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Pleką virius 
armijos viršinin-

Šauliai Voldi

I sieju valstybių

dabartiniam tos

Apie laiškus su doleriais

•

• !

jau-
Bos-
1903

Nauja Norvzood, Mass. miesto 
roUžt (towii.hain ir kaita _pa- 
sauliniame kare šovusiems pa
minklas.

lenkų 
jokių 

santy-

Buvusis kasininkas Butkus ne
kaltas. Kasininko padėjėja 
Valerija Petrauskaite—Jan
kauskienė sulaikyta. Bylo
je figūruoja keletas direkci
jos narių.

Spėjau kad jis būsiąs privers
tas pasitraukti

Italų valstybės
P. .L

■ga. .i.1, u—

EINA NUO 1915 METŲ

/

Skelbia, kad ir Prez. Smetona 
įmaišytas

Kilo peštynės, kurias policija 
likvidavo

- ti‘

Pasiuntinybė užgina užsiei ™ 
, žinias iš Lietuvos

EINA ANTRADIENUIS^B 

A PENKTADIENIAIS;!

pusėje .

Londonas. — Iš Varšav< 
praneša, kad pabėgėliai j 
Kauno sako, kad miestą iri 
gulos stovis ir kad bife nj 
mitą gali būti susirėmimą 
Reguliarė kariuomenė y’fį 
palaiko Pulk. Plekavičiat 
pusę, bet Šaulių ir Geležini 
Vilko organizacijos remi 
Prem. Voldemarą.

Sidzikauskas užgina žiniaj 
apie suokalbį ~

—JiorluMtt*. — LietuvUtf^M 
nisteris Berlynui, V. Sidzi
kauskas, oficialiai užgina 
paleistas žinias apie suokal
bį ir areštavimus Lietuvoj® 
-Jis sako, kad pulk. Plekavę 
šius rezignavęs iš štabo vir: 
šininko vietos dėl nesveik® 
tos. Ihilk. Plekavičius ser
gąs plaučių liga ir dėl top® 
reitą vasarą du mėnesfę 
praleidęs Pirenėjų kalnu® 
se. Jo rezignacija tapo prf 
imta, bet jokių areštų nebtr 
ve.

-Prierašas. Suokalhišbttįj 
ar ne sužinosime
ILauį nes dabar ne offcrale 
mis žiniomis negalime 
patikėti.

Tik prisiminkime • gruo
džio mėn. 1927 metų pirmu
tinį suokalbį. Jam vadov® 
vo pulk. Petruitis. . > .2Š 

Prez. Smetona pritarė 
Petruičio sumanymui, apsi
verkė ir pažadėjo reikalavL 
mą išpildyti: sudaryti-fa 
vinį kabinetą.

Prez. Smetona žodžioja& 
išlaikė ir leido areštuoti 
pulk. Petmitį ir kitus kari-’ 
n i likus, kurie tik buvo nuėji 

* - r —

pas prezidentą pasikalbėti 
Po to, valdančios partijos 

oficiozas aiškino, kad pulk. 
Petruitis pasitraukęs isksr- 
riuomenės ir išvykęs Į Dau
gus savo sveikatą pataisyti 
Nieko nepranešė nė valrtetn- 
čios partijos spauda, n® p^ 
siuntinvbės, kad pulk. 
ruitis, leitenantas Katkus r 
kiti buvo areštuoti už" tei 
kad jie nuėję pas prez. Sbne 
toną padarė politinį prang 
Šimą apie Lietuvos kritingr 
būklę.

Tad šių žinių ir užginčiji- 
mų teisingumą paliekat 
patiems skaitytojams spijį® 
ri.
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BORTELIS SU ZALESKIŲ 
VILNIUJE

Sausio 13 d. Vilniuj Įvy- 
ko vadinamojo lenkų darha 
susivienijimo - konferencija, 
kurioj tarp kitų dalyvavo 
ministeris pirmininkas Bar- 

' telis ir užsienių reikalų mi- 
‘ nisteris Zaleskis. Konferen
cijoj buvo svarstomi ir san
tykiai su Lietuva. Tuo klau
simu balsų dauguma priim
ta tokia rezoliucija:

“Konferencija protestuoja 
prieš kalbas, būsią Lietuvai 
gresia lenki] pavojus, ir 
konstatuoja, kad lenkų tau
toje nėra tendencijų, kurios 

—būtų priotuhgoo lietuvių ten- 
tos teisei į nepriklausomybę. 
Konferencija taip pat pro
testuoja. kad Lietuvoj eks
ploatuojamas nerealus ( ? 
Red.) reikalavimas sugrą
žinti Vilnių, kad dirbtinu 
būdu lietuvių tautoj būtų 
keliama nedrauginga Lenki
jai dvasia. Konferencija 
reiškia Įsitikinimą, kad vi
sos Lietuvos vyriausybės ir 
lietuvių tautos dalies pa> 
stangos sudaryti tarp Ltr- 
tuvos ir Lenkijos nedrau- 
gingumo ir nesantaikos sie- 
ųą gali} gale sugrius susi- 
dūrdamos su natūraliniais 
abiejų tautų politiniai ir e- 
konominiais interesais Kon
statuodama,. kad iš 
tautos . pusės nėra 
kliūčių normalioms4.

kiams su lietuvių tauta su
daryti. konferencija pareiš
kia savo Įsitikinimą, kad 
Lenkijos pastangos ta kryp
tim bus palankiai sutiktos 
Lietuvos gyventojų demo
kratinių elementų tarpe.”

Kaunas. — Pašto tel. ir 
teleg. valdyba praneša, kad 
pasienio apsimainymo p. t. 
įstaigoje Kybartuose gauna
ma iš užsienio, o ypač iš A- 
merikos ir Anglijos užplom
buotuose maišuose labai 
daug paprastų ir registruo
tų uždarytų laiškų su atvo
kavimo žymėmis, su pra
trintais vokų šonais, us su
trintais voki] šonais, su su- 
Tuose laiškuose gana dažnai 
siunčiami pinigai—doleriai 
ir sterlingi] svarai, kurių 
adresatai kartais, kaip įrodė 
jų nusiskundimai, neranda 
ir jų išėmimu kaltina mūsų 
pašto Įstaigas, o ypač Ky
bartų, kuri tokius laiškus 
aplipina tam tikromis rau
donos spalvos žymelėmis ir 
daro pažymėjimus apie jų 
gavimą netvarkoje.
A Einant pasaulinės paštų 
sąjungos vykdomojo regla
mento 49 str. J §, pašto Į- 
staigos, kurios tuos sugadi
nimus pastebi, turi laiškus 
sutvarkyti ir padaryti vo-

Krizis praėjo ir vėl atsinau
jino.

Sekmadieny, vasario 3 d. 
kun. Julius Čaplikas jiergj'- 
veno ligos krizĮ ir buvo ke
ly Į sveikatą. Bet gyvybei 
pavojus atsinaujino.

Melskimės, kad Aukščiau
siasis leistų jam ir šį krizĮ 
laimingai pergyventi.

K H

H00VER PASISKYRĖ AM
BASADORIŲ ŽYDELĮ Iš 

KAUNO
New York. — Žydų spau

da praneša, kad prez.-elek- 
tas Hoover pasiskyrė Louis 
B. Mayer, Metro-Goldwv-n- 
Maver Film knrpnrnni joft 
vice-prez. ambasadorių Tur
kijai.

Mr. Louis B. Mayer, gi
męs Kaune, Lietuvoje, lie
pos 5 d. 1885 m. Jis 
nystės dienas praleido 
tone, kur ir apsivedė 
m.

NAUJOS ANGLIJOS 
KATALIKŲ SEIMAS

Kaip kasmet, taip ir ši 
metą vasario 22 d. šv. Pet- 

tro parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St., So. Bostone Į- 
vyks Naujos Anglijos Kata
likų Seimas.

Referatus skaitys kun. J. 
J. Jakaitis, kun. V. K. Taš- 
Jvūnas ir kun. F. Strakaus- 
kas.

Katalikiškos dr-jos ir kuo
pos išrinkite atstovus Į šį 
svarbų seimą. Kviečiami li
pa vieniai asmenys-katalikai. 

.V. .1. Federacijos
Apskričio Valdyba

kuose atatinkamus pažymė
jimus, todėl pašto, tel. ir te
lefonų valdyba, kad šiame 
darbe nebūt Įtariamos Lie
tuvos pašto tel. Įstaigos, pa
vedė Kybartų pašto tel. Į- 
staigai tokiais atvejais vi
suomet aplipinti laiškų su
žalotas vietas arba klapa 
nūs, kurie turi atvokavimo 
žymes, raudonos spalvos 
žymelėmis su atspausdintu 
Kvbartų pašto tel. Įstaigos 
pavadinimu ir vokuose da
ryti pažymėjimus su tar
nautojo parašu, kad laiškas 
gautas iš užsienio netvarko
je.

Kadangi iš viršuj pasaky
to visiems bus aišku, kad 
tokios operacijos atliekamos 
tik kažkur kelyje užsienyj 
ir pašto valdybos už indėlio 
trūkumą paprastuose arba 
registruotuose laiškuose ne
atsako, tad valdyba prašo 
visus pranešti savo gimi
nėms užsienyj, kad pinigus 
jie siųsti} tik pašto perlaido
mis arba-įveruniais laiškais.

Latvija Lietuvos pasiūlytos prekybos 
sutarties projekto nepriima*

» _____________

i
Ryga. — J ‘ Letos ” p ran e- 

šimu, Latviųį užsienių reika
lų ministerijos ūkio sutar
čių' komisija svarstė Lietu
vos patiektą prekybos sutar
ties projektą su Latvija. 
Komisija pareiškė, nuomonę, 
kad laikinoji? prekybos su
tartis tarp 
Latvijai nę^iimtipa, nes ji, 
esą, nieko neduodanti.

LIETUVOS MUZIKAI AP
DOVANOTI ITALŲ 

ORDENAIS
1928 metų gruodžio 30 d. 

einąs Italų ministerio Lie
tuvai pareias, p. Marini, pa- 
siuntinvbės būste Įteikė 
dviem plačiai žinomiem jr 
užsitarnavusiem mūsų mu
zikam, buvusiam Kauno vai- 
stybihėš' muzikos bokyklos 
direktoriui, p. Juozui Nau- 
jaliui ir 
mokyklos direktoriui, p. J. 
Gruodžiui 
pažymėjimo ordenus. 
Naujaliui suteiktas ordenas
laipsnio ir titulo “Commen- 
datore Corona d'Italia” ir 
j). J. Gruodžiui — “Fffi- 
cale Corona d'Italia.”

Iš mūši] tebegyvenančių 
muzikų tai pirmieji asme
nys. apdovanoti svetimos 
valstybės ordenais.

LIETUVOS EKSPORTAS 
IR IMPORTAS

Praėjusių metų gruodžio 
mėn. Lietuvos eksportas pa
siekė 23.2 mil. lt., importas 
19,5 mil. lt. Tuo būdu eks
portas didesnis už importą 
3.7 mil. lt.

Komunistai užpuolė dvasiškį, 
lydėjusį numirėlį

Žiniomis iš Gardino “No
ve Žvcie” praneša apie su
sirėmimą Kobryne tarp vie
no darbininko laidotuvių 
procesijos ’ ir komunistų. 
Kuomet laidotuviųA^eisenS, 
kuriai vadovavo stačiatikių 
šventikas, ėjo pro ties mies
teliu esantį malūną, iš jo 
kiemo išėjo grupė darbinin
kų ir eisenaį pastojo kelią. 
Pareiškus vienam darbinin
kų, kad mirusis buvo komu
nistas ir todėl turįs būt pa
laidotas be religinių ceremo-

Lietuvių Amerikos B-ves 
panama aiškinasi

Šiauliai. — Prieš kuri lai
ką iškilusi sensacinga Lietu
vių Amerikos bendrovėje 
pinigų išeikvojimo byla Lie
tuvoje sukėlusi triukšmą ir 
domėjimąsi, pastaruoju lai
ku minėta byla vra rimtoje 
tardymo stadijoje. .Teko pa
tirti. kad Lietuvos Ameri- 

nijų,, komunistai, šaukdami: 
“Šalin su kryžium, šalin su 
dvasininkija,” prievarta no
rėjo atimti iš nešusių jų 
karstą. Kita grupė, išsklei
dusi raudoną vėliavą, atsi
stojo eisenos priešaky ir ru
siškai uždainavo “Vy žert- 
voju pali...” Tuomet tarp 
užpuolusiųjų ir karstą ly
dėjusiųjų kilo peštynės, ku
rių metu moterys sudraskė 
komunistų atneštą vainiką 
su raudonu kaspinu. Tuo 
tarpu buvo iššaukta raitoji 
policija, kuri tvarką atsta
tė. Ryšy su užpuolimu su- naikieji patraukti atsako- 
imta 20 komunistų. mybČn. ■ f

Komisija priėjo išvadą, 
kad reikią siekti nuolatinės 
prekybos sutarties, ypatin
gu tarifiniu susitarimu, ku
riuo pasirėmus galima būtu 
galutinai sureguliuoti pre
kybos santykiai tarp Latvi
jos ir Lietuvos. Tokio su
sitarimo projektą paruošus, 

susipažin- 

kos b-vėje yra išeikvota apie 
32,000 litų. Byloje yra Įpin
ta keli b-vės direkcijos na
riai, kaip antai Amerikos 
lietuvių b-vės buv. direkto
rius Mušinskas ir buhalte
ris Petkevičius, kurie esą la
bai svarbi] vaidmenį lošia 
šioje byloje. I nuov. teismo 
tardytojo parėdymu jau a- 
reštuota buvusi kasininko 
padėjėja Valerija Petraus
kaitė—Jankauskienė, iš ku
rios pareikalautas 30.000 li
tu laidas. Teismo organą 
nuomone, buvusis kasinin
kas Butkus šioje byloje esąs 
nekaltu.

Tokiu būdu matyti, kad ši 
byla jau imta nuodugniai 
žiūrėti ir kas kart vis labiau 
aiškėja nusikaltimo pėdsa
kai.

Prierašas: Apie neaišku
mus Lietuvių Amerikos 
Bendrovės skvriuje Šiau
liuose pasakojo ir Lietuviu 
Prekybos Bendrovės Įgalio
tinis adv. J. Cunys. Jis sa
kė, kad vienas iš kaltinamų
jų dar tebedirbęs Šiaulių e- 
lektros stoty jam besilan
kant bendrovės reikalais 
Lietuvoje’ Adv. Cunys pa
klausęs ‘‘Kame dalykas, kad 
Įtariami asmenys nepaliuo- 
suojami iš darbo?’’ Sako, 
kad pažadėta tą padaryti. 
Dabar pasirodo, kad kalti-

Londonas.—Žinios iš Lie
tuvos ir kaimyninių šalin 
praneša, kad suokalbininkai 
buvo sutarę nužudyti Prem. 
A. Voldemarą.
- Iš RigOS praneša* kad 
suokalbininku vadu buvęs 
Pulk. Plekavičius ir kad jų 
planams pritaręs prez. An
tanas Smetona. Sako, kad 
eina gandai, kad jis bus pri
verstas pasitraukti. Būk -a- 
reštuota Pulk.
ir 18 kiti 
kų.

“Dai ri
dentas iš 
“Visa Lietuvos armija nusi
stačius prieš premierą A. 
Voldemarą.”
Prez. Smetona norėjęs Volde- 

marą 'pašalhrtF“' . -

Iš Kauno to paties laik
raščio korespondentas pra
neša, kad prezidentas Sme
tona norėjęs pašalinti Vol
demarą dėl to. kad jis atsi
sakęs pakeisti karo stovio 
Įstatinius, kuriuos išleido 
po 1926 m. ir kad nepaten
kinęs prezidento atidėlioda
mas rinkimus ir užsienio po
litika.

Suokalbį suseke paskutinę 
valandą

Voldemaras buvęs kalti
namas. kad jis esąs bolševi
kų, lėle ir leidžiąs Maskvai 
panaudoti JĮ kėlimui nerimo 
žiemiu vakan] Europoje. 
Sakę, kad tokia politika 
Voldemaras atstumiąs Lat
viją ir Estiją nuo Lietuvos.

Suokalbį susekė paskutinę 
valandą

Voldemaras susekęs šuo-, 
kalbj paskutinę valandą. Jis 
pasišaukęs aviacijos korpu
sus ištikimus jam ir liepęs 
areštuoti kaltininkus. Jis 
teisinęs savo žingsni tuo, 
kad perversmas šiuo metu 
duotą progą Lenkijai pa
grobti Lietuvą.
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liai pranešama, kad tose , 
niose nėra nė vieno žodi 
teisybės. ’&s

Lietums Pasiuntinį
.. Amrrifah

• *. ų
t .■

1929 m. vasario mėn. 2 tL

Ryšy su užsienių spaudo
je paskelbtomis žiniomis dėl 
tariamojo suokalbio nuvers
ti Lietuvos Vyriausybę ir 
Štabo Viršininko Plechavi- 
čiaus bei kitų karininkų a- Washington. D. C. 
reštarimo, iš Kauno dficia-
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STOKUS DARBININKŲ PA 
pS^tMAŠ ŠLAURINŽJE 
P^VJJETUVOJE

Pereitu metu ne-* 
kilius ir nuolatinės liūtys 
dsiškai sunaikino žemės ū- 
£p> gamybą ir čia laikoma 
Išrastu, reiškiniu, jei ūki-

'jau 'šiandie- nebeturi 
s ir pašaro užsiliku- 

iems gyvuliams maitinti. 
BĮęt vis dėlto, palyginus ū- 
šninko šiandieninį padėji- 
ĮiĘžtt paprasto darbininko, 
rirmąji reikia laikyti lai
mingesnių, nes juo ir vy- 
iriusybė labiau susirūpinusi 
T dar jis pats šiaip taip 
maitinasi. Bet darbininkui, 

paprastam juodadar- 
ŠHiii, tai visai blogai klojasi, 
fau .dabar mieste priskaito- 
ha apie 300 šeimynų bedar- 
aų, kurie vaikščioja iš Įstai
gos į įstaigą, prašydami ir 
fortais net reikalaudami 

Bedarbiui tarpe yra 
^nemažai ir badaujančių, ku- 
[riais Biržlj visuomenė be

OPEROS
TU VĖS

- 3 . • • •

Vienas žymiųjų Lietuvos 
muzikos ir apskritai kulfū- 
-ros-gyyenimo įvykių yra sa- 
vo operos įsteigimas.-. 1920 
metais K. Petrausko drąsu
mas ir skatinimas simpatm- 
gaspasiryžėlių būrelis eme- 
si šio sunkaus, darbo. Tin
kamai prisirengus -T920* m. 
gruodžio 31 d. buvo pastaty
ta piianoji opera — popu
liarioji Traviata. Vyriau-

ODININKAS U <
Kūčių vakarą parvykęs iš 

Kauno Mažeikių kriminalės 
policijos valdininkas p. Ka? 
zys Mileris, kuris buvo at
leistas iš tarnybos, nusinuo
dijo, palikdamas rašteli su 
užrašu: “Atleidę iš tarny
bos —mirsiu.”

