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PASIKĖSINIMAS NU
ŽUDYTI KUBOS PRE

ZIDENTĄ NEPA
VYKO

Berlynas (Elta).—“Vos- leidimą, kad nusavintų tur
tus paveldėtų jo linijos Ra-

Sharkey

m

žiatis.
Po

spektoriai peržiūrėję
Kublerio sąskaitas ir rado^ 
kad jis padarė klaidą.
21 centą daugiau negu 
Įėjo.
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Havana. — Aštuonius vy
rus, trys iš jų įžymūs profe
sionalai, areštavo ir kaltina 
suokalby nužudyti preziden
tą Geraldo Machado y Mo
rales. Sakoj, kad suokalby 
įvelta ir armija. Spėjama, 
kad bus Iškeltos bylos prieš 

—armijos viršininkus už išda 
vvstę.

Miami Beach, Florida. — 
Pereitą trečiadienį, J ack 
Sharkey kumščiu nugalėjo 
W. L. Stribling iš 10 roun- 
dų.

Kumštynių žiūrėti buvo 
suėję apie 40,000 žmonių.

Šių kumštynių promote- 
riu buvo Jack Dempsey. Re- 
feree Lon Magnolia pripa
žino 5 round’us Sharkey, 3 
roundus Stribling ir du 
abiem. Laimėtoju pripažin
tas Sharkey.

Sharkey už savo “džia- 
bą” gavo $100,000, o Strib
ling 20 nUOŠ. nuo įgigii. Taip 
buvo susitarta.
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VILNIAUS
Iš Vilniaus krašto girdim gandą,
Kad aras snapą mums galanda 
Ir klykia dideliu klyksmu: '4 
Jam alkana ir neramu. 51
Jis nori Lietuvą praryti, . 
Numest nuo žirgo mūsų Vytį 
Išblokšt iš ranki) kardą jam,? 
Ant žirgo užsitūpi pačiam; £ 
Pavergt mūs miestus ir kaimus 
Iš Varšavos sulaukt palaimos,' 
Patiekti lenkiški) vargi) 
Ir laisvą Lietuvį vergu 
Paversti nori po senovei. 
Pavydi mūsų jis gerovei 
Ir tvarkai sodžių ir namų 
Ir mūs'lietuviskų šeimų.
Jis ant Vilniečių sprando tupi,) 
Jam Liublino vestuvės rūpi, t 
Kur gautu litu ir medaus, -

v*

VOKIETIJA RATIFIKA
VO SUTARTJ SU 

LIETUVA
Berlynas. — Vasario 7 d. 

posėdy vokiečių reichstagas 
galutinai patvirtino vokie
čių prancūzų prekybos su
tarties protokolą apie vokie
čių prancūzų prekių pasikei
timą Saaro srity.

Tą pat dieną reichstagas 
ratifikavo lietuviu .vokiečiu W i.

prekybos sutartį, kuri sure
guliuos vokiečių rumunų fi
nansinius klausimus.

' VILNIAUS POLICIJA 
NEBETDEDA KARDŲ 

T MAKŠTIS
Didėjant bedarbiu 

čiui, paskutiniuoju laiku 
Vilniuj dažnai įvyksta inci
dentai tarp jų ir policijos. 
Šiomis dienomis minia be
darbių buvo užpuolusi vieną 
policininką ir tas turėjo pa^ 
vaitoti prieš juos kardą. 
Prie bedarbi ii prisijungė 
praeiviai, iš kurių vienas as
muo kardu buvo sužeistas į 
galvą.

Sharkey pažymėjo, kad jis 
yra lietuvis.

Dabar jis turi gerą progą 
pasiekti čampiono vardą. 
Jeigu jis vienas negalės to 
padaryti, tai jam' padės Lie
tuvos kumštininkas Vinča. 
Vienas ar kitas turės likti 
pasauliniu čampionu.

ATVYKO LIETUVOS 
KUMŠČIO KARALIUS

ATew York. — Pereitą šeš
tadienį atvyko iš Lietuvos, 
Lietuvos ir Pabalti jos kumš
tininkų čampionas Juozas 
Vincą._____ a

Jis yra stiprus ir apsuk-
rus vyras. Tai antras Shar
key.

Sako, kad Vinča, Jack 
Sharkey prigelbstint, ban
dys čia prasiirtušti į kumšti
ninkų viršūnes ir net pasiek-

^RADO NAUJAS ——
J DEIMANTŲ

KASYKLAS
Berlynas. — Radio prane

šimu. buvusiose Vokietijos 
vakarų Afrikos srityse, ties 
šiaurės Orangc upės kran
tais surastas naujas deiman- ti pasaulinio čampiono gar- 
tų laukas.

