALDYBA

ro Lietuvių bažnyčioje. Vestuvių buv <<KeJeivio>> sostinėje.
pokylis įvyks Lietuvių Parapijos 
salėje ant Septintos gatvės.

Viktoras Medonis yra simpatin
gas ir malonaus būdo, todėl visur 
būry jaunimo pageidaujamas. 
Daug pasidarbavęs lietuvių visuo
menėje, ypatingai prie Vyčių, bu
vęs kuopos pirmininku, prie Para
pijos choro, ėjęs iždininko parei
gas per kelis metus ir prie LDS.

jami geriausi atletai, kviečiami ke--kuriam laikui. 
Ii garsiausi kalbėtojai, daromi pri-l “........
siruošimai prie įvairiausių ir indo-’ giau vaikučių, 
miausių žaislų, už kuriuo/bus duo- skyrius atridai

ninku. Pramogos retai be jo ap-.
sieidavo, nes yra gabus vaidila, bet listinę valdžių, 
labiausia yra mėgiamas kaipo liau
dies dainelių dainininkas. Jis ne
tik žinomas liaudies daineles gra
žiai padainuodavo bet ir savo ori- 
ginales pasirašydavo ir dainuoda
vo. Todėl visų yra mėgiamas. Se
niau j 
vania valstijoje apie Kingstoną.;
1927 buvo išvažiavęs Lietuvon su 
pirmąja L. Vyčių ekskursija, kur 
viešėjo beveik metus laiko. Šiuom 
tarpu turi nuosavą barbernę ant 
kampo H ir Septintos gatvės, kur 
jam biznis gerai sekasi.

P-lė Liudvisė Čiaplikaitė yra ra
maus būdo, graži, darbšti ir dora 
lietuvaitė, nesenai iš Lietuvos at
vykusi. Ji yra giminaitė a. a. 
kun. J. Čapliko. Jos dėdės Alfon
sas ir Petras Čaplikai yra visiems 
vietos lietuviams gerai žinomi.

Todėl, jų žygis yra sveikintinas.
Draugas

A. Kupstis buvo užstatęs už Bo- 
lį kauciją iki teismo.

Teisme porelė rasta kaltais. Po- 1 
vilaičiutė paliko iki rugsėjo mene- | 
šio ant “ probeišino, ” o M. K. Bo- . 
Ii ui įsakė užsimokėti $100. Sako, : 
kad Bolys, komunistų choro vedė
jas yra vedęs ir Brooklyne gyve
na jo žmona ir duktė.

Tai dabar laisvos meilės skelbė
jai komunistai ir socialistai turęs :_____ ______ _ __________ ___
daugiau inspiracijų keikti kapita--matyti verta kėliauti,šimtusmylių.

parodys gabiausias nardytojas 
(fancy diver) J. Jas»h^3‘» Nor- 
woodo. O kiek kitų garsenybių da
lyvaus su kuriais Tamstoms teks 
susipažinti, tai sunku ir išvardinti 
Todėl visi žinokite, kad 4 d. liepos 
niekur kitur neverta važiuoti kaip 
tik į garsių savo gražumu Palan-

damos dovanos. Bet kas visus la
biausia indominų, tai dalyvavimas 
garsiausios pasaulyje plaukikės 
Albinos Osipavičiutės kuri pasau
linėj Olympijadoje Holandijoje 
laimėjo net du aukso medaliu kai
po geriausia iš geriausių visame 
pasaulyje plaukikių. Ji yra lietu
vaitė ir vytė, todėl ji šiame išva
žiavime dalyvaus. Jos vienos pa-

Vietinis

Rap

CAMBRIDGE, MASS.
Piknikas

Visi uoliai rengiasi prie para
pijos pikniko, kuris įvyks Palan
goje Lawrence, Mass. birželio 30.

Gaspadinės kepa piragus, verda 
kukulius, kopūstus, lietuviškas 
kilbasas, žodžiu 'Tėiigiasi stropiau-

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

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

Prot Raštininkas — Jonas Gllneckls, 
5 Thomas Park, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas-— Matas šeikis, 
364 Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

Maršalka — Jonas Zaikis,
7 Wlnfield S t, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rų valandų po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. SeventA 

<i St., So. Boston, Mass.
' i

Į Pirmininkas — V.-.T. Savickas, 
427 E. Seventh St, So. BostQQ» i

Vice-PirmLnlnkaj — Ą, NauŪtiUU 
885 Broadvay, So. Boston, Ma 

Prot Raštininkas — V. TamollunaĄ, j 
40 Marine Rd., So. Boston, Mass. A?

Fin. Raštininkas — J. Kazin 
44 Glendale St, Dorchester, 

Kasierius — J*. Kleponls, 
266 Bolton St., So. Boston, Maso

Tvarkdaris — J. Leščinskas, 
141 Bowen S t, So. Boston, MssĄ. ’̂JŽ

Draugija laiko susirinkimus 
rų panedėlj kiekvieno mėnesio 7 J 
vaL vakare, pobažųytinėj SYetaląA/ « 
Fifth St, So. Boston, Mass."