į KEIŽIAI, Ritnšės valse. 
Keižiuose gyvena lietuviai, 
V ra keli namai rusų ir vie
nas namas žydtj. Mūsų so
džiuje. išskyrus kelis rusus 
ne čia gimusius, visi moka 
gražiai lietuviškai kalbėti. 
Rusai tarp ąavęs kalba ru-T

P A. GALAUNIENŽ, -kiškai, lietuviai. lietuviškai
Lietuvos operos soliste, iš
vyko į Paryžių toliau dainos 
ir muzikosmene tobulintis.

X£l

^skirtĮinio tikybų ir politinių 
į-pąžiūrų susirūpino juos 
šelpti. Tam tikslui išrink

siąs komitetas, ir jis jau vei- 
i.kia kol kas šelpdamas tik 
Į^pie 30 asmenų. Įstaigų val- 
^dininkai ir tarnautojai apsi- 
pdojo tam tikrais procentais 
tjpūoalgu ir kiekvieną mėne- 

moka Į fondą badaujan- 
^šreins ir bedarbiams šelpti, 
glki'tuo toli gražu mpajė- 
į'giama sušelpti visų tų šei- 
^nynų, kurios būtinai reika- 
jlingos pašalpoos. Iš valdžios 
fckol kas negirdėti, kad kuo 
^Orš i 'būtų, prisidedama 

nelaimingiesiems št+p- 
Reikalas yra labai opus. 

»fuo klausimu reikėtų grei- 
jptau* susirūpinti ir pačiai 
išvyriausvbei. Nes iš tikrųjų 
»300 šeimynų didesnės pu- 
|afe-padėjimas yra ki rtingas. 
R£ĄBlogos valios žmonės, pa- 
Lnaudodami sunku bedarbių 

įdėjimą, kursto juos prieš 
i visuo-

— sias ; partijas dainavo Kip
ras Petrauskas . (Alfredas), 
.Galaunienė (Violeta) ir A. 
Sodeika (Žermanas\ Kuk
lų, apie 24 žmonių, orkestrą 
vedė Tallat-Keipša, chorą 
išmokė J. Štaika.

Per aštuonerius metus o- 
peros kolektyvas žymiai pa
didėjo ir meniškai pagerėjo.

Repertuare turimos 25 o- 
peros. Technikiniam jų pa
statymui Įvesta daug pato
sui in imu. Daugeliui operų 
pagamintos meno vertės de- r • koranjos.------------ ------------ ------------

Operos gyvenime prigijo 
tradicija, pirmojo operos 
pastatymo atminimui kiek
vienų metų gruodžio 31 d. 
statvti Traviatą. Šiai tra
dicijai, rodos, dar ilgai bus 
lemui užsilikti.

Lietuvos opera., 
pi y.šaky stovi 
garsas dainininkas 
rauskas, yra viena 
>ių visoje Europoje

DIDELIS GAISRAS
TAURAGĖJ

Tauragės mieste užsidegė 
pil. Bremerio namas, kuria
me yra Broidės Laikrodžių 
dirbtuvė. Bendromis komen
dantūros kareivių ir ugniae- 
sių komandos pastangomis, 
gaisras tapo likviduotas.Ta- 
čiau nuostoliai siekia 12,000 
lt. Daugiausia nukentėjo 
Broidės laikrodžių d-vė: su
degė dau laikrodžių ir jų 
dalių.

kurios 
pasaulinės 

K. Pet- 
žymiau- 
opera.

kelios- npvilki

KL, . v. .gabiau pasiturinciąją 
jūoenę. Tatai daro komunis- 
faj ir jiems tatai darvti la- 

’ifeai sękasi. Čia jie randa pla- 
dirvą savo pragaištin- 

įfta'm darbui dirbti.
' * 'I

’Ąprieš K alėdų ir Naujųjų 
fflSėtiL.šventes bedarbiai rin
kosi pulkais ir atakavo i- 'r s"
staigas. reikalaudami maisto 
ir darbo. Buvo atsitikimų, 
kad, ir policijai pareikala- 
’ftš, jie nvsiskirstė. Todėl 
sirtsts buvo ir areštuota.
Bendrai, Birža miesto ir 

rtimos apylinkės visuome- 
J^rinitai Įvertino kritinsą 
įdėjimą ir nerimastauja 
.ėl ateities, kas bus toliau, 
^ąrbiiunkų grasinančios 
fenimkčs irgi veikia. Va- 
♦ystės prasideda. |Prieš 
^ftųjuosius Metus iš vakaro 

fikininko M. Tamulėno 
čia Įsilaužęs pro langą 
Ąš užrakintos spintos 

pinigus ir kitas 
vbes.

GERIAUSIA KOVA SU 
GIRTAVIMU

Spauda praneša, kad Kau- 
ne yra
dešhnts... degtinės krautu
vininkų ir restoranų savi
ninkų, kurie šiemet negavo 
teisės atidaryti savo “ištai
sų. ” Mat Lietuvoje kas nie
kai degtinės krautuvininkai 
ir restoranų savininkai no
rėdami gauti patentą ki
tiems metams, turi pristatv- 
ti policijos lindynių, kad 
niekuo neprasižengė. To
kius liūdymus gavo tik 4 
asmciivs Kaune ir tuo būdu 
tiek pat restoranų. Įdomi 
statistika. 1923 m. Kaune 
buvo 114 restoranų, 1927 m. 
17, o šiemet 4.

kll-

PRADEDA ŠALTI 
PAUKŠČIAI

Gauta žinių, kad kai 
riose Alvtaus ap. vietose bu
vo galima rasti sušalusių 
žvirblių. Kada saulei nusi
bodus šaltis sustiprėjęs, tai 
nutūjię žvirbliai ant sniego 
kai kurie negalėdavę pakil
ti. ir dauguma jų sušaldavę.

IEŠKOMAS

a Silvestras, anksčiau 
Washington’e, D. (L 

‘škoniasai arba žiną apie jį 
mOtetis prašomi pranešti jo 
lipai JLietuvos Pasiuntinybei 
ashiagton’e — Lithuanian 
griSon, 2622 — 16Įh Street, 

IVashington, D. C.- «.' .i

suwiMir~
LDS. Naujos Anglijos 

Apskričio suvažiavimas i- 
vyks vasario 2-f, 1929, po- 
bažnytinėj salėj, Cambridge, 
Mass. 1 vai. po pietų. Į šį 
suvažiavimą kviečiame ats
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopų prisiųsti skaitlingai 
ir taipgi jiems įduoti Įneši
mų dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigu
linčias kuopas prie apskri
čio prisiųsti atstovus, ir 
prisidėti prie apskričio. Pri
mename, kad su mokesčiais 

mtiimėte apskričiui. 
Pirm. V. Paulauskas, 
Rast. J. Glineckis.
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žydai žydiškai. Atrodo, kad 
pas mus viskas tvarkoje,’ 
viskas kuo gražiausiai.

Liūdna, bet yra tkįtaip. Y- 
ra keli lietuvių namai, kurie 
niekĮna savo-kalbą iršvebel- 
džioja. ypač sti vaikais, ne
va tai lenkiškai. Tiesa, tik
ras lenkas nenorėtų klausy
ti tokios lenkiškos kalbos. 
Jie ir jų vaikai labai juo
kingai kalba lenkiškai. Pa
vyzdžiui: "Mama nasza kro- 
wa przvprotvadzila geltone- 
go- veršuką.” 
želia margas pieš siedzi na 
pagaliuke.” 
ko zjeu kaszę.” Kalbant ne
va lenkiškai (ištiknijų ka
žin kaip pavadint tokia kal- 
birt) kaip raikai, taip tūtai 
dar juokingiau iškraipo žo
džius. Klausant tokios kal
bos net neramu darosi.

arba “Patrzaj

“Czv t v dziec-
* "Z

Ypač atkaklus (upartas) 
pas mus yra vienas palskuo- 
tojas, kuris kad ir stengėda- 
mas, bet vistik šyebeldžioja. 
Panašios yra kai kurios ir 
motvnos, nors ir lenkiškai 
tik šiek tiek pramokusios ir 
jau su vaikais vien tik len-y 

. kiškai kalba ir augina savo 
vaikus nei šiokiais, nei to
kiais. Jų. vaikai dabar pa
našiai lyg būtų kokie atsi
skyrėliai. Nors visas so
džius (išskyrus rusų ir žy* 
dŲ 'namus) tarp savęs kalba 
lietuviškai, ir nors jie moka 
gerai lietuviškai kalbėti, bet 
susiėję tarp savęs švebel- 
džioja svetima kalba, kurios 
patys gerai nesupranta. 
(Patrz przez langą. Žaba 
šoka).

Keižiuose už akių visi 
-juokiasi iš tokių naujovių.

Laikas jau ir mums susi
prasti, kitaip tai juokiss iš 
mūsų visas svietas.

su ■ tuo sutiko ir nebuvo gili- 
čų, išskyiUs tik vienį ūki
ninką, kuris, norėdamas 
gauti geriausią vietą, kaip 
tyčia pakliuvo į blogiausią. 
Dėlto, kad jis turėdamas 
daugiau .žemės už visus ki
tus .norėjo nuskriausti savo 
kaimynus.—Bet ūkininkai 
nu jautę tą dalyką, neprisi
leido.

£ tdira*. M'
00 -= — - -

k •" "' / r
Naujiena!' '' ' Naujiena! r

Išeina laikraštis, kurio visi 
iki šiol laukė.

Tas laikraštis vadinasi

MUSĮĮ LAIKRAŠTIS”H

44

VARGONININKAS
ieško vietos. Žino gerai savo ama
tų. Kreipkitės “Darbininko” ad- 
ministr aci j on. (V. -1)
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“TARPININKAS”
(THE MEIUATOR)

I>zu6o.9. Dailės ir Kultūros 
mėnesinis žurnalas

Pašvęstas nauilinsnems patari
mams apie Real Estate. Apdrau
dę. Mortgičius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paįvairin
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legališkais patari
mais. juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
umerata metams Amerikoje $1.00. 
pavienis numeris loc.: užsieny 
—metams $1.50. pavienis ntirn. 
15c. Užsirašykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “Pumpis.” chorui ketu
riems balsams ir pianui. I)ar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai jsigykit šį ntimer). -

“TARPININKAS”
332 VEST RROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
LEIDĖJAS A. J. KUPSTIS
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“Mūsų Laikraštis” išeis kiek- 
-vieną savaitę, turės nuo S-iki 12--------
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo įdo- 
tal .

“Mūsų Laikraštis” bus katali- ' , 
kiškas laikraštis, jį leis Katalikų 
Veikimort/eirtras, o rašys didžiau;--------

T si Lietuvos rašytojai.
Į “Mūsų Laikraštis” taip) pat 

rašys gęriąusi mokslininkai, jau
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomai ir 
kiti žymūs žmonės.-

“Mūsų Laikraštis’ /spausdins
. mm jh p i TV? 011 Iri ______ __ _

jimą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias naujienas; spaus
dins gražiausių apysakų, juokų, 
šposų, įvairenybių, galvosūkių... 
Taip pat duos visokių patarimų 
-— kaip ūkininkams pasidaryti 
turtingiems, kaip moterims gra
žiai namus sutvarkyti, skanius 
valgius virti, gražius rankdarbius 
dirl/ti; jaunimui — kaip išmokti 
mandagiai apsieiti, gražiai šokti, 
blaiviems būti ir tt... tt...

“Mūsų Laikraštį” skaitys ir 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti, 
jį skaitys visa Lietuva, = dėl to, ... 
kad “Mūsų Laikraštis” bus be 
galo įdomus ir be galo pigus —
fak 4 T!T3i ffiėUrtiš!---------------------------

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvoje.

Adreass: Kaimas, Laisvės ai.
31, “Mūsų Laikraštis.”

KRASNAVAS, Suvalkų 
apskr. Prieš porą metų pas 
mus buvo valsčiaus rinki
mai. Valsčius grynai lietu
viškas ir todėl viršaitį (vai7 
tą) išsirinko lietuvį. Bet 
.vaitu liko Rekuč 1 (Rėkutis) 
lenkų kandidatas. Bet šis 
“ištikimas” žmogus dabai 
atsidūrė kalėjime už pinigų 
eikvojimą 5 Prieš Rėkutį 
vaitavo prisiųstas žmogus, 
tai tas ir su sekretorium nu
važiavo, kur nekūrenta. Šia
me valsčiuje nėra nė vienos 
lietuviškos mokyklos. Paliū
nuos žmonės Įsitaisė mokyk
lai namus, bet nesilaukia 
mokytojo. Kodėl! — neži- 
nome.—Yra tr keletui) šv. 
Kazimiero skyrių. Šie tai 
jau lanku* laukia preleg(*n- 
tų su paskaitomis.

Z

- PET-R-AVAS, Daugėliškio 
vai. Šiemet mūsų sodžius ta
po padalintas į vienasė- 
džius. Dauguma gyventojų

I »

Darbininko” Katalogas
ĮVAIRIOS KNYGOS

Mandagumas—Įvairu pata
rimai užsialikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu-- 
kynas.....................................  ’^c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę— pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro- 

ka t atiko priedermės. Para — 
šė Kun. Jėzuitas F. Cozel... 30c.

Huckleberry Finas—labai į-^_ 
domi apysaka ............................ lėc.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmenų 
niame. šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas 15c.

Petriukas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c;

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ....................... 15c.

ažidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 
gorus ..........................  50c.

—————————•

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Žajančauskas ...50c

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas................................................. 10c.

Moterystė ir. Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ............................ 40c.

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

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das .................................................. 25c.

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

Laime — (poėinaj. ' Tarase
Vaitkus............ . ...........................50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ................50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Paraše 
Dr. A.-A’ileišis............................ 50c.

I Ben-Hur—Istorijos apysaka 
■iš Jėzaus Kristaus laiką. La
itai Įdomi ir plačiai žinoma 
: knyga (audimo apdaru). Ver
te -Jonas .Montvila ................$1.50

Auksinio Obuolio 'Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva.......50c.

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vvš-

> niauskas. Vertė P. B.....

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

Gamtos Pradžiamękslis — 
negyvoji gamta: žemo, van
duo, oras. Parašė J. aBronas 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, šv.
Terese, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė uJozas Stan
kevičius ..........  35c.

40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
pasiskaitymai apie i- 
gyyrnimo atsitikimus. 
J. Tarvvdas ................ 45c.

gražūs 
vairius 
J ’-a rasė

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Patašė Uosis.......45c.

Ddž’ojo Kara Užrašai—su
paveikslais iš 1914—16 metų 

Žadeikis ............... 75c.

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos,
(i raudus Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys .......  25c.

i

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTU GIMTĄJĄ LIETUVIU KALBĄ, 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS
GRAŽIAUSI vaikų laikraštį

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitokį Laikarščio kaina: metams 
2 doL, pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K ŠIMONIS ir kiti dailininkai Lei
džia “PASAKOS” B-vA Redaktorius A. Giedraitis

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui
• Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

1 ’a rašė P.
Gerumas—aprašymas apie 

gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kuo. P. L. ... „15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolski parengė S. Kaimietis.. 15c.

Užkeikta Mergele 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.

t
Gegužės Mėnuo — Kun. P.

Žadeikių. Kaina ... _______50c.
Aritmetikos Uždavinynas 25c.
Vaikų Darbymečiui Rin

kinėlis kalbos mokslui....-.......50c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis.......................

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ......... . .... . ...................... $1.00

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

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliaiz'Išleido M. Paltana- 
vičia ..........   ^...25c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio . ...... r........ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis ... ..............  10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
niešipys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.......... .... .............25c.
\ Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas ...........  — 5c.

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

Tjc.

Patrimpo Laiškai. — Išleido
Kun. A. Miliuką* .................... 60c.

Gyvenimas Šv. Stanislovo
Kostkos—.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 
šė Kun. J. F. 
pelionas) .......

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Ruceyičiu.s  ......... 40c.

šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria P. 25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti
Manęs. Sutaisė Kun. Pranas 40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ......    .. 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ___—___________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai- 
tis NNNNNNNNN.\NN.\NNN40c

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis x„.50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ____________ _____ 4.00

Ubagų Akademija ir Ubagų
Balius —- komedijos po 1 ak 
tų. 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 
ktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ......................................... 30c.

Saurusaitis ......
Knygelė' — su

25c.

pa- 
30c.

Patyrimai Didžiojoj
r 1919 m. Para- - 

Jonaitis (Ka- 
...... :....................... 23c.

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis: parašė F. V...........•........ 10c.

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas .......... (TK)c.

piloto Duktė—5 veiks, dra
ma. Vertę Jonas Tarvydas... 35c.

Dramos; 1) (lermana; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liur<lo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas .........................65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja l-mc akte. Parašėd.Jineifls 15c.

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“I)-ko” 

spauda. (Idos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)............   50c.

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir-

šcclials) .. ............ . ...........$1.00
Mažas Naujas Aukso Alto

rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) ______ ___________$1.00

■o

DARBININKAS
South Boston, Mass.I 366 W. Broaeway
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mybe ir Amerikos 
K Lietuviai

Kiekvienas tikras Lietu- 
vos pilietis pripažins, kad 
Lietuvos išeivija J. A. Vals
tijoj dar carui Lietuvą val
dant jau buvo dideliu Lietu-

jos Biuras žinioms apie Lie-

—voje likusiems savo bro
liams akstinu tautinio ir po
litinio susipratimo. Mat 
naudodamies didelia J. Am. 
Valstijų politine laisve ir 
ge resnėm i s eRoi Kūninėmis 
salvgomis, tūkstančiais ra- 
somų laiškų saviemsiems 
primindavo, kad čia toli už 
jūrių Lietuvos išeivija turi 
pilniausią laisvę spauzdinti 
lietuviškas knygas, leisti sa
vo laikraščius, darvti susi- 
rinkimus, tverti savo lietu
viškas parapijas, žodžiu pil
niausia kultūrinii tautinė 
laisvė. Taigi tais laiškais 

;buvo akstinama reikalauti 
sau didesnių teisių savo tė
vynėje Lietuvoje ir būti su- 
sipratiisiais lūžtiiunik—,—— 

1914 m. kilus pasauliniam 
karui. Am. lietuviai tuojaus 
suskubo darvti žygiių kad 
nešas Lietuvai paramą. I- 
steigta Tautos Fondas au
koms rinkti: sudaryta Tau
tinė Taryba rūpintis Lietu
vos politine laisve: AVash- 
ingtone įsteigta Informaci-

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta
muose

na-kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit
3c. pašto ženkleli.

“DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.
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tuvą skleisti. Mūsų surink
tomis aukomis sušelpta tūk
stančiai lietuvių karo nelais- 
vių Vokietijoje. Desėtkai 
tūkstančių pasiųsta Įvai
rioms Įstaigoms Rusijoje 
karo pabėgėliams šelpti.Mū
sų aukomis apmokėta Lie*- 
tuvos delegacija i Taikos 
Konferėnciją; pasiųsta ke
letas žmonių gelbėti Lietu
vos delegatams ginti Lietu
vos likimą. Apmokėta per
vežimas Franci joje užpirk
tai karo medžiagai aprūpi
nimui pirmųjų Lietuvos ne
priklausomybės apginėjų. 
Žodžiu darėme viską, kas 
mūsų pajėgomis buvo gali
ma padaryti.