Radvilų teismas Naugardely

sische Zeitung” praneša a- 
pie sensacingą bylą Lenki- dvilai. 
joj, kurią svarsto Naugar- 
dėlio apygardos teismas. 1 
Vengrijoj gyvenąs kuni
gaikštis Aleksandras Radvi
las iškėlė savo abiem Lenki
joj gyvenantiems broliams 
Albrechtui ir Janušui skun
dą, reikalaudamas grąžinti 
jam abi majoratines nuosa
vybes Olyką ir Niesviežą,, 
kurie kartu sudaro 60.000 
hektarų. Be to, jis reikalau
ja sumokėti jam 50,000,000 
aukso markių grynais pini
gais. Šis procesas sukėlė di
džiausią susidomėjimą ne 
tik dėl milžiniško ginčo ob
jekto, bet ir dėl tos bylos po
litinio bei istorinio pagrin
do.

Tos bylos istorija tokia:

Dabar kunigaikščio Domi- 
niko Radvilo įpėdiniai, pasi
remdami nauju lenkų įstaty
mu. kuriuo caro laikais iš 
lenkų patriotų nusavinti 
turtai turi būti jiems grą
žinti. iškėlė atatinkamą by- 
ą.

Abu apskųstieji kunigaik
ščiai priešinasi tam reikala
vimui/ pasiremdami įžymių 
lenkų istorikų nuomone, kad 
kunigaikštis Antanas Ra
dvilas, kuris palaikė su Ru
sija lojalius santykius, taip 
pat veikė lenkų tėvynės in
teresų labui.

Teismo išlaidos pirmoj in
stancijoj siekia 2,000,000 
markių.

Jb

Ragučio paragaut gardaus^ 
Nes aras pats statyt nemioka, 
Įkurt valstiją jam sunkoka, 
Mat, poniškosios jis kilmės 
Ir avanturniko dėmės.
Vartot nemoka žagrės, dalgio, 
Ant pagaminnto tiktai valgio eJis puola kraugerio ūpu 
Ir viską drasko su snapu. 
Jau savo mantą jis suėdė: 
Neduoda jam Prancūzas—dėdė 
Aruodan savo įsibriaut, 
Savotiškai gaspadoriaut. 
Lietuviškas jam rūpi kąsnis, 
Čia manė žygis bus lengvesnis, 
Nes Lietuvį jis pratęs engt 4 
ĮrbansmėKąižtatai išvengt,.» 
Bet Lietuves nepasiduoda: - 
Jam tuščią tik atkišo puodą, 
Po nosia brūkšt jam su kardu: 
Pauostik, ar čia bus gardu! 
Nustebo aras ir įsiuto, 
Esąs liejėgis pasijuto.
Kai jam durtuvas atkišta, 
Jis kvarkia kaip šlapia višta. 
Pagiežos paimtas bejėgis 
Jis laiko Vilniečius prislėgęs, 
J iems sakosi nedovanos 
Ir kalbą plėšia iš burnos. 
Bet stiprūs kovoje Vilniečiai! 
Grūmojimai jų nepaliečia, 
Jie nusistatę: žūt, ar būt! 
Galop jie išlaimės tur būt. 
Nes Vilniuj, Lietuvos Sostinėj 
Jie jaučia jėgą begalinę: 
.Šventas Kazimieras tenai 
Užtars jau juos galutinai.

PULK. PLECHAVIČIUS 
PALEIDŽIAMAS AT- 

_ SARGON GENERO
LO LAIPSNY

Kaunas. —- Iš tikrų šalti
nių Elta patyrė, kad atsista
tydinęs generalinio štabo 
viršininkas pulk. Plechavi
čius išeina atsargon ir pa
keliamas į generolus. Pulk. 
Plechavičius ir toliau lieka 
vyriausybės dispozicijoj ir 
sutinka atlikti reikalui esant 
ypatingas misijas.

S.S.S.R. DARBININKAI 
NEPATENKINTI 

SAVO BŪVIU
Šiomis dienomis, kaip pra

neša spauda, įvyko skaitlin
gas darbininkų susirinkimas 
Maskvos sovieto bute. Kal
bėti užsirašė 400 asmenų, o 
kalbėjo tik 30. Darbininkų 
kalbėtojai kaltino sovietus 
už tai, kad darbininkai blo
gai aprūpinti maistu, neturi 
nors kiek pakenčiamų butų 
ir tt. Buvo, pasakyta daug 
nemalonios-valdžiai ir ko
munistų partijai teisybės*.

New York, vas. 27 
Didžioje Britanijoje 
bių skaičius padidėjo 115,į 
499 asmenims. ,

Dabar viso bedarbių 
1,458,000 žmonių.

Nėra vilties, kad Bi 
joj darbininkų būklė 
nors pagerėtų.