! ---------------------7^01
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SĄJUNGIEČIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
SPOT PONDE

Pereitų pirmadieny S’ųjungiečių
p. Medonis gyveno Pennsyl- j išvažiavimas įvyko Spot Ponde. 

, valstijoje apie Kingstona. [Žmonių buvo daug, bet lietuvių
neperdaugiausia. Gal dėlto, kad o- 
ras buvo karštas ir kitus patraukė 
vykti j pajūrius.

Tų dienų Spot Ponde įvyko apie 
15 visokių tautų išvažiavimai. Už 
tai ir žmonių kaip sakau buvo 
daug.

Sąjungiečių išvažiavime dalyva
vo senasis ir naujasis šv. Petro pa
rapijos klebonai kun. K. Urbona
vičius ir kun. F. Virmauskis ir kun. 
F. Norbutas.

Pelno liks apie keletą desėtkų 
dolerių, kuriuos skiria parapijos 
mokyklai.

Kvieslys

LAUKIAMA DAUG SVEČIŲ
Sekmadieny, birž. 23 d. parapi

jos svetainėje įvyks pažymėtina 
yamoga. Rengėjai tikisi turėti 
daug svečių iš visos Naujos Angli
jos.

Rap.

šiai kad šis piknikas būtų pąsek- 
mingiausias ir pelningiausias.

Brightonietės gaspadinės irgi 
neatsilieka. Jos taipgi dirSa viso
kius pyragaičius, valgius jau iš 
anksto gamina. Ištikrųjų turbūt 
tokio pikniko nebuvo ir nebus. 
Todėl visi iš visur privalo reng
tis važiuoti į piknikų.

Apart skanių valgių bus links- 
J.ių žaislų, išlaimėjimų. Bušai iš
eis tuoj po pirmų mišių ir po ant; 
rų. Mišios toje dienoje bus pir
mos 8-tą vai., antros 10:30.

Renkitės visi į piknikų. Dalyva
vę džiaugsitės buvę, gailėsitės ne
buvę. • - •

Kvieslys

Dabar visose mokyklose rengia- 
njos užbaigimo programo iškilmės, 
žiūrėsime atydžiai į kiek daugiau 
kitose mokyklose ’ rasis mergaičių 
ir berniukų-kurie-prisidės prie ei
lės šių garbingi} ir gabių mergai
čių, kurie išeidami, iš mokyklų pa
liks vienų gražų ir skatinantį pa
vyzdį mokiniams ir mokytojams: 
“Lietuviai ne tinginiai, lietuviai 
turi galvas, kuriose plaukia išmin
tis ir gabumas.”

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

G ■

»■ * .

Sakunarf

Pirmininkas — J. Grubinskaa,
24 Prescott St, Readvllle, Masa.

Viče-Pirmininkas — J. Markelionla
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
364 W, Broadvay, So. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant- 
r<i nedėldienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, Tth St, South Boston, Mass.

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA 4 ®

' • • -r-., 
Pirmininkas — Antanas Navikas, ’

702 E. Fifth St, So. Boston, MMBk 
Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičhjąkį _  QO A mirtsiT“ 
Prot. Raštininkas — Albinas Nevterąį"

948 E., Broadway, So. Boston, MžsĄ . 
Fin. Raštininkas — Juozas GuzėriūtaK

27 Tampa St, Mattapan, Mass. 7^ 
Iždininkas — Vincas Kališius, •<4?sį

67 G Street South Boston, Mass.; įį 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St, So. Boston,
Draugijos susirinkimai būna ka^M 

mą nedėldienį kiekvieno mėnesio A 
vaL po pietų, parapijos salėj, 49$g 
E. Seventh St, So. Boston, Mas*“'/

Rap.

LANKĖSI REDAKCIJOJ
Šių savaitę mūsų redakcijoj lan

kėsi kun. S. Vembrė, Aušros Var
tų parapijos klebonas iš So. Wor- 
cester ir kun. F. Strakauskas, 
Juozapo® parapijos klebonas 
jowell, Mass.

sv.
v

IX

JUOZAS BALUSA1TIS, daug 
metij dirbęs pas Lithuanian

puŠidiąĮahti iš
: tai iš

545 East Broadway

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St, Kimball Bldgi, 
Room 205, Tel. Liberty 7865 ir 6066

South Boston, Mass. Tel. 0605—1337
KITI SKYRIAI

BROCKTON OFFICE:
630 North Main Street. 
Telephone Brockton 228

Agency, pereitų metų dirbo atski
rai, bet šį metų vėl prisidėjo prie 
minėtos agentūros. Norėdami jo 
patarnavimo kreipkitės šiuo adre
su : 545 Broadway, So. Boston.

Rap.

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasitark 
su mumis, o gausi geriausį patarimą, nes mes netik parduo
dam, bet ir mainom: biznius, farmas, namus. Be to, mūsų’ 
ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir kitokių nelai
mių.