Palikus Lietuvai nepri
klausoma valstvl>e ir stin
gant išlavintų žmonių šelpė
me besimokinančius Šveica- 
lijujc lietuvius moksleivfns, 
kurie grvžę tėvynėn stojo Į 
pirmąsias eiles kaip ana 
Prof. Dr. L. Bistras keletą 
kartu buvęs Ministerių Pir
mininku: didelis mokslinin
kas filosofas Prof. St. Šal
kauskas: Prof. Dr. K. Pakš
tas: Darbo Federacijos va
das Dr. K. Ambrozaitis ir 
desėtkai kitų.

Bet deja, bešelpdami ir 
atiduodami Lietuvai kiek
vieną savo geresnę pajėgą 
patys nusilpome. nes mūsų 
darbuotoju eilės labai pra
retėjo. Kad visiškai nepa- 
liktūmo be jokiu vadų era 
auganti jaunimą Am. Liet. 
R. K. Federacija Įprašė 
gerb. Tėvus Marijonus pasi
imti didelio ir sunkaus dar
bo — steigti liernaičių kole
giją. įbes tiktai čia augusis 
jaunimas ir išmokytas lietu- 

, viškoje kolegijoje temokės

bffilaip i^ikalingair kolo
nijų darbuotojais vadais.

Kadangi kolegijai yra rev 
kalinga didelė patalpa—mū
ro namai- su keliolika kam
barių ir mokslo įrankiais ir 
kad toji kolegija tarnaus vi
sai lietuvių išeivijai, taigi 
pereitasis Am. Liet. R. K. 
Federacijos kongresas nuta- 
rė: kad tos kolegijos para
mai šiais metais padaryti 
rinkliavą ir kad kiekvienas 
dirbantis iirtuvisr ^paaukotų 
bent vieną* doleri kolegijos 
naudai.

Kadangi nuo pasaulinio 
karo pradžios visas savo pa
jėgas buvome Įtempę Lietu
vos labui ir kaip pasirodo 
Lietuva aukštesniųjų mo
kyklų jau perdaug turi, nes 
pernai tautininkai apie 20 
aukštesniųjų mokyklų likvi
davo — uždarė, kitoms pa
šalpas atėmė, o mes gi vos 
tą vieną bernaičių kolegiją 
Įsisteigę, kuri mums labiau-

šia reikalinga,; taigi šiais 
metais, minėdami , _
nepriklausomybės sukaktu
ves atminkime, kad mes dik- 
čiaF galėjome prisidėti prie 
tu nepriklausomybės sukak
tuvių sulaukimo tiktai dėka 
kolonijų vadams tautiniam 
susipratimui ir pasišventi- 
mui.

Taigi auklėkime ir atei
čiai vadus-, kad mums pase
nus ir išmirus, mūsų vaikai 
mokėtų ~rr sugebėtii užimti 
kol on i j ų da rbuoto j ų vi etas 
ir Lietuvą pavojui ištikus 
stotų gelbėti savo bik'-ių gim
tinę.

Šių nu4n vasario 16-tą mi
nėdami Lietuvos nepfiklau- 
soinvbės sukaktuves aukoki- 
nie Amerikos lietuvių tauti
niai gyvybei palaikyti per 
bernaičių kolegiją.

44 m. L. B. K. Federacijos 
Sekret ori jalas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

- %
. Lietuvos

Batai kiūra, kelnės plyšta... 
Gyviai kuprą ėda...
Baigė paskutinę vištą 
Valgyt per Kalėdas.

Reikia srėbti juodą buzą 
Ir kramtyti sukoriai...
Tegul velnias tą prancūzą: 
Skolint nebenori...

P-lė Marė Zarankaitė, 

uoliausioji jaunosios kartos 
darbuotoja. “St. Žinių” rinki
me pavyzdingai suteikusi ži
nias apie Chicago Heights, III. 
koloniją.

Kuri kita pirmoji paseks jos 
gražų pavyzdį ir prisidės prie 
šio kilnaus darbo!

i

ŠLEKECKAS GYVENIMAS
O Pilsuckis tai išgirdęs 
Baisų triukšmą daro, 
Rėkia jis piktai įširdęs: 
“Negaliu be karo!”

V r

ž' FšS17
hl

Cambridge Bottling

ar krikštynose — žerkite Cam- 
Muai) kompanija išdirba ge-

Kada tik busite ištroškę,
Orklpe Bottling Ginger Ale ir kitokį toniką, 
-ia tįsios rūšies toniką.
š mušt,.

Jeipu jusi) krnutuvninkas neturi, reikalauk tiesiai

baliuj, vestuvčsp

'fa.«
• 1 in ; r$ IL

L. D. S. Conn. Apskričio 27-las 
Suvažiavimas

t ■

LI)S. Conn. Apskričio jneti- 
nis suvažiavimas Įvyko sausio 
(j-tą dieną, 1929 m., šv. .Jurgio 
parapijos svetainėj, So. Park 
Avė.. Bridgeport, Conn.

Pirmininkui Antanui Mičiū- 
nui nepribuvus suvažiavimą 
atidarė vice-pirmininkas Juo
zas Bernotas 1:2() vai. po pie
tų ir pakvietė gerb. misi jonie- 
rių kun. Vaitkevičių atkalbėti 
malda. Kun. Vaitkevičius po 
maldos prakalbėjo keletą žo
džių į delegatus ir patarė dar
bininkams gerai organizuotis 
ir, kad išrinktų gerus, dorus 
vadus

S. Cibulskas kelion. lėšos
P. Mikalauskas seiniolė-

šos...... .............. ...........

1.00

7.00

Viso išmokėta...$24.93
Cash pinigais lieka  $14.15 
Skola .J. Bernotui seimo

lėšos 1927 m........ ........$28.00
Atstovas į buvusį 1928 me

luose seimą nepribuvus, raj>or- 
ias skaitytas. Raportas priim
tas.

įnešimai

Iš 5-tos kp., AVaterburv, Ct.:
1. įnešta ir priimta, kad aps

kritys pasidarbuotų vajaus lai-

7. Kitą suvažiavimą laikyti 
apie gegužės mėnesį, New 
Haven.

Sekė rinkimas valdybos. Iš
rinkti sekanti:

Pirmininkas — Juozas Ber- 
notn^. 45~C4iipman St., AVater- % 
būry, Conn.

Viee-Pirmininkas — Apoli
naras Vaičiulis, 15 AVarren Ct., 
Bridg(‘]>ort, Conn.

Raštininkė — Michalina Bla- 
žauskaitė, 30 Stuart St.. Maple 
H iii, New Britain, Conn.

Iždininkas—Simonas Cibuls
kas, 24 E. Liberty St.. AVąter- 
bury, Conn.

Suvažiavimą pirmininkas už
baigia su malda.

Pirm. Juozas Bernotas, 
Rast. M. Blažauskaitė.

Štai dabar tikėki broliams
Srčbdams sriubą juodą...
Davė aukso pirkt kanuoĮėms,— 
Duonai pirkt neduoda...

Ir Pilsuckį šaltis krato, 
Pilvas marmaliuoja...
Mato, jog naujieji metai ,
Nesibaigs geruoju.

Pernai ginklų prigabeno,
Manė busiąs karas.
G dabar pats neišmano,
Kas pasauly daros.

Pirma liepė visą laiką
Karą k^lt prancūzas. 
Dabar liepia dirbti taiką, 
Nes jain skaudas guzas.

Net baisusis Ciceronas
Kita kalbą veda:
Sako, dirbkim taiką, ponas,
Ir gyvenkim zgadoj.

Sako, toks atėjo laikas, 
Karas jau paseno. 
Visi žmdnės dirba taikai
Ir ramiai gyvena. (“Trimitas”)

ARTISTO - SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO

ANTANO ŽID AN AVIČIAUS •
MOKINIŲ

“Parakas nueis ant niekų, 
Surūdys kanuolėa-.--------- -
Leiskit man papildyt grieką, 
Nukariauti brolius.

t ' . ♦

Negaliu aš taip numirti, 
Skausmas širdį ėda...

________

77

Kol prie Polskos nepriskirti ’ &
Kaunas ir Klaipėda!..”

“Eto, bratec, Sliškom mnogo!”,^ 
RuskLs pranašavo.
“Znajem, bratec, my dorogu 
Sami na Varšavu...”

Čia Pilsuckis nusigando 
Žodžių Cicerono... ; 
Šoko jam rožė į žandą 
Ir dieglys Į šoną...

'‘'■K

Reiks dabar po naujų metų 
Be mėsos gavėti.

-Vietoj cukraus į arbatą 
Parakas reiks dėti.

• • *
v—.'a

K

»

“Tegu velnias tuos prancūzus^ 
Ką jie man padarė!”
•Taip Pilsuckis raudams ūsus ■ 
Savo draugus barė. >

____ku dėl
Sesijoms vos i i išrinkta aps

kričio valdyba.
Mandatų peržiūrėjimas pa

vesta raštininkei. Visi buvo 
iegališki.

Skaitytas pasveikinimo laiš
kas nuo centro pirmininko VI. 
Paulausko. Delegatai padėkojo 
aplodismentais.

Iš sekančių kuopų pribuvo 
delegatai:

Iš 5-tos kp.. IVaterbury. (’t.: 
.Juozas Jokubauskas. Juozas 
Kankalis, Juozas Bernotas, Si
monas Cibulskas, Boleslavas 
šilkauskas. Petras Jokubais- 
kaš.

Jš 39-tos kp., Bridge.pora. Ct. 
— Petras J. Kabuosis, Apoli
naras Vaičiulis. Juozapas Anu
sauskas.

Viso delegatų 9 iš dviejų 
tKuopų.

Sekė protokolo skaitymas, 
kuris buvo priimtas.

Po tam sekė valdybos rapor
tai.

Pirm, nepribuvus, skaitytas 
laiškas ir rezignacija. Priimta.

Vice pirmininko ir raštinin
ko raportai priimti.

Iždininkas raportavo, kad 
nuo pereito apskričio išvažia
vimo jielno liko $39.08.

Apskričio turtas

Cambridge Bottling Co.
4—-6 BERKSfilRE STREET ' CAMBRIDGE. MASS.

Telephone Un įversi ty 8374

Bendrovės Šerais_ __ $200.90
L. L. P. Bonais.... ....... .. 100.00
L. D. S. bonais......... . 200.00
F'ontaninė plunksna... ... 1.50
Cash pinigais.. ....... .... 39.08

Išmokėta
Likusi skola __ ___ ...  1.83
M. Blažauskaitei alga ir

lėšos ______ ______ 13.50
A. Mičiūnui kelionės lėšos 1.60

2. Įnešta, kad kuopos mokė
tų į apskritį po 5 centus nuo 
nario į metus. Nutarta šį Įneši
mui referendumu išspręsti, bū
tent: paleisti kuopoms nubal
suoti ir. kad duotų atsakymą 
raštininkei, kad šis įnešimas 
galėtų būti pabaigtas kitame 
suvažiavime.

?>. įnešta ir priimta, kad aps
kritys rengtų išvažiavimą Lin- 
den Parke. Union City. Suren
gimas išvažiavimo palikta AVa- 
terb-irio kuopai ir apskričio 
valdybai.

4. Skaitytas laiškas nuo L. 
I). S. Centro pirmininko. Laiš
kas užgirtas ir priimtas.

a) Kaslink Streikierių Fon- 
lo, Conn. apskritys pataria, 
kad laike streikų Centras turė
tų tikras žinias apie streiką ir 
antrašus ir tt.. kur reikalauja
ma, pagelba. Paskui ragintų 
kuopas padaryti parengimus ir 
visą pelną skirti streikieriams. 
Pinigus siųsti Centrui arba pa
čios kuopos centro nurody
tiems nariams, veikai u jantiems 
pagelbos.

b- Kaslink įvedimo pašelpos 
skyrių mokėdami po 50c. į mė
nesį. Conn. apskritys neprama
to. kaip bus galima vykdinti 
tais pagi indais arba įstatymais 
sulig kurių LDS. Įsteigta.Daug 
kainuotų naujai pertvarkyti 
konstituciją ir klausimas ar 
būtų nauda?

5. Įnešta, kad vieton mokė
jimo 30 centų į centrą, kiekvie
nas narys mokėtų 50 centii ir 
gautų šiokią tokią pašalpą. Pa
likta centrui išrasti būdą,

6. Patarta, kad po Įvykimo 
kito išvažiavimo būtų apmokė
ta p. J. Bernotui kelionės lėšąs

|Į 1927 m. seimą $23.00.

. IM

•i

<>x

Sekmadieny, Vasario 10-tą d., 1929y |
3 vai. po pietų

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
26 LINC0LN STREET BRIGHTON, MASS.

Bilietų kaina: 50c. ir 35c.; vaikams 25 centai
z ' ̂ i

Viršmitiėtame koncerte dalyvaus apie 30 mokinių: smuikininkų ir pianls- į

..,7$
■ t M*

’ -r *■ J

• * -7

tij. Gerb. tėveliams kaip leidžiantiems, taip ir norintiems leisti savo vai
kučius muzikos mokyklon, patartinb atsilankyti ant šio koncerto, kur bus 
proga persitikrinti ir nuspręsti apie gabumus kaip mokinių, taip ir moky
tojo.

*>
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BAGELBETI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

-DARBININKAS”
y r a

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje milams ..............................................

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

Pusei pietų ................................

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSTRAŠYTI TIKJSAVAITINĮ 
K ai n a :

Amerikoje metams .............................. :...................
Lietuvoje metams ....................................................
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$4.50
$2.25 v
$5.50
$2.75

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
.ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

ĮĮeikale Kreipkitės Pas

“DARBININKAS”
366 West Broadtvav South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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KLIMPSTA?
h

tautos gyvenime pir- 
viėtose. Šis -skaičius 
buvęs dar didesnis, 
ne sunkios sąlvgos,

* Juk

Tėvynė8 meilei jie turi di- 
^i° dėsnį pagrindą negu šilta

Amerikoje metams...........................>4.50
Užsieny metanu............. .. ................|5J0
Vieną kart savaitėje metams....&50
Užsieny vienį kart savaitėje met $3.00

T5DBSCKIPTIONKATES:--------
Mtic yearly............................... >4.50
gn yearly.............................. >5.50
istic once per week yearly. .$2.50 
<n ooce per weeX yearly... .$3.00

“DARBININKAS”
S66 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

Published e vary TŲ ESDAV and FBIDAY
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m sečond-class matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Mas& 
nnder the Act of March 3, 1870"
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įce ft>r malllng at spėriai rate of postage’ provlded for in Section 1108 
Act of October 8, 1917, aathorized on Jaly 12, 1918”

vieta ar garbė. Pirihose Lie
tuvos atsistatymo dienose ir 
jie su ateitininkais parodę 
pasišventimą,, savo krauju 
ir gyvybe įrodė savo pa- 
trijotizmą, per tą dešimtį 
metų jin jų tik dešimt erių-' 
pai padidino. Nekartą se
nesnieji veikėjai dėl dabar
tinių sunkių visuomenės pi
liečių susipratimo auklėji
mo sąlygų parodę susirūpi
nimo dėl tautos ateities ga-

J.1

V

»’«3

? Daug įvairių gimdų yra maišto, arba mažų mažiau
Ksklydę spaudoje apie įvy- 
fiūsJEaune per paskutinias 
Detias dienas. “I)-ko’,? skai- 
įstojai jau žino 'apie Inter-

N e te s Service pra-
Py nešimą, būk Voldemaro vy-į

K

šia suokalbio ir kad vado
vaujančią rolę lošė ne bol
ševikai, plečkaitininkai ar 
kokie kiti priešvalstybiniai 
gaivalai, liet aukštieji kari
ninkai. Ką tai reiškia ?

Dar 1927-tais metais “D-
riausybė susekusi suokalbį ko7 ’ 92-mė numery buvo pa- 
prieš esamą j ą vv riausybę. jebeta: 
Suokalbiui vadovavęs pulki-r 
ninkas Plekavičius ir kiti j 
aukštieji armijos kariniu-

* 
gi-V
SL^’kai. Plekavičius ir 18 kari- 

ninku esą areštuoti. ,
’ČŽ.Associated Press tclegra- 

iš Londono ir Ne\v
Sė" * v * * -

'"York Herald-Tribune žinios 
iš Kauno sutinka su T. N. 

pranešimu, kad Plekavi
čius ir 18 karininku esą a- 
reštuoti: be to dar pabrėžia

- susirėmimą Voldemaro su 
Smetona. A. P. žiniomis 

•^London Daily Mail koręs-
•

to&s M' Ą.
Amžius nuo16 ligi 21 m. v- 
ra kaip tik pats tinkamiau
sias jaunimo krypčiai nu
statyti. Ligi 21 metų negy
venę organizacijose, jose ne- 
nustatyti, tampa tik kriuki
ninkais, padaužomis, žodžiu 
visuomeninėmis ątmatomis. 
Ir nejaugi dabartinieji po
nai norėtų mūsų tautą šion 
stadijon grąžinti?

' k
A Kazys Girtautas ‘

NENUSmnSfK! T
, V - JT . ’ •" ■

Kai tąvo krūtinė dygliuose vaitoja • 
Ir liūdinčią širdį tankina skausmai, 
Kai prote tamsi abejonė kovoja — 
Pakeiki akis lu'iiUO Želhės" aukštyn?

< *

Pakelk tu nusvirusią galvą į dangų!
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Ten spindinti Saulė, ten—Dievas, Marija. 
Nuvargusi siftla tnn vpl otsilum------
Ir džiaugsmų ir viltį savyje pajus.

-(“Šaltinis”) '

• _•
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šis, Lietuvos cenzorių už
draustas, straipsnis buvo 
pažadėtas patalpyti p 
tame nniuepr, bet d«l susi
dariusių klittčių- netilpo.

Gerb. skaitytojų atsipra- 
šome,-k&d pažadėjmą tik 
dabar išpildome.

Bed.

Gruodžio 29—31 dienomis 
įvykusi Jaunimo Sąjungos 
“Pavasaris” konferencija 
via didelės reikšmės faktas.

v "

Vien tik atstovų skaičiaus 
atžvilgiu, ši konferencija 
parodo didelį mūsų visuo
menės, ypač jaunosios kar-) 
.................... juį 500‘ii būt ramūs: pavasarinin

kai, kiek jie pasireiškia sa
vo organizaciniame gyveni
me, laiduoja mūsų tautos a- 
teitį. Tik liūdna darosi ma
tant, kaip kai kurios visuo
menės grupės dėl savo par
tinio apakimo daro, tiek 
kliūčių šiai jaunimą auklė
jančiai organizacijai. To 
šios konferencijos ir pati 
centro valdžia išgirs, kaip 
toli buvo jos vietinių agen
tų išvystyta jiems įsakyta 
■firganižacijos darbo pnežiū- 
ra. Kitas įsakymas kietai ir 
vykinamas buvo. Jei vienai 

pavasarininkų 
kuopai uždrausta sporto nu
meris, kuriame vaikai turi 
per sceną pereiti į maišus 
užrištomis kojomis nes jis 
buvo policininkui nesupran
tamos reikšmės, tai Šakių 
kuopai buvo uždrausta ka
riuomenės dešimties metų 
sukaktuvėse giedoti tautos 
himnas, nes.. . jis nebuvo. į- 
trauktas dienotvarkėm O 
pagaliau, ar protinga buvo 
ir plačiai konferencijai 
drausti giedoti ilgiausių ine^ 
tų asmeniui, kuris jai turi 
nuopelnų ?