Kurpiai reikalauja 5 dienų 
. savaitėje

GAISRAS KOMUNISTŲ 
“VILNIES” OŲISE

Chicago, III. — Vasario 
25 d. apie 4:30 vai. ryto, sa
ko, kad komunistų laikra
ščio “Vilnies” ofisan įėję 
du vyrai. Jie revolverį at
statę privertę dženitorių ir

Vienam skundėjK^rotė- /kUN. RADVILA PALIK-. darbininkus nesijudin-
ui kunigaikščiui Domini- ŠIĄ. S KONSERVATO- . r* vietos. Vienas jų pa- 
li Radvilui, karis, būda- RIŲ KOMITETO degė ofise popierius ir pabė- 
as lenku patriotu, įstojo i PRIEŠAKY &°- Užgesinti nebuvo gali-

viui kunigaikščiui DomTm- 
kui Radvilui, karis, būda
mas lenkų patriotu, įstojo 
Napoleono armiją, rusų ca
ras atėmė teisę paveldėti 
turtus b. Rusijos teritorijoj. 
Kitam Antanui Radvilui, 

* kuris buvo susigiminiavęs 
'su Prūsijos karališkąja šei

ma, pasisekė išgauti iš caro

PRIEŠAKY
Lenkų spauda reiškia įsi

tikinimą, kad konservatorių 
komiteto pirmininkas kun. 
Radvila savo atsistatydini
mą atšauks, neg visos trys 
reprezentuotos k-to grupės 

1 patiekė jam tokį prašymą.

122,

ŽIORAVO ASME
NYS

Kaunas. — Sausio mėn. e- 
migravo į Argentiną 410, 
Braziliją 206, Afriką
Kanadą 33, Urugvajų 114, 
Ameriką 78, Meksiką 3, Ku
bą 3, Čili 3. Iš viso 987 as
menys. 1928 m. sausio mėn. 
emigravo 503 ir gruodžio 
mėn. 590 asmenys.

Lenkijos konstitucijos pakei-

ir senato.

PADARĘS KLAIDĄ^ 
NUSIŽUDĖ

Harrison, N. J. — 
Kubler, per dvidešims m 
dirbo pašte prie stan 
pardavinėjimo. Kumet paš
to inspektoriai atėjo patik
rinti jo sąskaitas jis grei
tai suskaitė už štampas pini-.
gus ir beskaitydamas padarė 
klaidą ant $20.00. Tada jis 
parašė bevertį čekį, kad 
dengus tą trūkumą.

Kada visi darbininkai iš*y 
ėjo Į namAis Kubler pasili
ko darbe. Jis parašė rašte- 
lį žmonai ir pasiėmęs revo! 
veri nusišovė.

bės prezidentą ir seimą. Sei
mas turės teisę pareikalauti, 
kad atsistatydintų visąg_.ka- 
binetas arba atskiras minis- 
teris, jei atatinkamas reika
lavimas bus pasirašytas Ųį 
visų atstovu. Jei seimas ta 
reikalavimą priims absoliu
tine balsų dauguma, tai pre- 
zideptas galės arba įvykdyti 
tą reikalavimą, arba paleisti 
seimą.

Haverhill, Mass., vas. 27. 
Boot ir Shoe Protective uni
joj prasidėjo judėjimas, kad 
vietos čeverykii industrijoj 
įvedus 5 dienų darbą savai
tėje.

Dviejų dirbtuvių darbi
ninkai streikuoja dėlto, kad 
kompanijos sulaužė sutartį.

Darbininkai tikisi laimėti.
ma, nes liepsna greit apėmė 
visą ofisą. Spėja, kad buvo 
aplaistę chemikalais. Sude
gė knygos ir popieriai.

Sako, komunistai žalos ne
turės, nes kapitalistinėje 
kompanijoj buvo apdrausta.

P. KAIRYS KALĖJIME
Kaunas. — “Socialdemo

krato” redaktorius inž. SL 
Kairys pasodintas dviems 
savaitėms kalejiman.

Varšuva. (Elta). — Vy- Minis! erių kabinetas bus
riausybės bloko atstovas vas. atsakomingas prieš valstv- 
6 d. įteikė lenku seimo pir
mininkui konstitucijos pa
keitimo projektą. Svarbiau
si projekto punktai šie:

1) Valstybės prezidentas 
renkamas septvneriems ma
tams bendru tautos balsavi
mu, dalyvaujant visiems pi
liečiams, pasiekusiems 24 m. 
amžiaus. Išstatomi du kan
didatai : vienas buvusio val
stybės prezidento, kitas — 
seimo

2) Valstybės prezidento 
teisės žymiai praplečiamos. 
Jis savo, nuožiūra galės pa
leisti seimą ir senatą. Jis 
turės įstatymdavystės inicia
tyvos ir veto teisę.:

3) Valstybės prezidento 
paavduotojas ateity bus ne 
seimo pirmininkas, bet mi- 
nisteris pirmininkas.