Valgykla—Lunch Room
South Bostone prie Fish Pier Valgyk
la—Lunch Room, 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. Savinin
kas apsidirba su dviem darbininkais 
kuriem išmoka $25 j savaitę. Pelno sa
vininkui atlieka apie $75 i savaitei Tu
ri būt greit parduotas nes savininkas 
apleidžia šių šalį. Parduos už $2,800 
cash. Matykite A. IVAŠKĄ.

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

ŠVEISTIENĖ SUGRĮŽO IŠ 
LIETUVOS

Birželio 17 d. laivu “Lituania,” 
Baltie Amerikos Linijos, sugrįžo iš 
Lietuvos Barbora Šveistienė. Ji 
vėl apsigyveno So. Bostone.

Tuo pačiu laivu atvyko iš Lietu
vos dar šie: Senauskienė Elena į 
Milvvaukee, Vis.; Vitėnų šeima iš 
4 į Vaterbury, Conn. ir Barcevi- 
čaitės Julė ir Dome Į Pittsburgh, 
Pa.

KARŠČIAI PRAĖJO
Bostone ir apylinkėje nuo kar

ščio, kuris per kelias dienas kan
kino gyventojus, mirė keliolika 
žmonių. Vietomis buvo 96 laips
niai karščio. Bet trečiadieny po 
pietų karštis sumažėjo. Ketvirta
dieny temperatūra buvo visai pa
kenčiama. Laukiama lietaus.

Niekas taip neardo pasitikėjimų 
žmogumi, kaip jo svyravimas mo
mentuose, reikalaujančiuose aiš
kios orientacijos ir drąsaus užsi
mojimo.—Prof. St. Šalkauskis.

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

Puiki Rezidencija Atsieis 
Dykai

perkant šitų 3-jų šeimynų po 5 ir 6 
kambarius, su visoms vigadoms namų, 
gražioj vietoj Dorchestery. Daug že 
mės dėl kelių garadžių ir sodno. Tu 
ri būti greitai parduotas, nes savinin
kui reikalingi pinigai dėl farmeriavi- 
mo. Parsiduoda taip pigiai, kad rendau- 
ninkai apdengs visus iškaščius palie
kant savininkui kambarius už dykų. At
sišaukite greitai.

LABAI SVARBI NAUJIENA 
AUTOMOBILISTAMS

Už $1,000 Cash
galite pirkti ptiikų up-to-date 3-jų šei
mynų namų Dorchestery arba Jamaica 
Plain su garadžiais ir vieta dėl sodno 
ar daržo. Kam mokėti rendą visų gy
venimų?

Jeigu norite kad jūsų au
tomobilis ilgai ir gražiai 
blizgėtų kaip veidrodis, duo
kit man nupentyt. Kaina 
prieinama.

AKASPAR,
66 Victoria St, Somerville, Mass.

Tel. Somerset 6520-J.

UŽBAIGĖ PASKIRTĄ 
MOKSLĄ

Pereitų penktadienį po pietų Šv; 
Juozapo mergaičių Akademijoje 
atsibuvo metinės užbaigimo iškil
mės. Kas metų Šv. Juozapo Sesu
tės užbaigimo iškilmių programą 
grAžiąv 
įvairių
gražiai pačių^inokinių prirengtu 
atsisveikinimo kalbų1 ir paskatini
mų. Šį metų programas išrodė 
gražesnis ir svarbesnis (sakau,, gal 
tik man taip išrodė), kadangi bai
gė penkios lietuvaitės p-lės Emili
ja Liudvisė Galiniutė, Ona Ceci
lija Januškevičiūtė, Malvina Ceci
lija ŠidlauskiutČ, Adelija Gertrū
da Žuromskiutė iš Šv. Petto lie
tuvių parapijos, So. Boston, Mass. 
ir Antanina Pranciška Kavoliutč, 
Ona Klara Tamulevičiūtė iš Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parapijos Cambridge, 
Mass.

Manau kad ši iškilmė bus isto
rinė lietuvių išeivijos istorijai kad 
vienoje klasėje1 tais pačiais me
tais baigtų net penkios lietuvai
tės, antra begalo linksma matyti 
kad randasi tięk išmintingų tėvų 
katalikų kurie pilnai suprasdami 
katalikų aukštesniųjų mokyklų 
svarbų siunčia savo mergaites ap
turėti augštesnį mokslų, ne kaip 
"kiti bažnyčios priešai sako; “Iš
mokti poterių,*’ bet kad (rauti 
geresnį būdo ir valios išauklėji-

-. «i i f - . . f , . k. - ’ ? • • •. ’

_ Tikslinga dorinė pažanga nuo
sekliai veda nuo prigimties jau
natvės prie dvasios jaunatvės. — 
Prof. St. Šalkauskis.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtųjų lietuvių kalbų, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ” . 1

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. ĮvairumėliaL Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol.,-pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui. • J /