Būtų tikra tautos nelai
mė, jei tikrai pavasarinin
kams būtų uždrausta priimi-

tos, šuolį pirmyn, 
atstovi], ligi šiol nesurinko 
nė viena mūsų organizacija. 
Susiorganizavimosi atžvil
giu pavasarininkai atsistojo 
mūsų 
mose 
būtų 
jeigu 
kuriose tenka dirbti, 
konferencijos dienomis buvo 
įregistruota 600-oji kuopa. 
0 daugeliui kuopų priderė
jo atsiųsti daugiau negu po 
vieną atstovą. U prie šio 
600 atstovų skaičiaus pridė
kite dar 200 jaunųjų svečių,

r
Kultūringosios* tautos su

sirūpinusios tautiniu atšpa-- 
rurnu ir expansija, pačią 
jauniausiąją kartą traukia 
organizacijo’sna ir čia, tam|SO(.iaiįniJ darbo, t. y. padė- 
tikra savyvaldos metodąĄį vargą vargstantiems žmo- 
pratina savystoviani darbui, 
valdymo ir valdymosi menui. 
Tai yra demokratiškųjų an
glosaksų tautų metodai. Ir 
jos pasaulį valdo. Pas mus 
norima laikytis “Domostro- 
jaus,” slaviškai — monga- 
liškos išminties šaltinio, ku
rio deržimoridškų dėsnių 
“nepuščat” atėjo kartu su 
nevykusia demokratizmo 
kritika.

Pavasarininkai jierdaug 
pat ri jotai, kad pasiduotų 

■šiam naujam reikalavimni’. 
Pasireiškusi konferencijoj 
nuotaika rodo, kad jų nesu
laikys jokios kliūtys. Tą o 
ne ką kitą reiškia visos salės 
šūkis: “n e k r e i p t i d ė- 
m e s i o ! ’ *'

Įvertindamas šią jaunos 
kartos organizaciją, Popie
žius Pijus XI, kurs bendrai 
labai susirūpinęs jaunimo 
auklėjimu, atsiuntė ilgą, 
gražų laišką, kuriame lai
mindamas jaunųjų pastan
gas, išdėsto visą programą, 
kurios sąjunga turėtų laiky
tis, nurodo tikslus, kuriuos 
turi siekti. Čia nėra vietos

I

r

iho tikslų nurodo reikalų ir i
pasakyti naujajai pavasari
ninkų centro valdybai savo 
pageidavimą, kurį jau ne
kartą reiškėme, būtent, savo 
jaunimo auklėjimo darbe, 
teneužmirsta, kad jos tarpe 
yra nemaža darbo jaunimo. 
Jei sodžiaus gyvenimas iš 
atžvilgio į šį darbo jaunimą, 
jokių ypatingų reikalavimų 
nestato — tai miesto sąly
gos* jų stato labai daug. Dėl 
šių reikalavimų nebojimo, 
didelė miesto darbininkiško 
jaunimo dalis nueina šalia 
pavasarininkų sąjungos. Ši 
dalis nenfeiii:) nė į lrrilršoio- - 
nių darbininkų sąjungas.

f Miest iet iškos aplinkybės 
juos nuveda šunkeliais. Baž
nyčios ir Tėvynės labas rei
kalauja čia darbo. Mes ti
kimės, kad naujoji Centro 
Valdyba nuo jo neatsisakys. 
Iš savo pusės mes mielu no
ru padėsimu visa kuo, kad 
tik šis klausimas būtų tin
kamai išspręstas. Ir anais 
metais mūsų pakeltas darbo 
jaunimo sąjungos klausimas 
tai buvo ne paprastas egois
tinis išrokavimas, bet gyvas 
reikalas, pastebėtas bedir
bant darbininkiškos visuo- 
menės tarpe? Ir šiandien 
jis gyvas ir mes norėtume, 
kad jis būtų kontakte su pa
vasarininkais išspręstas.

P et ra s Ii u d ze v i r i us, 
bu v. seimo atstovas.

f

riėms, sužadinti turtinges
niųjų duosnumą:

“Jūs gerai suprantate, ir 
mes tai gerai žinome, kad 
jūs esate labai pasiryžę pa
dėti savo broliams jūsų gau
singomis dorovinės ir me
džiaginės, kultūrinės, dvasi
nės katechetinės meilės dar
bais ir kad prie šitų meilės 
darbų ruošiatės Javindami 
savo protą, auklėdami savo 
širdį ir net mokotės šito me- 
no technikos.” ——----- -—

Šis popiežiaus jiaragini- 
mas juos mums brangesnis, 
žinant, kad artimo meilei 
vargingesniųjų šelpimo dar
bas, pagalba darbo žmo
nėms, pastaruoju laiku pasi
darė nepopuliari. Kaip 
anais “tikrosios demokrati
jos” laikais, taip ir prie da
bartinio režimo demagogi
niais tikslais išstumiama 
priekin klasių egoistiniai 
tiksla.i Sakoma, kad siekia
ma tautos vienybės, bet 
šiai vienybei' įvykdinti kai
tinama klasių šavvmeilė, 
siundoma, vieni prieš kitus. 
Ir nėra, to tikrojo krikščio
niškojo solidarizmo, kurį iš
kėlė Leonas XIII ir kurio 
siekia krikščioniškosios dar
bininkų sąjungos.

Užbaigai mes norėtume

“Voldemaras ir tautinin
kai ne tiktai kad nepanai
kino kitų partijų, bet nemo
kėjo jų sutelkt nei normali
niais laikais, nei nepaprastą 
Lietuvai pavojų laikais. Di
džiausias tačiau Voldemaro 
nusižengimas, nedovanotina 
jo klaida, yra ŠUTVĖRI- 

• MAS PARTIJŲ ARMIJO
JE! Tuo jis nusipelnė sau 
Jlerostrato vainiką.”
Paskutiniųjų dienų įvy

kiai Kaune jau nebe pirmą 
sykį parodo armijos partijų 
veikimą Lietuvos politikoje. 

Tame pačiame numery bu
vo apibudinti santikiai tarp 
Smetonos ir Voldemaro ši
taip :

“Jei Lietuva išliks nepri
klausoma, tai nebus Volde
maro nuopelnas, bet jei ji 
praras nepriklausomybę, tai 
bus tiktai Voldemaro kaltė. 
Kalbėkim atvirai. I\ą reiš
kia Lietuvoje Smetona? Jis 
matomai yra žmogus geru 
norą, bet tesugeba tik Vol
demarui ‘vturavoti.’ .Jis yra 
Voldemaro ‘frontas,’ kuri 
Voldemaras visur iškiša, bet 
už kurio slepia savo ambici
jas. l'žtat visa atsakomyliė 
tenka 'Voldemarui.”
Žinios iŠ Kauno parodo, 

kad p. Smetonai įkirėjo 
“vturavoti” prof. Voldema
rui, liet ai; nepervėlai p. S. 
tesusiprato? Ar tik p. p. 
Smetona, Glovackis, Plecha
vičius, Petruitis nebus suki
šę Frankenšteino roles pa
darydavai prof. Voldemarą 
diktatorium. Frankenšteino 
robotas sudorojo tą, kurs jį 
padarė; p. VoldemarAs jau 
yra užsikandęs keliais savo 
“sutvertojais.” Beliko tik 
p. Smetona.

Vėlesnieji įvykiai Kaune 
parodys, ar sausio 30 ir

___________________ ~

. ;įx>ndentas praneša iš K a u-" 
O, kad Smetona bandęs 

prašalinti Voldemarą, nes
■ sis nesutikęs sušvelninti ka
ro • padėties, bereikalingai 
atidėliojęs rinkimus į seimą. 
Be to dar prezidentas buvęs 
nepatenkintas Voldemaro 
užsienių politika. Esą Vol 

V- demaras buvęs bolševikų pa- 
stumdėlis. Dailv Mail žinio- 

*' mis iš Varšuvos pats Sme
tona esąs 'įtariamas. Imk jis 

. padėjęs Plekavičiui. Buvo 
■' planuojama pašalinti Volde

marą Kauno įgulai pade
dant. Voldemaras laiku su
žinojęs ap.ie suokalbį ir a- 
reštavęs ne tik Plekavičių ir 
18 karininku, bet gal ii- patį 
Smetoną. Telegrama iŠ 
Kauno iš sausio 31-os skam
ba šiaip: Prezidento Smeto- 

|nos likimas nėra dar šį va
karą paaiškūjęs, liet, mato
mai, dar nesikėsinta užda
ryti jį kalėjime.

Vienos telegramos prane
ša, būk armija eifianti su 
Voldemaru, kitos .būk prieš 
jį. Visos tačiau sutinka, 

'kad Kauni* neramu ir kas 
r valanda laukiama sukilimo. 
Kas sukils ir prieš ką, tele
gramos nepasako. Be to dar 

'pranešama, būk buvęs pada- 
. plytas pasikėsinimas nužudy- 

Jfi Voldemarą.
Is čia paduoti! pranešimų ”1-°^ įvykiai buvo liandy- 

ir gandų sunku pasakyti, Imas išbristi iš diktatoriškos 
kas tikrai yra įvykę K<‘ume, klampynės ar klimpimas gi- 
sausio 30-tą ir 31-ina. Jei’lyn.

± ‘ i y

fps tos sensacijos butų k i-.--------------------------------------
i.š Varšuvos, galima būtų nrnA¥p||A0 iTCAFVUAI 

pasakyti, kad tai tik lenkti IltUAKylJUu AluAklnlnl 
prasimanymai. Bet ne visi j V. P. J., ‘Detroit, Mich.

< JttSmešimai eina iš Varšu-, Tam i stos korespondencijos ne- 
vos. Kiti eina i.Š Kauno.'talpinsime, nes nesutinka su 

! Todėl reikia manyti, jog pirimau rašytomis' korespon- 
\ ICaurte būta gal pučo, ar gaU dencijomis.
>• -- ------

•1^

jūs suprasite kas per graži j Ukmergės 
minia užpildė didžiulę atei
tininkų salę. Neneigdami šio 
imponuojančio skaičiaus, 
mes visgi kur k aš daugiau 
vertiname tą didelį jaunimo 
tautinį ir visuomeninį susi
pratimą, tą entuziazmą, tą 
jauną be atodairos pasiryži
mą, kurį parodė ši pavasa
rininkų konferencija.

. Krikščioniškuose princi
puose jaunieji pavasarinin
kai turi šviesos ir. jėgų šalti
nį sunkiam savęs tobulini- - 
mosi darbui 
giams, kurių reikalingas jų 
visuomeninis, 
sireiškiinas. .

Tik iŠ šio jaunimo laukite 
pasirvžimo ir pasiaukojimo! nėti organizacijon jaunes-

v •

ir tiems žy-

tautiškas pa-

K su v. Vanagėlis

VERPĖJA
Smalkiai pučia šaltas vėjas. 
Jau—purvai, vanduo.
Ilgos naktys, trumpos dienos. 
Vėlybas ruduo.. .

Samanotoj pirkužėlėj — 
Vakaras tylus;
Ten lengvai ratelis ūžia, 
Sukdamas linus.

Prie ratelio gi močiutė,
Jau labai sena.
Sėdi, verpia ir; vis džiaugias. 
Kad ji ne viena:

Aplink senę susispietę
Anūkai maži
Klauso, tyli, nes senelės 
Pasaka graži.

Daugel metų turi senė;
Jos plaukai balti...
Mirė vyras, mirė sūnus, 
Mirė ir marti.

Ją karštai anūkai myli, 
O ji kalba vis...
.Tie klausytų, nemiegotų 
Ištisas naktis.

Nes tos pasakos senelės 
Skamba taip saldžiai: 
Stebuklingos, užkerėtos, 
Lyg kokie sapnai!

•
Mažas spinkso žiburėlis. 
Ratas ūžia vis . . .
Dar ne galas pasakėlės, 
Nors gili naktis...

(“Šabinis”)

f
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ilgiau apsistoti prie šio gra
žaus ir' reikšmingo laiško 
aiškinimosi. Pažymėsime 
tik vieną vietą, kuri mums 
ypatingai maloni.

Popiežius tarp visų jauni-

IŠMALDA
■ Netoli didelio miesto plačiuoju žvyruotu 

vieškeliu ėjo senas liguistas žmogus.
.Jis eidamas svyravo; jo išdžiūvusios kojos 

pynėsi, vilkdamos ir klupdamos, jos slinko sun
kiai ir išlėto, lyg svetimos; jo drabužiai tysojo 
skarmalais: nuoga nepadengta galva sviro ant 
krūtinės. Jis silpo.
? Jis prisėdo pakol v j ant akmens, pasviro pir
myn. pasirėmė alkūnėmis, uždengė veidą abiem 
rankom ir pro kreivus pirštus ėmė birti ašaros 
i sausas žilas dulkes. Jis atsiminė...

Atsiminė jis, kai jis buvo kadai sveikas ir 
turtingas — kaip jis sveikatos neteko — ir kaip 
jis turtus išdalino draugams ir nedraugams. Ir 
štai dabar jis^nebeturi duonos kąsnio — visi jį 
apleido, draugai dar greičiau negu priešai..,. 
Ar gi jau jam nusižeminti tiek ir prašyti iš
maldos. Ir skaudu buvo jo širdžiai, ir gėda.

O ašaros vis biro ir biro, margino žilas dul 
kės. Staiga jis išgirdo, kad kaž kas mini jo 
vardą. Jis pakėlė įvargusią galvą — ir pama
tė stovint nepažįstamą.

Veidas ramus ir didingas, bet ne rūstus; 
akys ne spindinčios, .bet šviesios; žvilgis smei
giąs, bet ne piktas.

Tu visus turtus išdalinai, pasigird/) ramus 
balsas.;. Bet juk nesigaili to, kad gera darei?

— Nesigailiu, — tarė atsidusęs seniukas; 
— tačiau, štai, jau mirštu dabar.

— Tačiau tai nebūtų buvę pasauly varguo
liu, kurie tau tiese rankas, tęsė nepažįstamas, 
ar būtų kam buvę tau padalyti gera, ar bū
tum ka mpadėjęs? Senelis nieko nesakė — ir 
susimąstė.

v

Tad ir dabar nesididžiuoki, varguoli — ta
rė vėli nepažįstamas: —eiki, tieski rankas, su-

teik kitiems goresniesiems žmonoms galimumo 
įrodyti darbais, kad jie geri.'

Senelis krūptelėjo, išplėtė akis... bet nepa
žįstamas jau išnyko; — o toliau vieškeliu ėjo 
keleivis. Senelis tūpčiojo prie kelio — ir iš
tiesė ranką. — Šis keleivis nusisuko su piktu 
veidu ir nedavė nieko.

Bet paskui jo ėjo kitas — ir šis davė jam 
menką išmaldėlę. Ir už gautus skatikus sene
lis pirkosi duonos, ir saldus jam buvo išprašy
tas kąsnelis — jau nebejautė gėdos širdyj, bet 
priešingai: jį nušvietė ramus džiaugsmas. “V.”

J. S. Tiirtft ik ras

PAVARGĖLIS

" zA •* .Z -y M.',., JT.
r.-*

Ėjau karią gatve... mane suturėjo pavargė
lis, sukembęs senelis.

Degančios, ašarotos akys, pamėlynavusios lū
pos, nukrūkę skarmalai, baisios žaizdos... Oi, 
kaip piktai vargas apgriaužė šį nelaimingą pa
darą !

Jis tiese man raudoną, sutinusią, purviną 
ranką... Jis dejavo, jis meldė pagalbos.

Aš ėmiau neršti po visas savo kišenes... Nei 
piniginės, nei laikrodžio, ir dar nei nosinio... 
Nieko neturėjau pasiėmęs.

O pavargėlis vis laukė... ir ištiesta jo ranka 
silpnai suposi ir drebėjo.

Sumišęs, nuliūdęs, aš tvirtai paspaudžiau tą 
purviną, drebančią ranką... “Neprašyk, brolau: 
nieko,neturiu, brolau...”

Pavargėlis pakėlė į mane savo degančias 
akis; jo mėlj’nos 1ūįxk? šyptelėjo — ir jis iš savi 
pusės spūstelėjo mano sustingusius pirštus/

— Ką gi, brolau. — tarė jis; v— ir užtai ačiū 
- - Tai t^ip pat išmalda, brolau, supratai!, kai 
ir aš gavęs išmaldą iš savo brolio. “V-be*

.. ‘ J. S. Turgenevas



Akmenukas bate 
už didžiausią kalną.

Vyne danginu žmon 
gere, kai}) jūrose.

gohį,—ostgotų, -lonobardų, karaliai ir didžiūnai prade-
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— v •

MALDAKNYGES

jas. Universitetai yra moks- 
lo židiniai. O kas davė nni-

e i Ideen zur I’liil. der Gescli. IV.
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. Kultūra (kultivuoti, auk- 2. Popiežiai gynė, krikščio- 
- Jėti, išdirbti, taurinti)- reiŠ- niškydas tautas nuo barbarų 

Iria ne tik patį siekimą pa- užpuolimų ir naikinimų, 
tobulinti žmogų ir žmo"Bių 1
visuomenę medžiagišku ir 
dvasiniu atžvilgiu, bet ir to 
siekimo išdavas. Savaime 

turi teikti žmogui tikrą- 
j ą tiesą,, fi k r ą j į gėrį, 
tikrąjį grožį, ir t i k - 
r ą j ą dorovę, nes kitokia 
kultūra nėra kultūra, bet iš- 
krypimasr Klaida, melas ir 
ncdorovė negali būti kultū
ringo žmogaus gėrybės: jie 
tegimdo išsigimimą ir bar
bariškumą.

Ir Popiežiai buvo kaip 
tik sveikos kultūros rėmėjai 
ir nešėjai. Nors trumpai 
perbėkime tas sritis, kuriose 
apsireiškė Popiežių remia
ma kultūra.

1. Krikščionystės platinimas.

Krikščionystės platinimas 
yra didžiausis nuopelnas ir 
kultūros—darbas,—nvs kri
kščionystė kelia žmogų iš jo 
barbariškumo būklės, auklė
ja jo pajėgas ir veda į tik
rosios tiesos, gėrio, grožio ir 
dorovės karalystę.

Pirmaisiais krikščionystės 
amžiais stovi Popiežius 
menkas ir silpnas prieš ga
lingus ciesorius, kurie visa 
savo pajėga stoja prieš kri- 

ę-^kščionystę ir ją naikina. Ar
Popiežiai nusigando? Ne! 
Daug- jų už apaštališką vei
kimą užmokėjo savo krauju 
ir gvvybe.