4) Aktingas rinkimų tei
ses turės piliečiai, sukakę 24 
m. amžiaus, ir pasingas — 
30 m. amžiaus.

5) Seimo atstovi) imunite
tas aprėžiamas. Juos gali-| 
ma bus šaukti tieson už vei
kimą nesantį tiesioginiam 
ryšy su jų parlamento pa
rengi) ėjimui

6) - Seimas ir ateity bus 
renkamas tiesioginiu ir vi
suotinu balsavimu, tuo tar
pu kai iš 150 senato atstovi) 
vienas trečdalis bus skiria
mas prezidento.

7) Valstybės prezidentas 
turės teisę skirti vyriausy
bes narius ir įstatymdavys
tės iniciatyvos tvarka leisti 
dekretus, turinčius įstatymo

LIETUVOS VOKIETI- I 
JOS PREKYBOS SU

TARTIS T. S-GOS 
SERETORIATE

Tautu Sąjungoe sekreto
riatas gavo iš Lietuvos vy
riausybės įregistruoti ir pa
skelbti papildomą konvenci
ją prie 1923 m. Lietuvos Vo
kietijos prekybos sutarties.

KOMUNISTAI SUSI- j 
SKALDĖ Į TROCKI

NIUS IR STALI- 
NININKUS

New York, vas. 27 d. — 
| Čia įvyko Stalino opozicijo-

VILNIJOS PIRKLIAI 
NEJ STENGIA SUMO

KĖTI MOKESČIŲ ;
“Dziennik Wilenski” pra

nešimai. lenku valdžios tai-
komas prekybai mokesnių 
spaudimas kasdien vis didė
ja. Iš įvairių Vilniaus kraš
to vietų nuolat gaunami^ *■ ..... - skundai, kuriais iki šiol pro-? 
testo reiškimas ir baigdavo? 
si. Dabar Vilniaus pirkliai; 
žydai jau nutarė suruoš 
demonstraciją prieš mokes
nius, išeidami į gatvę in 
pore su plakatais, kuriais^ 
bus reikalaujama panaikin
ti 1927 metų mokesnių liku-- 
čius. Žydai buvo raginę ir 
krikščionis pirklius prie de- ; 
monstracijos prisijungti, bet 
šie nutarė įteikti valdžiai 
mokesnių sumhžinimo klau
simu memorandumą ir 
monstracijoj tuo tarpu ne 
dalyvaus.

22 ŽUVO AUDROSE 
Merrlphis. Tenn., vas.

— Praneša, kad trijose vai* 
stijose kilo smarkios audroknierių masinis mitingas. Jie

susirinko pareikšti užuojau-ljr kad jose žuvo 22 asme 
tą Trockiui.

Į svetainę atėjo įr Stalino 
draugai. Jiems dabar Troc
kio vardas baisus ir nepa-|-----
kenčiamas. Kada kalbėtojai! 
paminėjo Trockio vardą, tai 
StalinieČiai sukėlė kačių Į
koncertai 'j 
apšauktas

sužeista daug. Padare api0 
$500,000 materialiu nu 
lių.

sukėlė
Trockio draugus I Ketverge, kovo 7-tą dien 

apšauk fašistai s. ISaldž. širdies baž
Trockininkai turėjo šauk- Boston St„ Lynu, Mass. 

tis policijos, kad išprašytų klausoma velykinė iš 
lauk staliniečius. [po pietų ir vakare. V

t

lauk staliniečius.
Taip tai dabar turėsinteĮ raginame atsilankyti fr p 

dvi komunistų partijas. • sinaudoti proga.
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Žinios Is Lietuvos
■jKį— y f ... ———
ĮįZK LIETUVOS KOMU-

NEŠTAI KRINKA
Fiinąs- Tilžėje komunistų 

. -^Balsas” labai nepatenkin- 
tąs savo vienminčiu neveik- 
Įįmu Lietuvoje.

Rinkimai į ligonių ka- 
rašot “Balsas,” parodė, 

kad kai kuriose vietose mū- 
organizacijos nič nieįko 

»Jfeldare. Mariampolėje pa- 
Ū fflFVUnią didino žalingas opo- 
ĮHČijos mokslas ir veikimas, 
'tiriam pasidavė ir vienas 

feakomingiausių partijos 
artininkų, dabar jau paša- 
htas nuo atsakomo parti- 

_ fe'darbo už savo mokslą ir 
Vęildmą. Buvo daug apsilei- 

I-/dimo priešrinkiminėje agi- 
p- .tšaėijoje ir darbuotėj ir kito- 
B se vietose. Šiauliuose, kur 

.^tsakomingesni partijos na- 
K.' riai net nemokėjo matvti, 
gS kurie stuašai priklauso so- 
^■■yfaldeiiiokratams. Daug pa- 
L -gyvumo rodė ir tokia oiga- 

inzacija. kaip Kauno. Rel- 
** kia stačiai pasakyt, kad 

JKduno organizacija per rin- 
kimus į ligonių kasos tarybą 
visai nebuvo išsisiūbavusi. 
Visoje Lietuvoje buvo dide- 

L'-' lis komunistų pasyvumas, 
kas tampriai ristisi .su krizį- 
iie padėčia mūsų partijoje, 

fc ’• "Panevėžy mūsų partijos 
L—sekretorius nešaukia kuope- 

les posėdžio ir inarinavoja 
gauta pas save literatūrą. 