. i . * ;■ r *f v.‘ • - - • •

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Puiki Proga—Namas Su Bizniu
City Point gražioj vietoj arti pamario 
kampinis 3-jq šeimynų namas su visais 
moderniškais įtaisymais ir krautuvė su 
gerai išdirbtu groserių ir saldumynų 
bizniu. Apyvartos daro apie $30ūTša- 
vaitę. Vasarų daugiau, nes daugiau 
aiskrymo ir tonlko parduodama. Turi 
būt greit parduotas, nes savininkas tu
ri išvažiuoti Europon. .įnešti reikta tik 
$2,000.00. Čia tikrai yra pulki proga į- 
slgytl tokį namų ir biznį su kuriuo ga
lėsi puikiausi gyvenimų daryti. Paty
rimo nereikia. Matykite tuoj A. IVAŠ
KĄ.

South Bostone
3-jų šeimynų namas 3-4-4 kambariai, 
randasi prie Dorchester gatvės. Mėne
sinių rendų,52 doleriaL Parsiduoda už 
$2,400.

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

Farma—-Bridgewatery
38 akeriai, 8 kambarių namu bu visais 
įtaisymais, ant gero kelio. 7 karvės. 2 
arkliai, 25 vištos, 150 
įrankiai. Parsiduoda

Jamaica Plain
arti Franklin Park 3-jų šeimynų nau
jas namas po penkis kambarius, iš a- 
blejų galų piazai, štymo šilima. Rendų 
neša $1,440 per metų. Kalba $11,500, J- 
neštl $2,000. Matyklt TUINYLĄ.

South

štokų, visokie 
$8,500.

BRONIS KONTRIM 
----- (TONSTArB^LE— 
Real EsUte snd Insnrance 

Jtudi^b<^ The Peace
Suteikia gerą patarnavimą

— •—j ■visiems
120 Marine Rd., So. Boston 

Tel. S. B. 2483-W .

3 šeimynų, 14 knm ų namu ir di
delis .vardas, galima pastatyti keletą 
garadžių. Nori mainyti į Dorchesterį 
ant 3 arbą 2'šeįmypų.

Norėdami danglaa informacijų klaus
kite pu L. A.

LITHUANIAN AGENCY 
A Ivts ir C. P. Jirgelu Saviniikii

<

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠUS
(INBURANCJE)

239 Broądvay, So. Boston

Apdraudžia visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir Urendavo* 
Jum kambario*.

•I

4 *
*
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TURI BŪTI GREITAI 
PARDUOTI

CITY POINT 2 šeimynų namas ir 2 
karų garadžius, 5-6 kambariai, prieky 
ir užpakaly piazai, vėliausios mados į- 
taisymai, labai parankioj vietoj. Prekė 
$13,300. įnešti $2.500.

G STREET, South Bostone, 2 šeimy
nų namas, 4-5 kambariai su įtaisymais, 
labai graži vieta dei gyvenimo. Prekė 
$5.700. įnešti tik $500. Likusieji ant 
lengvų išlygų.

VIENOS ŠEIMYNOS namas i f krau
tuvė ant Broadway, South Boston. 7 
kambariai su fntalsymals. Krautuvė 
tinka bite kokiam bizniu t Prekė $8,300, 
įnešti $1,500.

ANT MAINO Dorchestery 6 šeimynų 
mūrinis namas su vėliausios mados |- 
taisymais. Mainytų ant fanuos arba 3 
šeimynų namo South Bostone.

MATTAPAN, naujas 2-jų šeimynų, 6-5 
kambarių, prieky k užpakaly piazai, di
delis daržas ir neužbaigtas 2-jų karų 
garadžius. Geroj vietoj. Prekė $7,800. 
įneš

TJ 
UUK 
rakandus L

TAIP BAT-’ 
Virš minorai* tetŽĮĄd TOhtyktt manė.

BROmjLOOTBZM
120 Marint EA, 80. Borton, Mua. 

TeL SttUth Bęston 2483-W. _ ,

i0nu ąamds. automobi-
Jr pttVogfciotlr namų 

per geriausias.kompanija* 1 
SCFaMiŠkli CdMfable darbuj.

BBOŠUr

r

DANIEL J. FITZGERALD
PLUMBING IR HEATING

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

Kalbame ir Lietuviškai

382 Broadway, South Boston
TeL South Boston 2870

✓

t

NEW ENGUND AUTO 
m"1

8 lekcijas ......... . ...$ 5.00
License kūnas . ?.. .$10.00 

Išsimokyk su musų nsajaht karais
l

579 TremontJtaRVBoftoA.
Kampu

. Atdara vakarais^* gakiyMilyriala,

8 lekcijos 
License kursas . ?

Mes už tikrinam kr

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOO 
PO GLOBA MOTINOS ŠVA | 

VALDYBA

- Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Masn.1

Vice-Pirmininkė—Ona .. ulo n^ęn^^, . 
11 Monks St., S. Boston, Masą, 

Prot. Rašt. — Ona SiaurienĄ “ i 
443 E. 7th St., S. Boston, MaaĄ . 
Telephone South Boston 3422-U.