O jiersekiojimų ir mirties 
pavojuose Popiežiams vis

Reikšmingas yra įvykis, 
kada Popiežius Leonas I 
452 metais ties Mantija už
stojo kelią hunų vadui Ati- 
lai, kurs ėjo Italijos naikin
ti : palenkė jį trauktis atgal 
ir išgelbėjo Italiją nuo bai
saus išnaikinimo. Popiežiai 
globojo krikšČ. tautas vest-

vandalų ir kitų tautų kilno
jimosi laikais.
- Ištisus šimtmečius Popie
žiai kovojo su islamu, pra
dedant nuo vestgotų pralai
mėjimo ties Xeres de la 
Frontera^ 712 m., Italijoj 
gynimu, Kryžiaus karais) 
Balkanų gynimu, Lepanto 
kova, iki Vienos išgelbėjimo 
1683 metais, kada Popie
žius Inocentas XI (1676— 
1689) jai išgelbėti* aukojo 
anais laikais milžinišką su
mą, 1,200,000 guldenų. “Kad 
Europa nebuvo gal visiems 
laikams hunų, saracėnų, to
torių, turkų, mongolų pra
ryta, tai yra jo (Popie
žiaus) drauge su kitais dar
bas,” sako istorikas Her- 
der.*)

versitetains pradžią? — Po
piežiai.

Iš Italijos pasklido švieti
mas ir mokslas po pasaulį. 
Roma, Florencija ir Boloni- 
ja buvo svarbiausios moks
lo vietos. Iki 1300 metų uni
versitetų ir, aukštesnių mo
kyklų jau buvo 23. Jų dau
guma nebūtų niekumet įsi
kūrę, jei patys Popiežiai ne
būtų suteikę lėšų jiems išlai
kyti. Tik jau paskui, Po
piežiaus pavyzdžio paakinti,

dar rūpi tolimi kraštai, ku
rie dar nežino krikščionys
tes. Šv. Klemensas, vienas 
pirmųjų Popiežių, siunčia į 
Galiją Dionizą ir kitus apaš
talus; Eleuterijus (175-189) 
siunčia misininkus į Angli
ją. Toliau, eina stropus 
apaštalavimas I rl andi j os, 
Anglosaksų. Vokietijos ir 
kituose Europos kraštuose. 
O šiandien tūkstančiai misi
ninkų. vyrų ir moterų, dar
buojas stabmeldžių kraštuo
se. mokydami krikščioniško
jo tikėjimo ir skleisdami 
kultūrą.

3. Popiežiai gynė {krikščio
nystę nuo klaidingų mokslų.

Visų kitų religijų moks
lai ilgainiui buvo pakeisti ir 
nukrypo nuo savo mokyto
jų; krikščionystė, Popiežių 
rūpesčio dėka, išliko ištiki
ma tiesai ir toms kilnioms i- 
dėjoms, kurias skelbė Kris- 
tus. Kiek sektų, tarytum į- 
nirtusios jūrų bangos, puo
lė krikščionystę, norėdamos 
ją panaikinti! Atsidaužė 
klaidų bangos į Petro Uolą 
ir sutruko: dingo sektos, o 
krikščionystė, Popiežių glo
biama, ir šiandien tebeneša 
tautoms tikrąją tiesą.

4. Popiežiai reme mokslą.

Šiandien, .jei kas nori įro
dyti, kad jo tauta aukštai 
pakilus, su pasididžiavimu 
nurodo savojo krašto uni-

Balsas Iš Lietuvos

mentai. Visuotinis Bažny
čiosSusirinkimas Vatikane, 
1870 m., Popiežiaus Pijaus 
IX (1840—1878) vadovau
jamas, tarp ko kita štai ką 
sako: “Bažnyčia ne tik ne
kliudo (gamtiškų) žmogaus 
mokslų, bet dar jiems tūle
riopais būdais padeda ir re
mia, ųes ji žino ir nenieki
na paudos, jų duodančios 
žmonių gyvenimui; priešin
gai, ji pripažįsta, kad jie, 
kaip yra kilę iš Dievo, 
mokslų Viešpaties^ taip, jei 
jais teisingai yra verčiama
si, Dievo malonės padedami, 
veda į Dievą. Taip pat ji 
nedraudžia, kad tie mokslai, 
kiekvienas savo srity, nau
dotųsi savais principais ir 
savu metodu” (Vat. sess. 3 
cap. 4).

5, Popiežiai rėmė meną.

Visokeriopos formos me-» 
nas, statyba, lipdyba, tapy
ba; poezija, muzika, rado 
Popiežiuose didžius globe- 
jus.ir rėmėjus. Jei šiandien 
menas turi būti kam nors 
dėkingas, tai pirmų pir-

■ uiiausia .Pupiežiams. -----
Tačiau, yra meno rūšis, 

kurį Bažnyčia smerkia, tai 
yra nedorovingasis menas. 
Bet tai, tiesą sakant, nebė
ra menas: jis nekelia žmo
gaus dvasios, bet žadina že
mus žmogaus geidulius, to
dėl jis.nė meno vardo ne
vertas.

6. Popiežiai rėmė sociali tau
tų gyvenimą ir gerovę.

Savaime nėra Bažnyčios 
tikslas rūpintis laikinąja 
tautų gerove, bet jai visuo
met rūpėjo neturtingųjų ir 
vargšų -padėtis rty-bendrai, ibą.

NEKUOMET nerizikuokite. Sušlapę kojos šiuo metų se
zonu yra labai pavojingas dalykas. Net ir paprastas ne

didelis peršalimas, jeigu apleidžiamas, gali privesti prie pavo
jingos ligos. Influenza ir plaučių uždegimas šiais laikais pla
čiai siaučia. Todėl ypatingai dabar privalote būti savo svei
katos sargyboje.

Kuomet pareinate namo šlapiomis kojomis ir perdėm per- 
šaię, tad įšsitrinkįte su PAIN-EXPELLERIU. Trinkite iki 
oda pradės raudonuoti. Taip pat nepamirškite vikriai ištrinti 
kbjų padus. Jūsų kraujas pradės smarkiau tekėti. Jus jausi
tės visai nauju žmogumi.

PAIN - EXPELLERIU ištrynimas yra Gamtos geriausis 
vaistas. Jis pagelbsti sunaikinti paprastus peršalimus ir kosu

lius. Jis taipgi yra neįkainuojama"
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jo steigti prie universitetų 
kolegijas, konviktus (ben
drabučius) ir kitas įstaigas.

Vilniaus Akademija su 
Popiežių pagalba įsteigta 
1578 metais. Per kelis šimt
mečius Lietuvos jaunimas 
tenai sėmė sau šviesos. Tai 
buvęs mūsų tautos mokslo 
židinys. Ir dar pernai (birž. 
15 d.) Šventasis Tėvas su
teikė didelę ' malonę mūsų 
Universitetui Kaune, apdo
vanodamas Teologijos-Filo- 
sotijos fdkUltėtą-višuiiils tei
sėmis ir privilegijomis, ko
kias turi kiti garsiausieji 
pasaulyje katalikiškieji uni
versitetai.

Ne vien universitetai Po
piežiams rūpėjo. Šiandien 
skamba obalsis: “Visus 
šviesti!” Tačiau niekas nė 
nepamano, kad tasai obalsis 
Popiežiaus Inocento III 
(1198-1216) sumanytas. Vi
suotinis Bažnyčios Susirin
kimas Laterane (1169), Po
piežiaus Aleksandro III 
(1159-1181) vadovaujamas, 
nutarė: “kad taip pat ir be- 
' určiai,_kurie negali tikėtis 
iš tėvų paramos, galėtų iš
mokti skaityti ir daryti pa
žangos, prie kiekvienos ka- 
edrinės bažnyčios mokyto

jui (magistrui), kuris be 
atlyginimo turi mokyti klie
rikus ir neturtingus moki
nius. turi būti skiriama už
tenkamai pajamų, kad mo
kantieji nekentėtų jokio 
vargo ir mokiniams būtų at
viras kelias mokslui pasiek
ti. Tai}) pat ir prie kitų baž
nyčių bei vienuolynų turi 
būti (tuo atžvilgiu) 'daroma, 
kas galima.”

Popiežiai su didžiomis pa
stangomis skleidė mokslą ir 
švietimą, nes, kaip išsireiš- 
kia Popiežius Benediktas 
XIII (1724—1730)": “Neži
nojimas yra viso pikto šak
nis, ypač tuose, kurie gyve
na savo rankų darbu.”

O kiek Popiežiai patvir
tino ir išplatino draugijų, 
ordenų ir vienuolynų, kurių 
tikslas buvo skleisti mokslą 
ii- švietimą!

Visiems priekaištam, kad 
Bažnyčia ir Popiežiai esą 
priešingi gamtos mokslams, 
užkerta kelią oficialūs Po-

pą^alba gydymui paprasto gerklės
skaudėjimo. Jus negalite rasti
tinkamesnio ir saugesnio trynimai 
sutaisymo apsisaugojimui nuo In-
flueuzos, Reumatiškų Skausmų, 
Strėndieglio, Peršalimų Krutinėję,
Sustingusio Sprando ir 11.

Naudojamas Visame -Pasauly.
PAIN-EXPELLERIS teikė pagalbą ir apsaugojimą žmo

nėms visuose kraštuose per suvirs 60 metų. Muskulų gėlimas 
ir skaudėjimas urnai pranyksta po vieno ar dviejų išsitrynimų 
su PAIN-EXPELLĖRIŪ. Išvaro lauk visą sustingimą ir 
skaudėjimą — tinkantis jauniems ir seniems, silpniems ir tvir
tiems.
Persrakrinkit kad gaunat tikrąjį — su INKARU ant Pakelio;

Dvejopo didumo — 35 ir 70 centų bonkutės.
Galite gatiti vaistinėje, arba rašykite "ŠHSIJU i

■ - ' . '.............................. . ’ , \
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siminti Popiežiaus Leono liutizmui, kuris visą laisves 
gyvenimą norėjo nuslopinti. 
“Dievo reikia labiau klau
syti, kai}) žmonių.” kartojo 
Popiežiai, kada Romos cie
soriai savo mirties dekrethis 
kėsinos pavergti tikinčiųjų 

_Ir nors Popiežiai 
buvo žudomi, tačiau jų min
tis su laiku paėmė viršų.

Popiežiai išlaikė kovą 
prieš visus absoliutizmo 
puolimus. Inocentas X-tas 
(1644—1655) protestuoja 
prieš Vestfalijos taikos nu
tarimus dėl to, kad toji tai
ka rėmėsi principu: kieno 
kraštas, to ir tikėjimas 
(cuius regio, eius religio), 
— ir todėl valdovas turėjo 
teisę prievarta versti savo 
valdinius priimti savąjį ti
kėjimą, išplėšdamas jiems 
sąžinės laisvę.

Dėl tos pačios priežasties 
Pijus VII (1800—1823) 
priešines tokiam didžiam 
valdovui — Napoleonui, Pi
jus IX (1846—1878) stojo 
į kovą prieš Bismarką, Pi
jus X (1903—1914) nenusi
lenkė Prancūzijos jakobi
nams.*). Popiežystės tad 
neturi reikalo bijoti praei- 
ties liudijimo. “Š-ms” 

- *▼ ** M y1 
--------------------------------• w 

*) Jakobinai—atkakliausi katalikų 
priešai. I tulžiosios Revoliucijos (1780 
m.) prancuzui-revoliucijonieriai.

XIII enciklikas. Bažnyčia 
pašventina darbininkų dar
bą ir vargą: ji atsimena, 
kad ir pats Kristus, tasai 
darbininkas Nazarete, savo 
pavyzdžiu pašventino dar-
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Ir auksinis smuikž 
rankose grieš tik a

kenčiančioj! ‘žmonijos dalis.
Bažnyčia, skelbdama tei

sybę. ramybę ir artimo mei
lę, jei nėra kliudoma, suku
ria tokias socialiu gyvenimo 
sąlygas, kuriose tautos gero
ve gali klestėti, ir esant tin
kamoms išorės sąlygoms?^ 
tikro tautos gerove kyla, — 
tai rodo Belgijos pavyzdys 
prieš karą.

Bet Popiežiai nepalieka 
nė darbininku. Jie deda di
džiu pastangų darbininkų 
žmogiškajam . orumui išlai
kyti, kad i darbininką būtų 
žiūrima su pagarba. Vidur
amžiai. Bažnyčios globoja
mi. buvo sutvarkę darbinin
kus celių sistema. — ir kiek
vieno darbininko reikalai 
buvo patenkinti. Bažnyčia 
skelbia, kad darbininkas y- 
ra žmogus, turis nemirtin
gą sielą, ir todėl Popiežiai 
reikalauja, kad su darbinin
kais būtų apsieinalna kaip 
su žmonėmis; dėl to Popie
žių ir .smerkiama kiekviena 
skriauda, kiekviena neteisv-

• " x *'

bė. kiekvienas nusižengimas 
artimo meilei, kai jis liečia 
darbininkus. Užtenka pri-

Popiežiai kovojo dėl ver
govės panaikinimo. Kova 
buvo- ilga ir sunki. Paleng
va dingo verguvė valstybė
se, kuriose įsigyveno kri
kščionyste.

7. Popiežius gynė moterys
tės šventumą ir nesuardomy- 
bę.

Žmogaus geiduliams ne
patogus moterystės neper- 
skiriamumas, todėl prieš 
moterystės pastovumą nuo
lat btlvo'kovojama. Tik Ka- 
talikų-Bažnyčia, viena prieš 
viso pasaulio geidulius, sto
vi nepajudinama. Palaiky
dama inotėiystės pastovu
mą, ji-siek tiek dar stabdo 
įiekataĮikų moterystės irimą. 
Vis tik tautos, kur laisva
manių ir bedievių “kultū
ra” sugriovė moterystės pa
stovumą, palengva pradeda 
išsigimti- ir sulaukėti.

Protestantas istorikas Jo
nas von Muller tai}) rašo: 
“Jei Popiežiai neturėtų jo
kio kito nuopelno žmonijai, 
kaip vien tą, kurį jie pasie
kė nepaisydami masinimo, 
grasiiiįmo ir persekiojimų, 
gindami’ monogamiją (pras
me — moterystės neperski- 
riainutfią.). per ištisus šimt
mečius kovodami su pasau
linių valdovų pojūtiniais 
geiduliais — jie jau būtų 
nusijielnę amžiną nemirtin
gumą” (Gesch.).

8. Popiežiai gynė tautu lais
vę prieš išdidžių valdovų ab- 
soliutiamą.

Žodžiais “Dievo reikia la
biau klausyti, kaip žmonių”* 
buvo paskelbta kova bet ko
kios rūšies valstybės ahso-

TIEMS, KURIE PRA 
MIEGA 

r —
\ yrai ii- moterys,kūne 

Ha ryte pavargę ir silpni 
kusio nakties poilsio, tu 
bandyti \uga-Tone. Tas; 
tas padaro stebuklus, k ar 
j kelias dienas. .Jis priduo 
ja spėka ir jėgą nervam 
kulams ir organams, pagJ 
petitą ir pagelbsti i 
pašalina gasus ar vidt 
vo išpūtimą, nugali k 
inkstų ar pūslės su 
vos skausmus muskūlufisę^J 
tokias ligas ir skauRBius. ^L-

P. Augusi Mitchell. 
Mich.. patyrimas su 
ra tūkstančiams spėkos bi 
ja. P-as .Mitchell sako: 
matau naktimis atsi 
skaudėjo kaulai ir b 
liesas. Nuga Tone padarė, 
nęs naują žmogų ir aš v 
čiuos jaunas. Dabar manę? 
kas nelteCargina. ” T, 
kad Xuga-Tone atlieka 
darbą, turi būti užtektina'J 
tim juos tuojaus išb 
jūsų sveikata nėya tokž^ 
ji turėtų būti. Xuga-Tone-gt 
gauti visur, kur tik 
pardavinėjami. Jeigu 
kartais neturėtų stake, 
ji užsakyti dėl jus iš i 
tynęs.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
®are33iswiEawr!
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150 pusi. ?45 centai*

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinov •

dien
s. Kito to-

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra, 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveik 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir,pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

(prastais minkštais viršeliais)_____
(prastais kietais viršeliais)_________
(geresnės minkštais viršeliais)_____
(geros odos viršeliais)_________ ___
(celuloidos viršeliais)_____________ __

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

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

Kas ugdytų Jumyse Broliui-Užjurie- 
čiai meilę ir prlsirfMmą prie gimto
sios šalaJės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieš Didijj Karų pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
•‘šaltinis.*’ Jis nori tarnau
ti -vlsoi katalikiškajai visuomenei, 
"šaltinis" nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris Jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

“šaltinis" eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

Jei dar, neesi misi pažinęs su "šalti* 
nln," parašyk laiškų šhio adresu: 
“šaltinis"' Marljamj»lč. Uthuania, — 
gausi vienų n-bj sttslpftilnimttt nemo
kamai, o susipažinęs danginu bu juo 
niekuomet neeiskirsl.

Su pagarba.
“Mtiaio'' AffntM»lrtciį0

:: TRUMPI 
SKAITYMELU

NAUJA KNYGĄ*



N0RW090, MASS. R p-on,« Fwl" >'ra ^9 fnais kaklaryšiais, kt suranda-
• katalikiškų draugijų darbuo- „ujalh-iid. uu; „ ™ _

A. A. Marė Fedaite

Sausio 16 d.. -bažnytinėje tad jie ir yra darbininkę už-

S*

j.*“

nais kaklaryšiais, kiti su Uit-— 
donais ribinais, o kurie neturi 
tai nu raudonom pančiakdri ir “—~~ 
susirinkę šaukia: 
ninku užtarėjai.” 
tamsius akinius,

LOWELL, MASS. “Mes darbi-.
Žiūrint 
tai rodosi, t

— tojai. Ponas Pėdas yra L. D, 
S. 3-čios kuopos narys.

o tai senai; kada buvo, aš nežinau, ir kur biįvOj irgi 
į—tik reikia manyti, kąd ne už jūrų, bet mūsų ša- 

, ir ne dabarK.bet senovė,je, kada žmonės buvo dar 4aug 
ilesni ir lengviau kits kitam patikėdavo net tada, kai

kis nors melagis nebūtus daiktus kalbėdavo. Gy- " 
jo tuomet vienas nuskurdėlis. Jis buvo geras ir darbštus 

s, bet niekas jam nesisekė. Augina gyvulius ir mano 
• pralobs. atsigaus. Visų gyvuliai sveiki ganosi, o jo, kaip 

i, suserga ir puola. Pasėja javus, visų geri auga, džiu- 
žmonių akis, o jo ar visai nedygsta arba užauga toki 
učiai, jog vargšas net sėklos neatgauna. 0 jei uždera, 

Į) kad kitų žmonių, žiūrėk, pasikels audra su ledais ir 
šniūreli, lyg jis vienas būtų užrėžtas: kitų nė

pamokiau, tavęs galiėdamasiš.
» JT .

Žmogelis padėkojo ir, parėjęs namo, ūme daryti, kaip 
jam senis patarė^ ir greitu laiku praturtėjo, ir visi žmonės 
ėmė kalbėti, kad jis esąs didelis burtininkas, ir kad patsai 
nelabasis jam tarnaująs. Visi labai jį gcrliū ir iwt 
nes manė, kad visa, ką kiekvienas Žįrjogus daro ar kalba, 
jis visa žino.*——.——=—

Praturtėjo žmogelis ir gyveno dabar, kaip koks ponas. 
Nedirbo, nevargo, tik gėrė ir gardžiai valgė, nes žmonės 
nelaimėn pakliuvę, nešėjam, ką tik turėjo geriausio?