B Rinkimai į ligonių kasos ta- 
Ų rybą Jonavoje parodė, kad 
\ mes dar prasti komunistai ir 
U bolševiku taktikos dar nesu- 
fe"^rantame ”——----- /

I IŠ VARNIŲ KONCENTR.
| .- STOVYKLOS
F vasario 3 d. paleisti: 1) P. 
B Kežinaitis vi. liaudy”) J.

3) V. Ei- 
. 4) Pr.

5) Ad. 
6) J. 

Kavaliauskas sočiai, demok.,;
k- .g Navickas vėl areštuotas ir 
gą perduotas polic. pristatyti į 
£ Alytų atlikti Apig. teismo' 
U- uždėtos bausmės. Karaliaus- vo atėję su lenkų kareiviais 

kas dėl ligos dar paliktas, vogti miško, bet nepasisekė. 
^-Stovykloj dar tebėra 125 Vieną iš jų policininkas pa- 
■į žmonės. žino.
F* f ’ . ... .—

•4^ A

.•V ’

Sl '•

Ft.

Kereiša soc. deni., :
c . .

dukevičius bepart.. 
Ų Šuopienis bepart., 
Ų Navickas soc. deni..

r - - -------j

KIEK SIRGO IR MIRĖ
--------- ~ 1928 MA

__ 1928 m. Lietuvoj buvo už- 
registruota 519 susirgimų 
dėmėtąja šiltine, mirė 44, vi- 

sirgo 1,030,durių šiltinė -
mirė 32; grįžtamąja šiltine 
sirgo 2; paratypu sirgo 60, 
mirė 1; kruvinąja 314, mirė 
11; difteritu — 282, mirė 
12; epid. smagenų plėvės už
degimu 17, mirė 4; raupsais 
7, mirė 1; juodlige (Sibiro 
maru) llsirgo: pogimdvve 
karštlige 203, mirė 22; gri
pu 4,121, mirė 13; kokliušu 
2,510, mirė 21; tymais 3,048, 
mirė 42; vėjaraupiais 274 
sirgo, maliarija — 23, epid. 
seilės liaukų uždegimu 213; 
rože 376, mirė 2; džiova 1,- 
402, mirė 37; trachoma 4,357 
sirgo; sifiliu sirgo 1,303 vy
rai ir 876 moterys, iš viso 
2,179; triperiu — 1,400 vatui 
Jt-406 moterys, iš viso 1,802;. 
minkštuoju šankeriu 50 vy- 
rų ir 27 moterys, iš viso 77: 
tuo būdu venerinėmis ligo
mis sirgo 4,062 žmonės: nie
žais 576, botalimusu — 1; 
įkąst. įtart. — 49, mirė 1; 
pasiutimu 1, mirė 1, rubeola 
65, kraujo užkrėtimu — 73, 
mirė 7, skarlatina 694. mirė 
40. įnesėmis sirgo 1, mėšlun
giu 7, mirė 3.
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DĖL TARIAMOJO RADONĄ

Kauno galėjime Kvotos NesenatiįR 
nustatyta, kad komunistų jmĮ (pinėvėžiotapskr.) ankJ 
kalinių tarpe Kauno ĘalėjL|sti rytą atbėga/fceturi vilkai 
mo hiivn AnemnionAtn • i > .v •

Tuo tikslu, ankfrĮlmiataro.*---
Sau paties streiko, huArO Iš
mėtyta proklamacijų kaip 
jau apie įvykusį faktą, kali
niai slaptai buvo aprūpinti 
maistu, kas oficialiai badau
jant iš tikro galėtij maitin
tis. Rastosios proklamaci
jos ir maistas kdnfiskuofas, 
apie įvykį prokuratūros ve
damas tardymas.

me buvo organizuota bado 
streikas.

I PUOLA 
MIS '■ 
ėnų vienkie-;

ir pagriebę šunį nusinešė
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MIRŠTA VILNIAUS 
KRAŠTAS
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NENUORAMOS LENKAI
Iš Vilkaviškio gauta ži

nia, kad pasienio policijos 
VI rajone polic. Svetlauskas 
Grybinų miške, prie de- 
knarklinijes, pastebėjo 2 pi- 
liečius, perėjusius į mūs pu
sę. Juos lydėjo 2 lenkui ka
reiviai. Policininkas parei
kalavo, kad jie sustotų, ir 
paleido du šūvius. Tačiau 
piliečiai pasileido kiek įka
bindami bėgti.