Fin. Rašt. — Bronislava CSf“1"**
29 Gould St., W. Roxbury, M1 

Iždininkė — Ona.Stajniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mai 

Tvarkdarė ■
1512 Columbia Rd., Šo. BostoĄ.

Draugija savo susirinkimus laike 3 
kas antrą utaminką kiekvieno jį 
mėnesio, 7:30 vai. vakarą 
bažnytinėj svetainėj.

1:30 vaL po pietų. |visais draugijos reikalais kre?pl3k*a 
inkiman prašome at- ° w e ?

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

Pirmininkas — Mot. Verslackas;
694 E. Fifth St., So. Boston, Mas^ 

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

Prot. Raštininkas — Ant Macejunaų
450 E. 7th St, So. Boston, Masa 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulelki%
109 Bowen St, South Boston, Masa 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Masa 

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,
906 E. Brcadvay, So. Boston, Masa.

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrų nedSldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllvęr gt,

- So. Boston’e, ’
Ateidami susirlnkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

> . • ■ »
---------------- —:—-------------------------------------------------

[ūnienĄ J

— Ona MizgirdienĄ
i • tv i ••si i 4 a. j*.-- '

t?8 pas protokolų—rašl 
laišku ar telefonu.

Atminkime Vilnių
£enai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo, 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokie laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme r? v -

T, £
4.
i
J
-fe

i

■I

»

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie | 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas J 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
’ “MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie-7^ 
kia visas žinias iš Vilniaus lietukų gyvenimo, ap- t 
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

*^ *■ ** ” **

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų 1 
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki- j 
tos tautos. ’ -

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ] 

ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskį 
Vilniaus klausimą. . - .vi

;.’W. -J
“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- 

timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mil-’i 
su pavergta sostinė. v

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, i 

darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, j 
studentai, moksleiviai ir visi kiti. W

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra 
flarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiaųdte^ 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus.

VILNIUS” išeina kartę jUASiJl 

gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai ilii 
tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja f 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ?’,

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

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Mg 
vės Al. 61 Lithuania. 'M

- •' -. *————

v.
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“Trimitas”
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BRIGĘTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
liepos 5, 7:30 vai. vakare, Lineoin 
svetainėj, 26 Lineoin St. Ateikite 
visi. Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 2-rą dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naują narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki- 

nas įvyks trečiadienį, liepos 4-tą 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (es) 
prirašyti. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, liepos 5 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

Modernieji šokiai yra ne kas ki
ta, kaip seksualinio organizmo 
simbolizavimas fiziniais judesiais. 
—Prof. St. Šalkauskis.

Gydytojau Rusijos

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.’

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks liepos 7 d., tuoj po 
antrą mišią pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymą. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

BALTIMORL, MD.
Liepos 14-tą dieną, sekmadieny, 

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

CLEVELAND, OHIO
Liepos 14 dieną, 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti.__ Rašt.

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

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

Valdyba

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

vyks liepos 14 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesinės duok
lės. LDS. 6 kp. rast.

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, liepos 10-tą dieną, 

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

Valdyba

TeL S. B. 2803—JL i •
į ĮLIETU VIS ,

| OPTOMETRISTAS ?

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate Ir Public 
Notaras

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

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

susirihkimas įvyks sekmadieny, 
birželio 23 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green Ųt. 
Kviečiąme narius(es) Ateiti Gera 
proga užsimokėti duokles. \-

j- Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Birželio 23 d., tuoj - po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. . Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime .keletą svarbių 
sumanymą. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti.—Valdyba

Tel. Talbot 0847

DR.ANIHOHYJ.WEST
(Višnlanskas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofūto Valandai 

Nuo 2—5, nuo 7—8 po pietą 
220 MINOT ST., DORCHESTER

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

ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS

>• OFICIALI VATIKANO 
KALBA

Oficiali nauja Vatikano 
bės kalba paskelbta lo- 

fną; itališka bus kasdieni- 
kalba; prancūzų kalba 

siliks, kaip buvusi, diplo- 
tūiiuose Apaštalų Sosto 

įentuose. “R-tas’ 
------- :----- / 

LEDO KALNAI AZOVO
' JŪROJE

l ? f”

Azavo jūroj, Krymo pu- 
io pakraščiuose pasiro- 

ledo kalnai. Tai negir- 
as atsitikimas, nes ši pie- 
jūra kitais metais visai 

Idavo. Spėjama, kad 
kalnai susidarė negiliose 

vietose, kur ji 
o iki dugno. Atšilus le- 

i išplaukė j jūrą.
“M. R.^

ŽEMIAUSIOS KULTŪROS 
ŽMONĖS

okslininkas M. Sterlin-
S, ilgai tyrinėjęs įvairiuo- 

>: kraštuose žmonių kultu- 
tinį gyvenimą, daro išvadą, 

Naujosios Gvinėjos gy- 
ntojai papuasai esą že- 

Lusios kultūros pasauly* 
Jų gyvenimas e- 

--panašus į istorijoj kal
ia akmens amžiaus žmo

gus gyvenimą. 
"Kultūrojantis pasaulis į 

^nepadaręs jokios įta-

So. Boston 3520

0. ŠALN A-SH ALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu
L UNIVERSITY su A. B.