Gy veno t a me ITrast e galingašTčaral lūs? Kai jo tėvas 
mirė, jis paliko jam didelę valstybę, stiprią kariuomenę, 
pilną iždinę pinigų ir stebūklingą aukso 'žiedą. Mirdamas 
jis įsąkė sūnui nešioti tą žiedą visuomet ant piršto ir nie
kuomet jo nenuimti .
—’—Atmink, sūneli,—kalbėjo jam tėvas mirdamas:—kt>I 
tą žiedą turėsi, jokių nelaiirfių nei tu, nei tavo valstybė 
nepatirs. Didelė šitame žiede galybe. Kol jis ant piršto, 
priešai tau nebaisūs. Kad jie dešimtį karių būtų galinges
ni, negu tu, vistiek juos nugalėsi,1 Bet jei nustosi kada 
nors šito žiedo, tave apleis laimė, ur nustosi turiu ir savo 
valstybės. • ‘ -

Kaip savo akies lėlelę dabojo karalius žiedą ir niekados 
nenuimdavo jo nuo piršto.-

Vieną tvankią vasaros dieną panorėjo karalius jūi<bje 
pasimaudyti. Nusirengęs jis jau buvo beeinąs vandenin, 
bet pagalvojo, kad jam besimaudant žiedas gali netikėtai 
nukristi nuo piršto ir žūti jūros gilumoje. -Karalius nu
siėmė žiedą nuo piršto ir paliko pakraštyje. Išsimaudęs

^3

■’j.-

? Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
į mylima tėviškė Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
» veidrody smoisos tėvynes vargai ir pasisekimai, 
? liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
Į turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
j ti, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin- 

-kalniausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
j ūkininkams tik laikraštis 
į į
r
l
F . v .p- tiškoj dvasioj ir 
f f tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
J y paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
į užsienio gyveninio; rašo visais ūkininkams rūpi- 
| mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- 
L ginimą? šeimninkavimą. rinką ir kainas, deda daug 
t gražiui pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt. 
; /ūkininko” kaina 1929 metams Lietu vo- 

litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 
je, o Amerikoje 35 litų arba vienas ir pusė dole- 

Eįrio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kali
fe. Pas “ŪKININKO” administracijai. Gedimino 
Ig-ve 30 Nr.
ik Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra

žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
'didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 

^ giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

“Ūkininką” nes
“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- 

stovi demokratiniais pamatais

'čipsnTiige it mieju savo dvuiAn, o žudą iy p&mii Piisi« 
minė tik namo parėjęs. Tuojau, niekam nieko nesakyda
mas, nei ištikimiausiais tarnais nepasitikėdamas, grįžo at
gal ir ten žiedo neberado. Nusiminė didžiai karalius ir lie
pė visiems žiedo ieškoti, bet niekas surasti jo nesurado.

Ilgai’aimanavo karalius, kad žiedo nustojo. Didžiau
sius turtus pažadėjo tam, kas suras ir suradęs jam atneš 
žiedą, ir žynius ir burtininkus klausė, niekas ąąm nieko pa
sakyti negalėjo. Sužinojo pagaliau karalius apie mūsų 
žmogeli, kad jis moka visa atspėti, moka nurodyti, kur ran
dasi (tingusis daiktas. Nusiuntė karalius į sįį tarnus,-kad 
jis tuojau atvyktų ir pasakytų jam. kur dingo žiedas. Nu
sigando žmogelis, kai atvykę karaliaus tarnai papasakojo, 
kokiam reikalui karalius jį šaukia.

— Ar taip turiu mirti, ar taip turiu įnirti,—mano sau 
žmogelis —Kur aš tą žiedą surasiu, jei surasti jo negalėjo 
didžiausi žyniai ir galvočiai. Reikia pratęsti-laikas, gal
tuomet žiedas patsai susiras. ,

Ir nerodydamas baimes atsakė žmogelis karaliaus pa
siuntiniams:

— Vyksiu į karalių tik tuomet, kai atsiųs man karietą, 
kurioje jis patsai važinėja.

Pasiuntiniai ėmė aiškinti jam, kad tai negalimas daik
tas. kad apie tai jie net pranešti neišdrįs karaliui. Nieka
dos dar nebuvo,kad kas išdrįstų karaliaus nepaklausyti ir 
dargi statyti jam reikalavimus.

— Niekas nedrįso, o aš drįstu,—atsakė jiems žmogelis. 
()“kai pasiuntiniai prigrasė jam, kad jį prievarta priversiu 
nuvykti Į karalių, jis atsakė:

— Pamėginkite tiktai. Nė vienas jūsų namo gyvas 
nesugrįš.

Pagalvojo pasiuntiniai ir pabijojo prievartos panaudo
ti. Toks didelis raganius, kur net karaliaus nebijo, visa 
gali, ką panori. Geriau jo neliesti, kad nelaimes išvengus.

Pargrįžo karaliaus pasiuntiniai nieko nepešę, ir papa
sakojo, ką reikalavo burtininkas.

— Gerai.—tarė karalius:—pasiųskite jam karietą, ku
rioje aš važinėju. Bet jei nepanorės dabar atvyktu nu 
kirskite jam galvą ir atvežkite čion.

pavyko vėl pasiuntiniai jau dabar su karaliaus karie
ta, kaip kad burtininkas reikalavo, ir pranešė jam, ką lie- 
pe karalius. Mato mūsų žmogelis, kad su karalium menki 
juokai, atsisėdo ir nuvažiavo.

Kai tik atvažiavo j karaliaus rūmus, tuojau nuvedė jį 
pas karalių.

— Tu manai, kad esi toks didelis burtininkas ir su ka
ralium lygus. Tik tokioje nori karietoje važinėti, kurioje 
aš važinėju. Aš tavo reikalavimą patenkinau ir tau garbę 
didelę suteikiau, o dabar tu mano turi reikalavimą paten
kinti : turi surasti mano žiedą. Paprastiems burtininkams 
aš žadėdavau dideles dovanas, o kai jie nesurasdavo, ra
miai atleisdavau juos n^mo. Bet su tavim, kurs esi su ka
raliais lygus, visų burtininkų karalius, taip pasielgti aš ne
galiu. -Jei surasi mano žiedą, gausi tiek turtų, jog būsi 
su manim lvgus, bet jei nesurasi, kaip kad kiti nesurado, 
liepsiu nukirsti galvą.

— Šviesiausias karaliau, surasti tavo žiedą nesunku, bet 
turi man duoti tris dienas laiko.

.(Bus daugiau)

Sausio 25 dieną, 1929 metais, 
su krintančiom, minkštutėm, 
baltom snaigėm, atskrvdo bal- 
tas, ramus Mirties Angelas ir 
nuskynė- iš mūsų jaunimo tar
po gležną, vos pražydusį leli
jos žiedą, asmenyje Marės Fe- 
daitės. Skausmas, gilus skaus
mas mūsų širdis suspaudė, 
skruostai ašarom pasriūvo, o 
lūpos vien maldos žodžius kal
bėjo. Gaila mūsų jaunimui ne
tekus jaunos draugės, bendra
darbės. Bet dar didesnis gai
lestis spaudžia tėvelius nete
kusius mylimas dukrelės, ir 
jauną sesutę Eleną netekusią 
vyresnės seselės. Jaukiam šei
mynos židiny’ užgeso vienos 
mylimos narės skaisti žvakelė.

Po sunkios virš trijų savai
čių ligos mirė jaunuolė vos su
laukus 17 metų ir 7'mėnesių 
am-žian* A a. Maryti* bnvn 
gimus. Norwood’e, kur ir visą 
savo gyvenimą praleido. Nuo 
mažens buvo dora, darbšti lie
tuvaitė. Jaunesnė būdama 
prigulėjo prie Marijos Vaike
lių Draugijėlės, kurioj kelis 
metus užėmė valdyboje vietą. 
Dabartiniu laiku buvo narė šv. 
Cecilijos choro. Liet. Vyčių 27 
kuopos ir Merginų Sodalicijos. 
Dažnai dalyvavo vaidinimuose 
ir skambino pianą. Ilgai, dar 
ilgai pasiges Norwood’o jauni
mas a. a. Marytės linksmaus 
ir ramaus neinponuojančio bū
do, ir asmens.

Mirė Marytė pavyzdingai,
visais Sakramentais aprūpinta 
gerbiamo kleb. kun. Taškūno,. 
Prieš mirti dažnai maldavo 
Motinos Švenčiausios PageL 
bos, ir prašė savo motinėlės ją 
peržegnoti. Gailėjosi, labiau
sia paliksianti savo mylimus 
tėvelius Moniką ir Antaną ir 
sesutę Eleną: taipgi savo tris 
artimiausias drauges: Oną 
B ėm a t a v i č i ū t ę, vietines.

Šermenys buvo labui sujaudi
nančios. Baltas karstas, gėlėms 
apkrautas, o‘ jame guli, bal
tuose rūbuose jauna mergelė 
rodos vien saldžiai užmigus, 
taip, amžiams užmigus! Tarp 
daugybės gėlių buvo matytis 
ir nūn Šv. Cecilijos Choro. 
Liet. Vyčių 27 kuopos ir Mer
ginų Sodalicijos. Sekmadieni 
po Didžiųjų Mišių visos Soda
licijos ir Choro narės atlankė

svetainėje, J. Dumčius rodė ju
damas paveikslus, kuriuos nu
traukė pereitą vasarą būda
mas Lietuvoje. Žmonių buvo 
vidutiniai ir ’ visiz paveikslais 
buvo patenkint^—J. Dumčius- 
rodydamas paveikslus aiškino 
apie juos kas žmonėms labai 
patiko. <■

Į kliubą įstojo “mūdel- 
ninkas”

/

“Keleivio’ ’korespondentas 
rašo, kad prie kliubo prisirašė 
naujas “memberis,” 
vargonininkaudamas 
‘\mūčelninkn” ir “

J 9

kuris 
buvo 

vergu.” 
Neišlaikęs “kančių” rezigna
vęs ir dabar esąs laisvas.

Jeigu “K-vio” koresponden
tai nori pamatyti švilpą, ta'i* 
turi nustoti tuštinęs galionė- 
lius. Prasiblaivius ir tamsū- 
nai bus šviesuoliais.

Patarčiau “K-vio” kores
pondentui šiuo mano receptu 
pasinaudoti.

Korespondentas

N0RW00D, MASS.
Norėjo likti miestelio selekt- 

monu, bet nepavyko

tarėjais. Bet pažiūrėjus į juos 
šviesesniais akiniais pasifbdo~Ū^ 
kitaip. Jie nėra darbininkę 
užtarėjai, tik kurstytojai ir

- - - , - Aį-
i.šnaudotojai. Štai pereitą ru- ' 
denį prieš prezidento rinkimus 
socialistą kuopos tvėrėjai da- -į.
rė agitaciją už republikoną '■*-
partijos kandidatą į preziden
tus.

Lapkričio 4 d. 1928 m. byvo 
surengtos viešos diskusijos šv. 
Jurgio parapijos svetainėj. Te
ma: “Už katros partijos kan
didatą balsuoti?” Katalikai 
stovėjo už demokratų kandi
datą, o socialistų šulai už re-~ 
publikonų partijos kandidatą, 

kė: “Jums socialistams ar ko
munistams netinka balsuoti nė 
už demokratus, nė už republi- 
konus; jūs turite balsuoti už 
savo ' partijos kandidatus.” 
Vienas socialistų šulas atsakė: 
“Mes tada už Fosterį ir Tho- 
mą balsuosime, kai katalikai 
prisikels iš numirusių.” 
mat koki mūsų vadinamiF 
cialistai ir komunistai, 
viešai pasisako, kad mes
balsuosime už savo kandida
tus. Norwoode yra nemažai 
socialistų ir komunistų pilie
čių, lietuvių, finų ir kitų tau- • 
tų, o kiek gavo balsų jų parti-

Tai 
so
ti ie 
ne-

Sausio 21 dieną 1929 m. į- 
vyko rinkimai 2-jų selektmo- 
nų. A. Noviaekan kandidatą 
vo j selektmonus. Manė, kad 
jis yra didelis žmogus ir kad 
apie jį žmonės taip mano. Bet 
pasirodė visai kitaip. Nors 
M. Šergelis ir P. Babila vedė 
agitaciją vietos anglų laikraš
ty ir manė, kad su agitacija 
pagelbės ir žmonės balsuos už 
A. Neviacką. A. Neviackas, 
P. Babila ir M. Šergelis buvo 
karšti socialistai, o dabar li
ko republ ikonų rėmėjais. Pe
reitą rudenį prieš prezidento 
rinkimus A. Neviackas vaik
ščiojo repubkkonų parodose, o 
M. Šergelis daug pasidarbavo 
republikonų partijai prieš rin
kimus. Dabar A. Neviackas 
manė, kad republ ikonai už jį 
balsuos, o M. Šergelis ir Babi
la irgi manė, kad'jie dideli 
žmonės ir daug ką reiškia ir 
kad republ ikona i jų paklausys 

. . Neviaeką. 
Kandidatais Į selektmonus bu
vo 5-ki: du iš demokratų par
tijos, o. 3-sis iš republikonų 
partijos. Demokratę partijos 
kandidatai E. G. Dalton gavo 
1469 balsus, A. J. Forrst 3309, 
J. P. McManus 788. Republi
konų H. E. Shaw gavo 3287 
b., A. K. Neviackas 369. Da
bar pasirodė kiek tas žmogelis 
reiškia tarp Norvoodo pilie
čių.

I Da keli žodžiai, ar socialis
tai ir komunistai yra idealis
tai ir už savo partijos kandi
datus balsuoja! Tankiai jie 
save vadina tikrais darbinin
kų užtarėjais. Kada parengia 
gegužės 1-mos dienos apvaik- 
sČiojimą. darbininkę šventes, 
vadinamoj lietuvių svetainėj, 
susirenka visų tautę: lietuvių, 
finų ir-kitę, vieni su rando-

šermenis kartu ir prie karsto 4r balsuos už. Ar

jds: kandidatas j prezidentus. 
Komunistų kandidatas į pre
zidentus Foster gavo 19 bal
sų; socialistų kandidatas Tlio- 
mas — 16 balsų; Aiškiai pa
rodo, kad jie už,savo partijos 
kandidatus nebalsavo. Jie pa
tys nenori, kad socializmas ar 
komunizmas įvyktų, jie tik 
prisidengę tuo talkininkauja 
kapitalistams ir kovoja prieš 
Bažnyčią ir katalikus.

Gaila, kad da yra tokių žmo
nių, kurie savę vadina katali
kais. o katalikiškų knygų, lai
kraščių nenori sckaitvti ir ka- / 
talikiš^ų įstaigų remti. Tokių 
žmonių idėja yra lygi socialis
tų ir komunistų, nes iš tokių 
žmonių socialistai tik ir pasi
laiko. Mūsų socialistai, komu
nistai ir laisvamaniai buvo to
kie pat katalikai be idealo ir 
-dabar tarnauja-svetimiems^ ji?.------
turi jokios idėjos ir nežino pa
tys kas jie yra.

sukalbėjo Rožančių ir Litani
ją. Choras taip gi užpirko šv. 
Mišias už velionę kurios bus 
atlaikytos ateinantį sekmadie
nį.

Laidotuvės įvyko sekmadie
nį. sausio 27 d., antrą valandą 
po pietų. Karstą nešė ir lydė
jo Sodalicijos narės, iš namų 
iki bažnyčiai ir po pamaldų 
per South Norvvoodą. Žmonių 
bažnyčia buvo prisigrūduš, ir| 
Į kapus lydėjo virš drisdešimts 
automobilių. Prie kapo grau
džiai verkė tėveliai, sesutės, 
giminės, draugai ir pažįstami 
paskutinį kartą tardami su
diev.

Amžiną atilsį duok dūšelei i •»
Viešpatie, o šviesybė Amžino- ’ 
ji tegul jai apšviečia. Amen. i 

Stella Maris

žvalgas
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LIETUVOS 
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos mfecrtt) ten- 
khn. Yra lndonra ra jais 
wipažinti. Juos galina 
vartoti kaip atvirutes. tra
kiai yra tam tikrame Raio-’ 
vinyje, lžvtoo yra 40 kaklo.

Kaina 40 centą 
“DARBININKAB”
366 W. Broadvay 
A Mm.
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Nuoširdų dėkingumą reiškia-

Antanas Jaruševičius, didis
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Laikas teiiria nuirus daug 
gražaus, bet antrojo• Šuberto 
mums neduos.—Robert Schu- 
man. '

. V.
t

PHILADELPHIA, PA.

nu, įsi

Balius
’ (TEA PARTY)

Rengia
* MOTERŲ SĄJUNGOS XIH-TA KUOPA

P1TTSBURGH, PA.

lietuviai 
bart *huo vyskupo, 

iš namo 
Taip ir 

savo pa-

Garadžiang Telefonas % Stubos Telefonas
South Boston 0777 ' . So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVIOE 
Savininkas Viktoras Vaitaitis•

Parduodam naujus Studebaker’ins ir Erskikus. Taipgi taisom 
visokio padirbimu automobilius ir pervežam nuo kelio sugedu* 

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinclair gazoliną.
415 Old Colony Avenue, South Boston, Mass.

i
I

į pilotų suėjo apie^ 300 š 
parapijom žmonių.

Švento Andriejaus Parapijos
Choras rengia meno ir juokųI R. Badman Meat Market,

“Darbininko” metiniame kon
certe nepaprastai gabiai išpil
dė dalį programo. Jis yra jau
nas, bet talentingas smuikinin
kas. Jo studija yra “Darbi
ninką” name. -

GASOLINO STOTIS
r » ■ ♦

12 mylių nuo Bostono, ant gero 
Statė ftoad. Stotis su dviem ga
zolino pampomis, storas, 5 kam
barių stuba su visais įtaisymasi, 
3 viitiflinkai. 2 karų garažas, 1 
akras žemės. Preke $8,500, įneš
ti $1,500. Priežastis pardavimo 
— vyro mirimas. Mat.ykit Bronia

vyks’ vasario 17 d. sekmstciieny,! 
lietuvių politikos svetainėje,' 
143 Schuyler Avė.

Lietuviai nepamirškite atei-’ 
ti paminėti tą taip svarbią die-

vatmoket bankui. Šerų dar ma- 
ekstra susirinkimą 17 d. vasa
rio 1929 sukėlimui daugiau ka
pitalo.

Sehuberto pamiklo parašas: 
Muzikos menas yra Ma palai
dojęs didelį turtą, bėt dar di
desnes viltis—Grillpartąr.