Prie demarklinijos stovė
jo 2 lenkų sargybiniai ku
rie. pamatę mūs policininką, 
tuoj iššoko iš krūmų ir už
taisę šautuvus, atstatė į jį.

Manoma, kad piliečiai bu-

Balsas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyveninio žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
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 džiaugsmą, 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 56 litų—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) 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 pro f. dr. Leo- 
/ nas Bistras. ’
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MIŠKO PAŠALPA 
NUKENTĖJUSIEMS

Nukent ėjusiems nuo ne
derliaus ūkininkams vyriau
sybė šiemet paskyrė 550.000 
litų pirkti visokiai miško 
medžiagai. Miško medžiaga 
bus išduodama išsimokėti 
per 5 metus be nuošimčių 
šiems reikalms: ūkininkams 
padegėliams, skirstantiems 
Į—viensėdžius—ir—griūvate- 
liems trobesiams atstatyt. 
Paskiria 11 apskr. miknitr" 
jusiems ūkininkams.

o

Šiaulių apskr. 170,000 lt., 
Biržų apskr. — ĮIOJMM) lt., 
Panevėžio apskr. — 55.000 
lt.. Rokiškio apskr. — 30,- 
(MX) lt., Mažeikių apskr. — 
13,001) lt., Telšių apskr. — 
12.000 lt., Kėdainių apskr.— 
45.000 lt., Raseinių apskr.— 
J. 000 lt., Tauragės ajiskr. — 
20,000 lt., Utenos apskr. — 
20.(XX) lt., ir Alytaus apskr. 
— 20.000 lt.

Miško medžiagą pa vesta 
paskirstyti tų apskričių Že
mės Ūkio taryboms. Todėl 
ūkininkai, norintieji gauti 
miško, turi kreiptis į savo 
apskrities žemės ūkio tary
bą ir gavę ten liudijimus, 
kreiptis į savo miško urėdi
ją. Pagal senus liudijimus, 
frantus iš 1927-1928 m. me
džiaga nebebus išduodama.- 
lies tiems liudijimams termi
nas pasibaigė praeitų metų 
gruodžio 31 d. Tik 
ir Mažeikių apskr. 
medžiagos pirkimas 
pratęstas iki š. m. 
mėn.15 d.

Kadangi Šių metų 
gana gera, o ateinančios žie
mos nežinome, tai ūkininkai 
turėtų pasiskubint tuojau iš
gauti liūdijimus ir gautą 
miško medžiagą išsivežti, 
lies po termino išvežt miško 
nebegalės.

‘I— * ■ ♦-

Latavėnųcįvare dieną irgi 
pasirodė vilkas kuris slan
kiojo po laukus ir tik žmo
nėms pradėjus uliuoti, jis 
paspruko, Ū-

Važiuojantį* keliu ūkinin
ką šilaiką - ijįjyo užklupęs 
vilkas, bet 'jam pavyko iš 
vilko pasprukti

Žakoviečiirkaime (Disnos 
apskrity) užpuolė 60 vilkų 
gauja. Vilkai suėdė vieno 
ūkininko šunis, dvi karves, 
du arklius, keturias avis ir 
keliolika kiaulių. Be to, vil
kai buvo puolę ir žmones. j

SUGAVO PLĖŠIKUS
Sausio 17 d. naktį į Ihun- 

ijėnu Valsčiaus, Margiu vien
kiemio gyventojo Ant. Stu- 
ko butą įsiveržė keli plėši-
kai. susirinko valgomų ir ki- 
tokių daiktų ir, pasikinko
arklį, išvažiavo. Kai vieni 
šeimininkavo viduje, kiti du 
plėšikai stovėjo sargyljoje 
laukt*.

Kriin. policija šiomis die
nomis plėšikus sulaikė. Pa
sirodė, kad Stuką apiplėšė 
tos pačios apylinkės gyven
tojai Pr. Gabalys, Bonifa
cas ir Juozas Matuliai. Vi
ri plėšikai prisipažino kai
trus. ♦
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Telšių 
miško 

buvo 
sausio

žiema

Vilnius (Elta):-—'Žydų 
rCdj t,” kalbėdamas apie 
Vilniaus krašto ekonominę 
būklę, kreipia dėmesį į tai, 
kad Vilniaus kraštas gyve
na dirbtinai. Įvairūs suva
žiavimai, konferencijos, pa
rodos, ruošiamos laikas nuo 
laiko Vilniaus krašte, sukę-*
lia tik laikiną pagyvėjimą, 
kas neturi jokios reikšmės, 
nes yra vaistas valandai. E- 
konominiu atžvilgiu — kon
statuoja faktą 
Vilniaus 
miršta.
valanda iš valandos padėtis 
blogėja, perspektyvos darosi 
tamsesnės. Naujos preky
bos pramonės įstaigos .nesi
kuria, o senos pamažu nyks
ta be vilties kada nors vėl 
atgyti. Tas, kas darėsi ūkio