WASHINGTON UNIV. su LLB.
••Darbininko” Name 

(antros lubos)_________
Broadway, So. Bostor
Rezidencija

905 Harvard St., Cambridge. Mass. 
TeL Unlversity 1463—J.

ADVOKATAS
811-812 Old South Bldg.

294 Washington Street

GYVENIMO VIETA
.87 Gorham Avenue, Brookline.

Telephone Beacon 5578

. tarado orla
AKIS

■ Praeitais metaią. aųgjų $1? 
ruošti aviacijos r^tutmevra| T5 
yir^-Londonoišh išimti infrfei 
to puolimą ir gynimąąr ka- 
ro metu, parodė, kad nežiū
rint apsisaugojimo būdų vis 
tik Anglijos sostinė per ke
letą valandų gali būti prie-: 
šų paversta, krūva griuvėsių^ 
Tokis patyruna^'įiaa’fflffiM 
anglus paieškoti, priemonių 
karo atveju sostinei nuo pa| 
vojų; apsaugoti. - Kad tat 
jiems pavyko, aišku iš pa
sirodžiusių laikraščiuose 
trumpų žinučių. Be kita ko 
esąs išrastas tokis aparatas, 
kuriuo,, per didelį atstumą 
galima esą matyti ne tik die
ną, bet ir naktį. Išrastasai 
ąparata^ taip padirbdintas, 
kad reikalingais “atvejais į- 
spėja atatinkamas miesto 
apsaugos dąlis. Tą pat mi
nutę, * kada priešo lėktuvai 
pasirodytų Anglijos žemėj, 
apsaugos dalys smulkmeniš
kai žinotų kurioj vietoj, 
aukštumoj ir kiek lėktuvų 
būtų. Aparatas vienodai ge
rai veikiąs dieną ir naktį.. 
Išradimo pagrindan esą įdė
ta televizijos (toli matymo) 
ir naktovizijos (tamsoj ma
tymo) principai. Išradimas 
esąs kariška paslaptis ir 
smulkiau apie jį negalima 
rašyti. (Suday Express).

“Trimitas”

, ___ —tamsiam požemy.
0ia ir* ©na -suakujeitĖ Nei 
kėdes, nei c stalo, -nei lovos^ 
nei šiaudu, tikakmensgrin-

_ Kojos prikaustytos,

r. JŽTATąOMAR LAIKRODIS
i a . dįrbdina be
keik amžihalaikrodį.- Jis be 
jokių eisiąs 2^X)0
meft^ 5us,!JSavotiškiausias

eik amžinalaikrodį.* Jis be 
eisiąs .2,000 

---- ,e. _ -J^^aVotiškiausias 
laikrodis j© varomasai me
chanizmas 5 iki : nusivylimo 
paprastas. Nedidelis aklinai 
uždarytas vamzdelis, iš ku- 
ri^ ridaū8 išsiurbtas oras. 
Vamzdely*; įdėteę dvi auksi
nės plokštilė^^’tarp jų i*a- 
Biūmo dulkei/' Kaip jau žiį 
nohia, įadiumAs yra beveik 
stebuklingas .elementas,, ku
ris spinduliuoja energiją be
veik jos neprarasdamas. At
sidūręs radiumas tarp dvie
jų auksinių plokštelių beori- 
niam, vamzdy išsiintegruoja 
(išyra) į teigiamą ir neigia
mą. ' Elektra įelektrizuoja 
plokšteles.. _ Dviejų, priešin
gų srovių elektra užtaisytos 
plokštelės pradeda viena 
nuo kitos tolintis ir tolėją 
iki pasiekia vamzdžio galus, 
o pasiekę atsimuša ir vėl at
gal atšoksta. Mėginimai pa- 

temas, turėjo biaurų įpro-l3?0^®, kąd plokštelės stebėti- 
tį skinti sutemus gėles, ku-|uu tikslumu kas 34 sekuiidės 
rias tik rasdavo bet kur vie
šose vietose. Tačiau angliš
ka policija sugavo jį nors ir 
tamsoje ir patraukė į teis
mą. O teismas nuteisė irgi 
tikrai angliškai—užuot pri
taikęs tokį ir tokį paragra
fą iš didelių ar dar dides
nių knygii, jis nusprendė, 
kad vargšas 71 metų senu
kas, kuris, sakėsi niekaip ne
galįs tuo įpročiu nusikraty
ti. kiekvieną vakarą 6 vai. 
bus areštuojamas ir nuve
damas į “šaltąją,” o rytą 
vėl paleidžiamas.