* 1 • <
Dievas yra džiaugsmo val

dovas?—Ernest Heilo.
’* -■ 2 ' ’ ' ’ * '* 
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“MARGUTIS” BUS DU 
DOLERIAI

Pabrangs Hnksmamo ir dainų su gai
doms laikraštis “MARGUTIS.” Rašy
kite tuojau ir siųskite VIENĄ DOL8-
Rl. gausite per visus metus “MAR» į 
GUTĮ.” Kas mteesls leidžia muzUrat 
Ir juokij laikrašti art A. VanagattM 
adresas : “Margutis,” .7210 So. Balutę* 
S t, Chicago, III. “Margatfs" naujoj 
vietoj. Išeina su “overkautu.” Už 16 
centu stempą galitf gauti vienį “Mar
guti” <K'l ipsipažinimo. Reikalaukite
tuojau. “Margutis” nuo 15 dienon ’ 
ruisIo bus-DU DOLERIAI. VteC* 
Kfhioe iš Lietuvos. Skaitykite “Mi 
tt” tat visada husite linksmi, 
vaikams plano “ryšelių’ labai lei 
ir grnžit). Tik už viena doleri i 
ht4 12 “MARGUČIU,’' .
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13 d. sausio š, m. Šv. Kazi- 
miera parftpijos kiąhonflg knn 
J. J. Jakaitis išdavė apyskai- 

t 'r

tą 1928 metų parapijos dar
buotės. Apyskaita buvo aiški 
ir visiems, suprantama. Iš a- 
pyskaitos paaiškėjo, kad pra
eitus metus parapijos buvo ge
ros įeigos. Mokyklos skolos 
išmokėta $7,000. Prie to, įgy
ta daugiau parapijos nuosa^y- 
bės: nupirkta dar vienas dide
lis namas, kuriame įtaisyta 
jaunimui kambariai. Nupirk
ta dar daugiau žemės prie 
Harrison gatvės ir tokiu būdu 
padidintas mokyklos kiemas. 
Padidinus mokyklos kiemą į- 
taisyta stora cementinė siena 
aplink visą mokyklos Jdemą, 
ant kurios Uždėta plieno tvo*- 
ra. Taigi aišku, kad. praeitais 
metais daug pažengta pirmyn. 
Tai buyo parapijonų susipra
timas. ' Prie to ir draugi jos rė
mė, viršminetą darbuotę.- iča 
pašymooiu draugija kurine 
surengė kokias nors pramogas 
arba pagelbėjo mūsų klebonui 
jo darbuotėje.

Draugijų darbuotė

Čia paduodu kiek draugijos 
uždirbo parapijos naudai.

Blaivininkai surengė teatra- 
lį vakarą. Pelnas $106.40.

Šv. Onos D-jos Whist Party 
$104.20, valgių pardavimas 
$50.00, gegužinė $60.40.

Šv. Petronėlės dr-jos AVUist 
Party $50.00

Šv. Kazimiero mokyklos mo
kinių vakaras birželio mėn. 
$206, Kalėdų vakaras $250.

lab^$lQ0. 
juokingai nupiešia šykštuolio 
gyvenimą. Philadelphijos a- 
pyiiukėj, rodos, pirmą kartą 
statomas. Pasirūpinkite bilie
tus iškalno nuo bile katro cho- 
to nario, tada nereikės šalti 
prie dunp
>

d&inas
iššaus šimto dole-
gV:,'"* -----

vardą ir išduodama jiems dk 
ploniai su &▼. Pranciškaus pa-

kotopo vardas ir kiek aukavo. 
Taip pat aukotojo vardus įra
šoma į Vienuolyno Rėmėjų 
Knygą,kurįvisuomet busvie- 

1 uuolyne.'. Seserys ypatingose 
, . , j maldose kasdien mini Vienuo-

Rengiasi paminėti Vasario }yno Rėmėjus, o laike Seserų 
1® d- ■ t.iof initi in Cionnnlvnn

Choro Komisija

HARRISON-KEARN Y,N. J

metinių rekolekcijų Vienuolyno 
koplyčioje esti laikomos ^v. 
Mišios už gyrus, in mirusius 
Vienuolyno Rėmėjus.

Tikimės, kad atsiras ir dau
giau tokių kilnąširdžių rėmėjų 
kurie taps amžinais nariais, 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno.

Kadangi neišgalime jums vi
siems atsilyginti už užuojautą 
suteiktą, iai Visagalis Viešpats 

Paminėjimas Vasario 16 d. į-; atlygina šimteriopai, kurie tik 
Vienuolyną remia savo kilniais 
darbais.

Jeigu ta parapija pasirodė 
taip gražiai, giliai pasitikime, 
kad ir kitos parapijos nepa-

--------- įnirš mūsų vargo ir idecrde, um 
J. Stasilionis pievas gausiai atmokės.

Dėkingos šv. Pranciškaus 
Seserys

_ Sausio. 24 d. įvyko Lietuvos 
Laisvės paskolos komiteto su
sirinkimas. Nutarta šaukt mi
tingą ir rengtis prie paminėji
mo vasario 16 d.

Išrinkta komisija. Įėjo A. 
Melenavičius, A. Daunoras, K.- 
Nekrašas, V. Semeliūnas ir J. 
Stasilionis.

i
Pereitą sekmadieny, vasa

rio 3 čL’Iv. Petro parapijos 
parapijonys, Moterų Sąjun
gos 13 kp. iniciatyva, suruo
šė iškilmingą puotą pagerbi- 
atu^vokleto'lpi.K. 
Urbonavičiaus jo dešimties 
metų klebonavimo sukaktu
vėse.

Nežiūrint, kad bedarbė, li- 
gos ir bilietų aukštos kainos,

SU- 
tmttKBtta DteK va- 
: šzzio įfenra onmos 

“TivĮnaeionMO”
Sausio' 28 d. Parapijos sa- 

įėję ant Septintos gatvės į- 
vyko draugijų atstovų susi
rinkimas pasitarimui dėl 
tinkamesnio apvaikščiojimo 
Vasario 16 d. t. y. vienuolik
tas sukaktuves Lietuvos Ne
priklausomybes paskelbimo. 
■W->V « ____ ___ • • _ _ •

[atstovus: Šv. Petro ir Povi- 
Be to, puotoje dalyvavo lo Dr-ja, Liet. Dukterų po 

iš tolimesnių kolonijų gar- globa Motinos Švč. Dr-ja, D. 
bingų svečių, kaip tai: kun. L. K. Keistučio Dr-ja, Sal- 
J. Ambotas, Hartfordo lie
tuvių ‘ parapijos klebonas; 
kuris sausio 27 d. minėjo sa
vo 60 metų amžiaus sukak
tuves. ' ‘ .

Puota buvo iškilminga ir 
nepaprasta. Programas su-

-y i—.i— įr

DR-JOS VALDYBA
linkai*—.Antanas Ni 
p. gtrth gt.f 
irmtnlnkaa—Juozai J 
awyer Avė., Dorchesl

Prot Raitininkas — Albinas
948 E. Broadvay, So. Boston, 

Fin. Raitininkas — Juozas Gibe
27 Tampa St, Mattapan, Mase 

Iždininkas — Vincas Kalifiiusį -____ _
87 G Street, South "Boston. Mass. , 

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

Draugijos susirinkimai būna kas plr> 
ma nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 

' Vai po pietų, parapijos sale), 492 , 
Seventh St, So. Boston, Mas&■

Kaip visuomet, taip ir dabar 
Grand Rapidso parapi jonys pa
sirodė labai gražiai savo gau
siomis aukomisš Tiktai per vie
ną vakarą laike pramogėlės, 
geraširdžiai žmonės suaukavo - 
$250.00. Už užkandžius liko' - - - 
$4644.. Ar tai negi aži auka? j Bendrovė turi dideli mortgičių

Užtai, pirmiausia priklauso. bairfce Kiek pinigų Įeina reik 
didžiausia padėka Didžiai

Sausio 20 d. Įvyko Lietuvių 
t Kooperatyvės" Bendroves (sve
tainės) metinis susirinkimas. 
Pereitais metais buvo įeigų 

išlaidų $10,650.43. 
Sausio pirmą dieną pas iždi- 

>ninką' buyo pinigų $1,769.73.

didžia.usįą _____ _
Gerb. Kunigui Juozapui A. 
Lipkui, Švento Petro jr Povilo 
Klebonui, už jo prielankumą ir 
gražų pasakymą savo geriems 
parapi jonams remti Šv. Pran
ciškaus Lietuvių Vienuolyną, 
kuomet yra didžiausias reika
las.

Pamiršti negalime ir tų uolių 
veikėjų tam šventam tikslui, 
todėl ir visiems darbininkams 
išreiškiame didžiausią padėką 
už jų nenuilstantį pasidarbavi
mą vienuolyno reikalams. *

Bet dar didesnė padėka pri
klauso sekantiems aukotojams 
kurie prisidėjo savo aukomis: 
Jonas Vainavičius, B. Valusis, 
J. Sadauskas, J. Steponavičius, 
p-lė O. Bražaitė. B. Valukonis. 
V. Tauteris. J. Kantavičius, K. 
Dėdynienė, P. ir A. Blaškiai.'C. 

r j 
vakarus vasario 9-tą ir 10-tą į Martinkevičius. J. Žalėnas. 
dd. šių metų.' Koncertinė dalis Richmond Bakery. A. Vaivada, 
labai įvairi. Susideda iš solių. West Leonard Meat Market. 
duetų, trio ir tt. Ponia Slivi- 
nienė, pagarsėjusi dainininkė me sekanbioms draugijoms: Šv. 
svetimtaučių, tarpe, pasižadėjo .Jurgio, Šv. Rožančiaus, Mote- 
atvvkti ir pagražint programą.1 rųSąjungos, šv. Agotos, Panų 
Bus ir dialogas “Dvi Kūmu- ir Jaunimo.
tės.” O ką sakysite apie veika- Į Antanas Jaruševičius, didis 
lą, keturių aktų komediją"“ Po- geradaris Sesučių, paaukavo

Katalikiškų draugijų Fede
racijos gegužinė $613.38.

Moterų Są-gos Whist Party 
$35.00. ’

Bažnytinis- Choras Minstrel 
Sliow $205.24.

Skaitytojams aišku, kad mi
nėtos draugijos gražiai pasi
darbavo mūsų bažnyčiai.

Graži ir sėkminga darbuotė*
buvo pereitų metų. Linkėtina 
ir toliaus viršminėtoms drau
gijom sėkmingos darbuotės ir 
lai jos auga ir stiprėja nariais 
bei narėmis, o kada darbuosi- 
tės tada iy mūsų klebonui bus 
lengviaus.

Darbai.
Darbai pas mus neblogai ei

na. Bet yra daug, žmonių ieš
kančių darbo; daug privažiavo 
iš kitur.

Uždarbiai

Uždarbiai nelabai dideli. Šei
niaus automobilių dirbtuvėse 
mokėdavo šešis dolerius Į die
ną, o dabar pradedant po pen
kias dienas savaitėje* dirbt, mo
ka tik" po penkis' dol.

z

TRENTON, N. J.

”7 Šeštadieny

Vietos lietuviai mėgino 
siliuosuoti nuo lenkų ir kurti __ * »
savo parapiją. Lenkai turi 3 
parapijas ir prie jų priklauso 
ir lietuviai. Pasitarę lietuviai 
nutarė pirkti namą bažnyčiai, 
ir suradę namą davė $200 
rankpinigių. Nuvažiavo pas 
vyskupą, gavo pritarimą ir su
grįžę da $200 padidino rank
pinigius. lankai sužinoję, nu
važiavo pas vyskupą ir visą 
reikalą pas vyskupą taip pa
kreipė, kad vėliau 
net gavo b ‘ 
Įduotų rankpinigių 
saviniko nebeatgavo, 
pasilieka lietuviai be 
rapijos.

Vasario-Feb. 9-tą d., 1929
5*3- . 7:00 vai. vakare *
W *A & A PIJO 8 S AL ĖJ >

492 East Seventh Street, South Boston, Mass.

GRIEŽŠ GERA ORCHESTRA 
M aža Jžanga

- ART. BABRAVIČIUS 
BOSTONE

Šiomis dienomis į Bostonų 
iš Chicagos atvyko ari.-dai- 
nininkas J. Babravičius.

Vasario 10 d., 3:30 vai. po 
pietų, Jordan Hali, Bostone, 
Įvyks jo koncertas.

Art. Babravičius turi gra
žų tenoro balsą. Visuomet 
dainuoja jautriai ir patrijo- 
tingai.

Būdamas Uhieagoje daug 
kartų dainavo . per radio 
(WGN). .Milijonai klausy
tojų, kitataučiai ir lietuviai,
labai aukštai jį ^įkainavo ir 
jis gavo šimtus pagyrimo 
laiškų. j

Gerb. artistas ir čia žada 
dainuoti per radio, jeigu jis 
matys, kad jo dainavimų į- 
kainuos' lietuviai, sekmadie
ny, gausiu atsilankymu į jo 
koncertų.

NEWARK, N. J.
4

Saulio 20-tą d. 1929 m. Švč. 
Trejybės parapijos lietuvių 
klebonas kun. I. Kelmelis baž
nyčioje iš sakyklos pranešė 
kad yra atvažiavęs garbingas 
svečias,'Lietuvos aukštųjų mo
kyklų inspektorius, P.- Kai-j 
riukštis ir sakys prakalbą tuo-! 
jau po pamaldų parapijos sve
tainėj

Pasibaigus bažnytinėm pa
maldoms žmonės susirinko į 
svetainę ir pradėjo P. Kai
riūkštis prakalbą apie brolių 
vilniečių kančias, kurias ken
čia nuo okupantų lenkų ir nu
rodė reikalą lietuviams statyti 
bendrabutį Vilniuje. Pabaigus 
prakalbą rinko aukas. Surinko 
$43.60. Aukas renkant kalbėjo 
Lietuvos vice-konsulas advo
katas P. Daužvardis.

Mirė
.Sausio 13-tą mirė V. Lazdy

nas, buvęs 1919 m. laisvama
nių atstovas į Lietuvą.

žvalgas

džiausios Širdies V. J. R. K. 
D-ja, Šv. Kazimiero R.-K. 
D-ją, Šv. Jono Ev. B. D-ja, 
LDS. 1-ma kuopa ir L. Vy
čių 17-ta kuopa:

So. Bostono Liet. Ūkėsų 
Kliubas prisiuntė laišką su 
padėka už pakvietimą, bet 
atstovi) neprisiuntė. Susiv. 
Lieti Šv. ■ Kaaimieto Dr ja 
taipgi atstovų nei oficialės 
žinios neprisiuntė, bet suži
nota, kad ji atsisakė prie 
šio darbo prisidėti.

Susirinkimą atidarė V. T. 
Savickas x paaiškindamas, 
kaip šis visas darbas prasi
dėjęs, būtent šiaip: Kadan
gi So. Bostonas tautiniuose 
reikaluose per pastaruosius 
kelis metus buvo gana toli 
atsilikęs nuo kitų kolonijų, 
pavyzdin: praėjo kelios taip 
reikšmingos ir brangios lie
tuviams šventės — Vasario 
16 d. visai nepaminėtos. 
L^raritais—metais-- buvo 10 
metines Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvės. Visa 
Lietuva iškilmingiausiai jas 
minėjo. Taip pat beveik vi
sos lietuvių kolonijos iškil
mingai jas paminėjo, o So. 
Bostonas, ta viena iš ■ di
džiausių lietuvių kolonijų, 
kurioje net trys laikraščiai 
išeina, anei krust. Taip-pat 
praleista ir spalių 9 d. Vil
niaus užgrobimo diena, kaip 
paprasčiausia savaitės die
na. Tą minty turėdami, ke
li darbuotojai sumanė ir su
šaukė kaikurių dr-jų valdy
bos narius pasitarimui. Tas 
susirinkimas įvykęs gruo
džio 28 d., 1928. Jame šis 
reikalas plačiai apkalbėta 

>ir apgailestauta, kad Bos- 
j tonas prie tokio apsileidimo 
I priėjo. Nutarta nors šiais 
metais ką nors daryti, nors 
Vasario 16’d. paminėti. Į tą 
darbų nutarta pakviesti vi
sas dr-jas laiškais. Išrinkta 
laikina valdyba. Ir kadangi 
laiko neperdaug buvo, tai 
nutarta kaikuriuos būti
niausius darbus pradėti ne
laukiant oficialaus d-jų ats
tovų susirinkimo, nes tą syk 
jau būtų pervėlu. Todėl 
salė, MunicipaI -Building dėl 
vasario 17 d. vakaro (nes ta 
diena patogesnė apvaikščio- 
jimui negu 16 vasario) pa
imta, kai kurie kalbėtojai 
gauti Taip pat užprašyta

• •

»

dėl vasario 16 d. gedulingos 
šv. mišios už žuvusius Lie
tuvos kareivius. Pakviesta 
ir pasižadėjo dalyvauti Šv. 
-Petro parapijos choras su 
gerb. varg. M. Karbausku ir 
solistai: M. Grybaitė ir S.
Paura.

Pirmininkui pabaigus ra
portus išdavė kiti laikinos 
valdybos nariai.

Draugijų atstovai rapor
tus vienbalsiai priėmė.

Buvo renkama valdyba 
(iš trijų 'kandidatų). Val- 

Mybon pateko šie: V. T. Sa
vickas pirm., O. Šiauliene 
ir Karolis Urbonas, vice- 
pirm., Albinas Neviera ir 
A. Ivaška, rast., Andrius 
Naudžiūnas ižd., - Povilas 
Rūkąs ir J. Jackevičius iždo 
globėjai; rezoliucijų komisi- 
jon išrinkta Mikolas Venis,
A. Neviera ir A. Ivaška.

xValdybai pavesta darbas 
daryti kuogeriausiai ir sulig 
reikalo sušaukti visų atsto
vi! susirinkimą.

Nutaria į ruošiamas iškil
mes įžangos neimti, bet da
lyti kolektą lėšoms padeng
ti o likusius visus pinigus 
pasiųsti Vilniaus z našlai
čiams.

Nors aukų iš d-jų nepra
šyta, bet pasirodė, kad lėšų 
padengimui jau savo narių 
tarpe surinko šios* patrio- 
tingos dr-jos: Šv. Petro ir 
Povilo Dr-ja $7.08, Lietuvos 
Dukterį} po globą Motinos 
Švč. $4.25 ir Šv. Jono Ev.
B. D-ja $10.59. Viso $21.92.

Taigi, bostoniečiams be
lieka ruoštis į tas šaunias 
Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimo 11-tas sukaktu
ves, kurios Įvyks vasario 17 
d. 7:30 vai. vakare, Muni
cipaI Building Salėje, So. 
Bostone, kur bttš geriausi 
kalbėtojai, solistai: p-lė M. 
Grybaitė ir S. Paura; taip
gi didžiulis Šv. Petro Para
pijos Choras.

Dalyvavęs

JONO EV. BL.
DR-JOS VALDYBA '

Pirmininkas — M. ŽiOba,
539 E. 7tfi St., So. Boston, Mass. •, 
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Piųnininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Maas..^^ 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis,' 
5 Thomas Pk., Š? Boston, Mas&?

Fin. Raštininkas —r M. Šeikis, J/.1 
366 Broadvay, Š. Boston, Masu' 

Kasierjiis -r- A. Naudžiūnas, 
885 Broadway, So. Boston, Mas&

Tvarkdarys — J, Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Masu 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedčldienį kiekvieno mC- 
nešiu, 
parapijos salėj, 492 E. Sev 
St., So. Boston, Mass.

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

Pirmininkas — J. Grubinskas, 
^4 Prescott St, Readvllle, Mass.

Vice-Pirmininkas — J. Markellonif 
140 Bowen St, So. Boston, MasS.