4 M

“Cajt” — 
kraštas pamažu 

Diena iš dienos,

ir prekybos" srity Vilniaus 
krašte praėjusiais metais

ANT GRIOVIO KRAŠTO 
IŠAUGO BAŽNYČIA!
Kiburicd, Biržų apskr. — 

Iki šiol šioje vietoje buvo 
tik mažutė koplytėlė kapinė- 
se. i kurią atvažiuodavo, ka
da ne kada, kunigas atlaiky
ti šv. mišių. Nors seni žmo
nės pasakoja, kad seniau 
Kiburiuose buvusi bažnyčia, 
bet dabar — nė žymės neli
kę. Bet kun. J. Savukaičio 
pasiryžimu, po sunkaus, be
veik. dviejų metų darbo pa
statyta bažnyčia. Žmonės iš 
tolimų parapijų atkeliauja 
pažiūrėti, taip greitu laiku 
išaugusios bažnyčios.

i

NUBAUDĖ DEMON
STRANTUS

Kauno karo komendantas 
už dalyvavimą demonstraci
joje nubaudė A. Suchockį 
ir V. Šumanskaitę po 1.000 
litų arba po 2 mėn. kalėji
mo. *
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GIMINĖS IR PAŽYSTAMI
J

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, bcabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
V AU’ o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
Aisą papasakos.

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

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

Užsakvmus siųskite šiuo adrešu:į> ■ 
“MOTERŲ DIRVA” I

2322 TE. 24 Street, Chicago, III
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dienomis minia bedarbių bu
vo užpuolusi vienų polici- 

- n inkų ir tas turėjo pavarto
ti prieš juos kardą. Prie be
darbių prisijungė praeiviai, 
iš kurių vienas asmuo kardu 
buvo sužeistas į galvą. ■
'■.. ________ ;______ ‘ /

VILNIUS AMERIKONĖJA
Statistikos žiniomis perei

tais metais Vilniuje automo
biliai ir autobusai suvažinė
jo 129 asmenis, kurių 7 pa
simirė. Tuo būdu, kaip ma
tome, ir Vilnius pradeda a- 
merikonėti ir kas kartas 
dažniau atsitinka nelaimių. 
Tik čia kaltas ne automobi
lių daugumas, o dažniausia 
šoferių pasigėrimas.

Dievas yra dvasia, už tai 
garbint Jis reikia dvasioje ir 
tiesoje.—Bacher.

iū
F. I.*'

“Mūsų Laikraštis” išeis kiek
vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12^ 
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo įdo« 
tai.-------  ' •

“Mūsų Tinikraštū ” hna katali-—- 

Veikimo Centras, o rašys didžiau
si Lietuvos rašytojai. ' ’

Į “Mūsų Laikraštis” taip pat 
rašys geriausi mokslininkai, jau
nimo vadai, auklėtojai, visuome- 
ninkai, teisininkai, agronomai ir 
kiti žymūs žmonės.

“Mūsų Laikraštis’ ’spausdins 
rimčiausių straipsnių apie auklė
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 
dirbti; 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 — 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvoje.

- Adreass: Kaunas. Laisvės ai.
31, “Mūsą Laikraštis.-“------------ —
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jau nėra krizis, bet bankro
tas. Tš žydų ūkio organiza
cijų pasitarimų Vilniuj se
ka. kad padėtis yra labai 
k ri tingu. Keliasdešimts rim
tų ir senų prekybos įmonių 
turėjo pernai likviduotis. 
Miško prekyba, iŠ kurios 
mito daug provincijos pirk
lių, visiškai sustojo. Taip 
pat katastrofinga padėtis a- 
matininkų tarpe. Ūkinin
kai daugely vietų badauja.

Didėjant bedabių skaičiui, 
paskutiniuoju laiku Vilniuj 
dažnai įvyksta incidentai 
tarp jų ir policijos. Šiomis

LIETUVOS
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestu žen
klus. Yra Indomu su jais 
susipažint L Juos galima * 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, lžvlso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 

366 W. Broadway 
S. Boston, Mass.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS .
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA"
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų.
Verta
muose

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

Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

«z

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

¥

“DARBININKAS”
y r a 

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS 
___________________________________ _____ ____________ :_______________ i--------- - ----------------------------------------------------------------------

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

Piisei metų .. . .............................
Lietuvoje metams...........................................

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

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

I

... .$4.50

....$2.25

....$5.50

... .$2.75

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams.......................................................
Lietuvoje metams .......................................................