Taip turės būti per tris 
metus ir kiekvienais metais 
nuo balandžio 15 d. iki lap
kričio 1 d,—kada parkuose 
žydi gėlės.

kos, kadangi jie gyvena ato
kiausiose ir neprieinamiau
siose vietose; su tolimesnių 
apylinkių gyventojais nėr 
bendrauja. Jų užsiėmimas 
— nuolatinės kovos vienų sft 
kitais. Tas skaitomas. di(£ 
vyriu ir garbingu.<:ą^Ųięniį 
kuris turi prie juostos pri
sikabinęs daugiau kaukolių 
Jų ginklai gamtos duodami: 
medinės lazdos, akmenys ir 
kiti daiktai, kurie po ranka 
pasitaiko. Rūbų 
jokių.
mu'maistu'ir tik 
tui juo rūpinasi, 
menkuose iš šakų sukrau
tuose laužuose.

“Rytas”

nenešioja
Maitinasi pripuola- 

tam kar?
Gyvena

NEPAPRASTA MOKYTOJUI 
- BAUSME ‘ r

Vienas Mančesterio atsar- 
gos mokytojas, Enochas Le-

{pasiekia vamzdžio galus. Pa
naudojus šitą jėgą laikrodžio 
rodvkliams sukti, plokštelių 
tolėjimas lėtėja. Tą kelią 
jos padaro 'jau per 64 se
kundes. Apskaičiuota, kad 
tokiu būdu užtaisytas laik
rodis galėsiąs eiti nei dau
giau, nei mažiau, kaip 2,000 
metų.

“7. A.”
- -— - -s.

Tel. S. B. 0441 Hubbard 9396
ADVOKATAI * ■

P. IR K. KALINAUSKAI
KAMPAS BR0ADWAY IR E ST. • 

SO. BOSTON, MASS. į
VAptlekorlaus Šidlausko name/ ' 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS

Re3.: 1662 Columbia Rd.. S. Boston 
Tel. So. Boston 1882

KAZYS J. KALINAUSKĄS 1 
Bostono ofisas: 321 Eichange Bldg. 
Res.: 33 Rosemont St, Dorchester 

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

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo
mylima tėviškė Lietuva, laikrašty atspindi kaip
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai,
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent viena tėvynėj leidžiamą’laikraš
ti, kad jos neužmirštų. IŠ daugelio laikraščių tin-

. Ramiausias vra išeiviams ir lietuviams katalikams

‘ UKININkAS nes
vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“UKININKAS išeina kas savaitė gražiai
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir
Užsienio gyvenimo; rašo visais ūkimnkąms rūpi-

^■■mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvuiių au- 
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 

/gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.
z “ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo

je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- 

Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- ~ 
“ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
30 Nr.

‘ Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 

delį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
inėnis ir pažįstamiems Lietuvoje.

dys. — Kojos prikaustytos, 
kad iri iš’ vietos uepajudėt. 
Ž)iena nesiskiria nuo nak
ties. Kartą per 24 vai. at
sidaro mažutis langelis ir 
nusikaltėlis gauna bonkutę 
vandens ir pusę svaro duo
nos. Kad nemirtų badu, kas. 
ketvirta diena duoda liesos 
sriubos lėkštę. Nė vienas iš 
ten gyvas nebeišeina. Ir iš 
pačios Gvijanos tik retas 
kas į tėvynę tesugrįžta.

Kauno “D-kas”

MIRUSIŲJŲ MIESTAS
Monako valstybėlės sostinė 

Monte - Kario, vadinama 
‘‘mirusiųjų miestu,” nes čia
kasmet lošimo rūmuose — 
kazino nusižudo apie 1000 
žmonių, iš proto išeina apie 
500 ir iš turtingų lieka elge
tomis tiek pat. Bet vadina
moji ‘*laimės” ruletė sukasi 
ir sukasi visados...

? “F. A.”

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

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

' Ktiopos metiniame susirinkime 
Nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny, 
h mąlonėkite visi susirink-
tį ir užsimokėti duokles kurie e- 
sąte skolingi. Nepamirškite ir 
i tau jų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsą brangios organizacijos. 

Kviečią Valdyba

< EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas. ___

t yks liepos 2 a., tuoj po sumos 
šy. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti. 
ir mėnesines mokestis užsimokėti,^ 
ir mėnesines mokestis užsimokėtu

M. Songaila

WATERBURY, CONN y
Birželio 23 d., 1 vai. po pietą į- 

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

.— --- - >r.
MONTELLO, MASS.