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis, 
364 W. Broadway, So. Boston, Masu 

Iždininkas — V. Balutis 
38 Mercer St, So. Boston, Masu •>« 

Maršalka — J. Zaikis, », . , 7
7 Winfield St, So. Boston, Masu 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rų. nedėldienį kiekvieno * ' ,
num. 492 E. Seventh St., parapijas 1 
salėj, 7th St, South Boston, Masu

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS , < 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA \ ■
Pirmininkė — Jieva MarksienS, ' ■ 

625 E. 8th St., S. Boston, '
Vjee-Pirntininkė—Ona Zulonien^ - - 
,Al,.M9nks St., S., Boston, Msaj^ 
Prot. Rašt. — Ona Siriurieng, 

443 E. 7th St.,'S. Boston, Mass 
Telephone South Boston 3422-R - 

Fin. Rast. — Bronislava CiūnienA 
29 GouldSt., W. Roxbury, Masu 

Iždininkė — Ona Staniuliutė, - • 
105 W. 6th St., S. Boston, Mąss. .

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

Draugija savo susirinkimus laika 
kas antrą utarninką kiekvieno - 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p> 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki* 
tSs pas protokolų raštininkę J; 
laišku ar telefonu. ’ ' -

‘r
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBO SANTRAŠAI \ 
Pirmininkas — Mot Versiackas, 

694 E. Fifth St., So. Boston, Masu 
Vice-Pirmininkas — Povilus, Raka, į.

125 Bowen St, South Boston, Masu 
Prot. Raštininkas — Ant Macejunau A 

450 E. 7th St, So. Boston, Masu 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuleiklu 

109 Bowen St, South Boston, Masu 
Iždininkas — Andrius Zalieckau

150 H Street Soiith Boston, Masu 
Tvarkdaris — Kazys Mfkalionis,

906 E. Broadvay. So. Boston,.Ma* * 
Draugija laiko savo susirinkimas km 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnęsfo 
■Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver 
So. Boston’e, 1:30 vai. rpo pietą; 
Ateidami suslrinkiman prašome at- ' 
sivesti naujų narių prirašyti prM 

- musų draugijos.

8ENMV0JIMUI
ir — 6 dideh kambariai, naujai Htaisv-

Kontnm, 120 Marine Road, So. ti, įtakai. Kreipkitės pas: Praną 
Boston, Mass. Tel. S. B. 2483-W. Paulauską, 188 Bmvcn St., South 

Bostou^Mna.

CHAftESJ
(VIESULĄ)■

Raal Estate-Insur&nce 
Mortgages 

Penluode laivakortei I Ir ii 
Lietuvei ptto«fawMe Meka 

1126 tVASRTNGTON* S
SO. NORtVOOB. MAS8. 

Trt. Nonrood



Parapijos ka?P^ sekmadieny, vasario/
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na: metams 2 dol., pusei metų— rokai ir beveik vi-
• ^4z\l La1 « O V\A1* w\ C' v **

nių ir kitos.

I

I

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas j-

fflBŽf AUSIA-DOVANI -

Bus ge. 
proga atsilyginti už organą. 

J. V., Rast.

kūrinos paveda 
mano prillur?jl- 
mni. visuomet 
huną pa ten kinti 
ir sntnnptna ge
rokai pinigą.

Mano kaina vb 
atems Ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABŪRIUT

162 Broadway. So. Boatoo, Maaa 
Residence: 318 W. Thlnl St

Telefono: South Boston 0804W.

“Š-nis”

gimtojo krašto ir
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitokį Laikraščio kai-

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny.

štų gimtąją lietuvių kalbą, 
tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

CLEVELAND, OHIO
Vasario 14 d., 8 vai. vakare, 

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

ap- 
eilėraščiai, juokai. 

Žinutės iš

PROVIDENCE, R, Į /
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ąekmadiany.
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Lietuvis Dantistas

DR= S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir 

,nuo G iki 9 vakare, šventą dieną 
pagal susitarimą

(KASPARAVIČIUS)
511 Brodaway, So. Boston

O!šio valandos:
nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:80 iki &.. 
ir nuo 6 .Iki 8 vaL vakare. Ofisas 
nždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldienJais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

 I

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų lai k r aš-

I

MOTERIS UŽ PERMINĖ - žiavusi'savo senu automobi- 
( JIMĄ DOVANŲ GAVO (liu, kuris kainoja tik 6000 

O- (markių* Tąpatįvakarą a- 
Nesenai Berlyno teisme merikonas stovėdamas knt 

- buvo nagrinėjama labai į- kelių maldauja ponią pada
ryti jam laimę: priimti iš jo 

Laike _vieno aukšto "fai- čekį į šešis tūkstančius mar--
■k • **

fakloko - dideliame hotely kių. 
g anglų diplomatas šoko su la-Į Dw kelioms

V gražia slinkus-kriminalines įoliei-
grizo prie savo stalelio po- jos Taldiffinkai suėmė kaž] 

pama ę, 'a ingo jos kokį pilietį, mėginusį pa- 
kurmių kailių pairto Ta- y0^ fos -ios ios kai. 
&au ponia sako, kad tai esųs U|} £]itta k(.dsjp.

Kriminalinės policijos vai-
kniekis ir džiaugėsi, kad —;

ji, važiuodama į fąlfokloką 
neužsidėjo nepalyginti bran- dininkai sveikina gražuolę, 
gesnio palto iš sabaliu kai- bet ji apalpsta. Galų gale 

i
palto iš sabalių kai

| pasirodo, kad areštuotas pi- 
OPer valandą anglų diplo- lietis buvo gražuolės sėbras 
knatas nuperka savo damar'ir kad jie sutartinai darė 
naują kurmių mantoA__

H ^Kelioms dienoms praslin-1vyko apgauti daug gražių 
kus, ta pati ponia buvo nak- 'motenj garbintojų Parvžiu- 
tiniame dansinge su stambiu je, Berlyne ir Kolne. 
vokiečių {pramonininku.
Staiga ji stvėrėsi kaklo ir no, kad savo sukčiavimo au- 
pareiškė, kad publikoje jai komis ji pasirinkdavusi to- 

J nuo kaklo nutraukti bran-jkius asmenis, kurie nemi
egos' karoliai. Kitą dieną ibiednėtų “padovanoję” jai 
T" pidiĮiuniiiiiika* paduvanuju kelio—tūkotančiuo—markių 

. poniai dar brangesnius ka- būtent : užsienių diplomatai.
rolius. Iš'pradžių ponia at- bankiųinkai, pramonininkai 
sisakinėjo imti dovaną ir ir kiti. -rFil
tik pramonininkui maldau
jant sutiko ją priimti. Gruo
džio 9 d. ta pati nepaprasta 

ri gražuolė ir žavėtoja važiuo-^
ja su turtingu amerikonu 
savo automobiliu į teatrą.
Šoferiauia pati ponia. Pa
vakarieniavus amerikonas 
ir gražuolė eina prie auto-,s^^s*

I

gimusuĮ^?
106 berniukai, bet iš jų 20 
nesulaukia vedybinio am
žiaus. Vadinasi, tiek mer
ginų nėra poros. Nors meti
nis ateivių skaičiuj ir padi
dina vyrųv skaičių,^ bet vis 
tik su moterų skaičiumi jo 
nesulygina. Be to Amerilco- 
je labai įsigyvenęs seųber- 
niavimo paprotys. Kituose 
kraštuose dar mišresnis 
vaizdas šituo atžvilgiu. Tai 
kur, pagaliau geriausios są
lygos ištekėti? Pasirodo I- 
talijoj' Dabar ten vyrų skai
čius lygus moterų skaičiui. 
Nors senbemiavimo papro
tys ir ten nemažas," bet ne
trukus jis turės išnykti, dėl 
to, kad kiekvienas nevedęs 
turi mokėti tam tikrą neve
dimo mokestį. Mokestis jau 
senstančios gražuolės moka, 
įvestas ir jį senberniai ir 
bet apčiuopiamų vaisių dar 
nedavė. Nevedusių skaičius 
tik mikroskopiškai sumažė- 

_ . „ , .v, . I jo. Netrukus šitas mokestis
Teisme gražuole paniški- bus padidintas tiek> kad jau 

bus išskaičiavimas vesti, 
i kaip—mokestį—mokėti.—Ir 
taip nelabai noriai mokes
čiai mokami.

savo “triukus.” Jiems pa-

'-..•y
Gražuolė nuteista 1^ .me

tų, o jos sėbras 2 metams.

GERIAUSIOS SĄLY
GOS IŠTEKĖTI

Patikti vyrams ir ištekė
ti, štai vyriausias merginų 

v ir gražuolė eina prie auto-,s^eK^s- Pradžioje, kol dar 
-‘mobilio ir pastebi, kad au- atvirai pasisakyti,

tomobilis dingo. Ponia vėl tikrųjų yra metų, tas
džiaugiasi, kad ši karta va- klausimas dar ne taip bevil- 

tingąs, bet pergyvenus tą

vaime atsiranda noras savoj 
amžiaus bent keletą metų 
nuslėpti, ne menkas galvo
sūkis. Tai galėtų pasakyti 
bet kuri nuoširdi senstanti 
gražuolė. O tokių gražuolį 
visam pasauly nestinga. Ne
tikslu kelti klausimą, kodėl

MIKALOJIŠKA LENKŲ 
DOVANA BERLYNE

Mikalojaus diena, kuri bū
na gruodžio 6 d., Lenkijoj 
laikoma tradicine dovanų 
siuntimo diena. Pernai ji 
pasižymėjo nepaprastų do
vanų gausumu. Daug buvo 
tokių dovanų, kurios per 
vieną akimirką paprastą 
mirtingąjį padaro nemariu 
ir parodo aną pasaulį. Ne
paprasta kiek pasivėlavusi 
mikalojiška dovana sudarė 

į įspūdį Berlyne. Ten gyve- 
I pančiam lenkų laikraščio

Daugybė paveikslų 1 Pasakos, 
sakymėliai,
Piešos vaikų teatrui...........—„ — . .v _.

plataus pašau- jos neištekėjo, nes nesusira
do vyriškio, norinčio vesti. 

*’ O vyrų noras vesti, tiesą pa
sakius, po didžiojo karo ge-

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: ‘ ‘ Saulutės ’ ’ Adminis- 
tracija Jurbarke.

suose kraštuose vienodai. 
Tad kur geriausios sąlygos 
merginoms ištekėti? Pagal 
statistiką, Amerikos Jungti
nėse Valstybėse būtu tinka
miausios sąlygos. Ten 100

J. KUPSTIS
Real Estate Insurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1373

• < /OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO
DU GERIAUSI PIRKINIAI,*

. kokių lig šiol niekur nėra buvę.
SO. BOSTONE

12 šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro 
Rendų atneša $2700 j metus. Prekė $22,000. įmokėti nemažiau kaip 
$2,000, likusius išmokėsite raudomis. Dabar būna viskas naujai pertai
soma. Jei norite gyventi laimingai. Jei norite išauginu šeimyną pavyzdin
gai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite būti nepri 
klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasmaudokit Ha proga. Tinkama 
vieta krautuvei.

AR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE

2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 J metus. 
Kaina $0,500, {nešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiU pas kitą Ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
Iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadvray, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Parūpinant mortgičlns namams Ir ūkiame Kas turi pinigų dėl mort- 
gičių. kreipkitės pas mus. Inšiurlnam viską, reikalaujant duodam ir ant 
ižmokesčio—tik Mass. valsu jo j.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pas mus ir persitikrinti.

Parduodam anglis Ir malkas, pristatom 1 namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo\Boetono. . ! ' ,

Parduodam laivakortes ir siunčiam pinigus i visas
, ŠALIS.

JUOZO
BABRAVIČIAUS

Į vas.10, ^.tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užshno- 
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.• ♦
Pirmadieny, vasario 11-dieną, 

7 :30 vai. vakare, Karalienės An-

Robling ir._South 4th gatvių j- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimas. 
Bus renkama nauja valdyba 1929 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

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

vyks vas. 10 d., flioj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. ifalonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

BALTIMOElv MD.
Vasario 10 dieną, sekmadieny, 

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

SU PAGELBA
AMELIA TATARONIUTĖS

NEDĖLDIENĮ, VASARIO 10, 1929___________
‘ 3:30 vai. po pietų

J ORDAN HALL .
Naujos Anglijos Konservatorijos Name 

Huntington Avenue, Kertė Gainsboro St., Boston, Mass.
Tikietai gana pigūs: $1.50, S1.00 ir 75c. '

(Pirkite Iš kalno Šidlausko Aptiek oj, “Keleivio” ir “Darbininko” 
Administracijose ir Lithuauian Agency

Nueikite pasiklausyti ir pasigerėti savo daile ir dailininkais,— 
o grįšite sužavėti jų neišpasakytais gabumais!

Vadovystė
360 KUOPA SLA

vyku VM.S. 10 d., t> vąi. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti .kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

vasario H d., tuoj po sumos, baž-' 
nytinžj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėti? duokles. Parodyki... 
me gražų pavyzdį kitiems. , '

____________ • -■ 
j

NEW BRITAIN, CONN..
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks

Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti^ duok* 
les. ___________________

Raštiniais 
•-------------- - M-

DETROIT, MICH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
vas. 17 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje/Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. ■' Valdyba

, t;;’.' •' \į .

LAWRENE, MASS. : į

LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 17 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius .flt- 
silankyti į šj susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite -ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar jieturllė BlOkėSčlų kliy- 
gueių.tai gausite susirinkime.>

Valdyba;

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

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

- Valdyba
I 

tifikacijos pasijuto Įžeista 
ir ėmėsi kaltininką ieškoti. 
Pasirodo toki šposą iškrėtė 
kitu dvieju lenkų laikraščių 
bendradarbiai Berlyne.’

“Tr.”

•“Ilustrowany Kur j. 'Codzie- 
ny” bendradarbiui Helerui 
kaž koks vaikėzas atnešė ne
mažą dėžutę. Gavėjas gy
niodamas ją iš popieriaus 
išgirdo it laikrodžio takšėji
mą. To užteko, kad išgąs
čio, pagauto lenko galvoj su
sidarytų vaizdas, kad Čia y- 
ra jam atsiųsta pragaro ma> 
šina. Jausdamas negryną 
sąžinę ukrainiečių atžvilgiu, 
vaizdavosi, kad tai jie jam 
keršija. Pragaro mašina, 
ypač kai ji užtaisyta, maži 
juokai. Nežinia, dabar ar 
kiek vėliau ji sprogs. Bai
mės purtomas lenkas pa
skambino vokiečių policijai. 
Pastaroji atvykusi apžiūrė
jo. Ir jai buvo aišku, kad 
ne saldainiai nuo kosulio, 
kaip tai ant dėžutės parašv- 

?ta. Pasikvietę ^gaisrininkų 
i komanda ir žinovus dideliu 
I ' -------------

K. J. KALINAUSKAS
Advokatas

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

Vakarais ir Subatomis po pietų: 
aptiekoriaus Šidlausko na
me, kampas E ir Broad- 
way, So. Boston. Tel. So. 
Boston 0575-W.

Gytenimo vieta: 33 Rosemont St.. 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

atsargumu kas sekundę ri
zikuodami gyvybę, dėžutę 
vis tik išnešė namų kieman 
ir čia pat greitomis užkasė. 
Sustiprinta policijos sargy
ba ir gaisrininkai laukė pra
varo mašinos balso ištisą nak- 
tį. ArtiinftjftĮyvefrtdjai per 
naktį gyveno kaip ant ug- 
niakalnio. Tačiau buvo ra
mu. Ryte dėžutę atkasė ir 
visu atsargumu paklausė. 
Nesigirdėjo takšėjimo. At
slūgo visiems baimes banga. 
Vadinasi nesprogo dėl suge
dimo. Policijos laboratori
jos priotechnikas atvežtąją 
pragaro mašiną apžiūrėjo. 
Ne taip jau baisi ji pasiro
dė. Buvo, tai didelės kon
servų dėžės pavidalo skardi
nė iš visur cinu aklinai už
lieta. Išardžius rasta viduj 
senas, markės vertas laikro
dis žadintojas ir daugiau 
nieko. Buvo aiSku kad kaž^|pg; f C ASPER 
kas padare mistifikacijos 
(nekalto juoko) dėliai. Ber
lyno policija dėl tokios mis-

DIDŽIAUSIOS PASAULYJE 
BAŽNYČIOS

Didžiausia pasaulyje baž- 
invčia vra Šv. Petro — Ro-• • 
moję. T jų telpa iki 55,000 
žmonių. Antra savo didu
mu yra Nilano katedra, 
kurioje telpa 37,000 žmonių. 
Toliau Koelno katedra, ku
rioje telpa 30,(MM) žmonių. 
Paryžiaus katedra (Notre 
Daine) . talpina 24,000 žmo-

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, vasario 19 dieną, 

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

HUDSON, MASS.
• LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, vasario 22 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau 
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šj susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yrrf užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga. 
nizacijos.

Valdyba 
MONTELLO?MASS.

LDS. 2 kuopos susirinkimas Į- 
vyks vasario 12 d., Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti j šj susirinkimą.
ra

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvvks penktadienv, 
kpvo 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

t j “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“Žvaigždutė” yra viena iš jdo- 
1 miausių vaikų laikraščių, kurį net 
; Švietimo Ministerija prenumeruo- 
■ ja visoms mokykloms. Joje rasi- 
Įte daug pasakėlių, įvairių pasi- 
: skaitymėlių ir pačių vaikų kuri- 
jnėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
'mėnuo ir metams tewašfąoja tik 
|3-lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

Adresas: Lietuva, Kau
nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

> Tel Brockton 5112 < i

DANTISTAS

|UR. A. J. GORMAN
! ; (GUMAUSKASF

705 Main St, Mostelio, Mum ; ; 
(Kampas Broad 8treet)

!! Ofiso valandos: < .
1 Ryte nuo 10 iki 12 vai.; 
g Dieną nuo 2 iki 5 vaL } ; 
g Vakare anuo 6 iki 8 vairi 
( Sekmadieniais pagal sutarties.

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

jvyks kovo 3-čią d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y. 
"Vasario 24 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbiu 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
drau gus («s) prirašyti. Valdyba

I

P. J. AKUNEVIČIUS
LietuvisGraborius 

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486 

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
nailaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai

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

S. BARUSEVIČ1US• • • y w
Lietuvis Graborius. Balauomuo- 

tojas, Reni Estate Ir Pnblic 
Notaras ,

254 W. Broadway 
4Jouth Boston, Mass.

Rezldebcija: 838 Dorchester Ar. 
Dorchester, Mass.

E. V. WARABOW
(IVrublfanskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass.

• Tel. Norwood 1506 
MONTKLLO OFTICH 

104 Ames Street Į
Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

' D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 Ir 448 Oambrfdffe Street 

Cambridge,Misi.
Telephone ūnlverrity 8831-W

PHILADELPHIĄ, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas jvyks sekmadie
ny, kovo 3 dieną, tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo- 

-klesr----------- ---------------- Valdyba__
—------ :—i .

WATERBURY, CONN
Vasario 24 d., 1 vai. po pietų į- 

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

Paieškai! Valiūną iš Kampiškių 
sodžiaus, Kauno apskričio: Pir
miau gyveno West Loveli. Pa
miršau jo antrašą, seniai susira
šiau. -Jei jis pats ar kas kitas 
apie jį žinot malonėkit man pra
nešt, turiu svarbų reikalą. Anas
tazija Žabalavičius, 9565 Russell 
St., Detroit, Mieh. (V.-5)

Tel. So. Boston O5O6-W.
Lietuvya Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston

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

LAIDOJIMUS