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba 
f

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks liepos 7 d.. Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba
>

SAINT CLAIR, PA
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin- 

limas įvyks liepos 7-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

PRANCŪZŲ KATORGA
Kiekviena valstybė turi 

savotišką katorgą. Rusijos 
katorga gana plačiai lietu
viams žinoma. Francūzai 
už didelį nusikaltimą teismo 
sprendimu nuteistąjį siunčia 
tam tikra laivu į Gvijanos 
salą. Gvipanoj gyvenimas 
pragariškas. Tiesa, darbo 
tik 8 vai. Auštant gurkšnis 
juodos kavos, 6 vai. patikri
nimas, iki 10 vai. darbas, 
paskum pusryčiai, 1 vai. po
ilsis, paskum vėl darbas ligi 
5 vai. Vakarienė 6 vai. jau 
kamerose. Darbo 8 vai., bet 
dirbama smarkiai. Kas ap
sileidžia — mažina maistą. 
Be to, jo laukia. dvigubi 
pančiai, prakirsta lova, tam
sus karceris. Kartą per sa
vaitę katorgininkas gauna 
konservinių lašinių, 2 kartu 
-- konsevinės mėsos, 2 kar
tu truputį šviežios mėsos. 
Penktadieniais žuvis. Šiaip 
truputis žirnių, kąsnelis 
duonos ir visa. Du kart per 
savaitę skutama galva, kad 
nepabėgtų. Sugautam bė
giui bausmė baisi. Jie lai
komi nebepataisomais. Jų

’ DANTISTAS $
j DR. A. J. GORMAN | 
I (GUMAUSKAS) |

705 Main St., Montello, Mass.i 
(Kampas Brpąd Street) c

Ofiso valandost-'Ryte nuo 10 f 
10 iki 12 valį dieną nno 2 o 
iki 5 vai.; vakare nuo &—8 vata 
Sekmadieniais pagal sartatties. $

Girtis negražu nei žmonėms, nei 
Dievui.—M. Pečkauskaitė.

Lietumis Graborius

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, birželio'28 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbią reikalą kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, ka< 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga. 
nizacijos. *

Valdyba

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

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

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V.CASPER 
(KASRARAVIOIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O/rio valandai: 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:80 Iki B 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
atdarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldienlals, tafp-gf seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

VIZITĄ I NAMUS
Ant Vietos ir Apylinkėj

Atsilankyk, paražyk arba 
telefonnok. Idant tą pačią 
dieną padaryti vizitą, rei
kia ofise pranešti prieš 9 
vai. ryto. TeL Capitol 5395. 
Apylinkėj reikia susitarti 3 
arba 5 dienom iškalno.

Dr.Drail(,327&i
Valandom: Antradieniais, ketvirta-

LAIDOJIMUS
karinos paveda 
mano prfžinrejf- 
mni, visuomet 
būna patenkinti 
ir sntanpina ge
rokai pinlgij.

Mano kaina vi
siems Ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Resldence: 313 W. Thlrd St

Telefonas: South Boston 0304-W.

į! negzamlnuoju akis, priskirta aki-1 ! 
I niuo, kreivas akis atftlarinu ir ] i 
1) unblijonlškoae (aklose) akyse n- i 

j gražinu žrieaą tinkamu laiko.

u J. L. Makarais, O. D. |į 

■: 447 Broadv&y, So. Boston. s ’

Pasekmingai gydo įsisenėjusiai, 
ligas vyrą ir moterą. Taipgi o- 
dos ir kraujo ligas. Kasdien nuo 

iki 8. nedėllomią ft iki __32
Chambers St., Boston. Tel. Hay-
tuarket 1436.

E. V. WARABOW
(Wrubllauskas)

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMŪOTOJAS 

1043
Norwood, Mass.
Tel. Nonrood 1508 

MONTELLO OFFICH
104 Amai Street

Telephone Brockton 1644-J

■■"J ■" 1

Vėllansf. geriausiai veikianti medl- 
kalIJkf ir elektra gydymai, duoda 

greičiausius rezultatus.
SurlrS 25 metus specialistas nervų 
Ir kronlAkų ligi;.—Vaistai specialiai 

pritaikinti kiekvienai Ilgai.

Dr. Klitory
60 8COLLAY SQ., B08T0N.

OLYMPIA THEATRE BLDG., 
ROOM 22 
Valan<to»: 

Dienomis nuo 9 iM ryto iki 7 vakare. 
Šventadieniais: nuo 10 iki 1 dten«.

Telefonai: So. Bostoh 1682—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntinio Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisai atdaras nuo 9 ryto iki 
vakaro.

Norintieji telalngianaio patarnavi
mo ir gerlatuiu pirkinių, kreipkitės 

pas mna.
«82 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

—

te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

!
TeL So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistai

A. L. KAPOČIUS 
j į 251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
Į ! Ofiso valandos nuo 9 M 12, j 
| Į nuo 1:30—6 ir nuo 6180—9 i 
j vakare. Seredomis nuo 9—12 i 
< i vai. dienų. Subatomu nuo 9 Į 
Į iki 6 vhk. Nedaliomis nuo 9 Į 
J Į iki 12 (pagal sutarti).

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balaamnotojas 
877 fr 448 Cambridge Btfert 

Cambridge, Man.
Telephone Unlrerrity 8881-W

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks liepos 14 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atti
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
cpos 9, tuoj po sumos, Lietuvių 

mžnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokeačihs. Valdyba

l