$2.50
$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas
i

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620
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ŠVENTAS KAZIMIERAS

viršeliais)Pinigus persiančiam greitai ir 
temomis ratomia

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos . 
agentus arba pas

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

Krikščiūnienė, Kauf manie
žu', Dr. J. Mikelėnai Diržu

“šventas Kazimieras. Mes žinom tą mūsų Tėvynės Globėją, 
Kur? Dievui tamaudams ir Lietuvą brangią mylėjo. 
Gausių malonių per ji kraštas gavo.
Nesykįnuo priešų jis Lietuvą vadavo.”

štais viršeliais) _____ .______ 850
Mažas Naujas Aukso Alto* 

rius—juodos (geros odos vir
šeliais) ________ :___________ $i.oc

Mažas Naujas Aukso Alto* 
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) --------------------------- $1.0(1

1

Taigi, jei norinfe tinka
mai sunaudoti savo spėkas, 
protą ir energiją ir paskui 
džiaugtis savo darbuotės 
vaisiais,—pamėginkime ves
ti dievotesnį gyvenimą. Tuo
met matysime, kad tik šmei
žikai ir nemokšos sako, jog 
gilus tikėjimas gyvenime 
bergždžias ir nereikalingas.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NPAV YORK
LITUANIA’ ................ Kovo 16
POLONIA”  ...........................................Kovo 26

Rozmanienė, 'Briedulienė

►šventas Kazimieras mūsų tautietis, mūsų tė
vynės—Lietuvos Globėjas. Mūsų šventasis gimė 
Krakove 1458 m. Buvo sūnus Lietuvos ir Lenki- 
jos karaliaus Kazimiero III ir jo moteTsTUzbie-

Norėk tik žmogus ką gera 
padalyt, žiūrėk, jau ir kliū- 
-čių atsiranda.—Redos, kas 
pasamdė inkLrją dvasią, kml 
išpeiktų, iškoneveiktų gerus 
darbus. Piktajam dvasią tam 
nereikia samdyti: ji pati iš
sijuosus peikia gerus darbus 
ir dievobaimingą gyvenimą, 
perstatydama jį kaipo sun-. 
kų, ^nuliūdusį, netinkamą 
Unksnėm, energingam ir 
veikliam žmogui. Piktoji 
dvasia pagalios kursto žmo
nes, kad neapkęstų tų, kurie 
pasišventę Dievui tarnauti, 
vadinama juos dykaduo
niais, išnaudotojais ir tam 
panašiai. Bet ar ištiesti taip 
vra . •

Yra kaip tik priešingai. 
Dievobaimingas ir doras gy 
venimas kaip tik yra links
mybės ir ramumo teikėjas. 
Jei netikite man, tai bent

Varguomenės Padėjimas 
Biržuose

las, kur šalia mokslo skiepy- 
jama mokiniams taip reika
linga gyvenime ir taip, už
mirštoji šiandien tikyba ir 
dorovė, — ir tęgu pasako, 
kas tą viską įsteigė ir įkūrė, 
jei ne dievobaimingų žmonių, 
pasiryžimas ir darbuotė ? Ar 
maža čia reikėjo įdėti pasi
šventimo, energijos ir rūpes
nio? Ištiesų, šventieji dy
kai duonos nevalgė ir netin
giniavo.

“Visi tikintieji, jaunieji y 
patingai, yra pašaukti veik 
liai bendradarbiauti katalikiš 
koše akcijose, idant Kristaus 
viešpatavimas pasiplėštų ir su 
stiprėtų pavieniuose žmonėse 
šeimose, visuomenėje.” (Pijus 
XI laiške kard. Andrieu 1926- 
X-5>

Iš IR I

LIETUVA
PER HAMBURGĄ

Ant mnsų populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

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

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M. - 
Garbės dalyvis vice-kcnsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto ’
Dėl infornuicijij ir kitko, kreipkitės j Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelltės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
£ Bridge Street New York, N. Y.

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g-/ 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija. i

girdėjo, nė į žmogaus širdį 
neinėjo, ką Dievas surengė 
liemh, kurie Jį myli. Ir to- 
deljis toks ramus ir links
mas ir gali sakyti, kad nie
kas jo neatskirs nuo Kris
taus meilės.

O tie, kurie sako, kad die
vobaimingumas yra neveik
lus ir ddykaduoniškas, tegu 
pažiūri į labdaringąsias pa
saulio įstaigasrir lai pasako, 
kas jas įkūrė? Lai suskai
to ligonines, prieglaudas se
neliams ir našlaičiams vai
kams; lai peržiūri ^isas mi
sijas stabmeldžiams, netikė
liams ir laukiniams apšvies
ti; lai nieta akimi į nesu-*

Komitetas priimsiąs au
kas badaujantiems ir varg- 
-šams-švl pt t- stdankč- iš--vietos- 
ištaigi] valdininkų ir tar
nautojų, kurie nuo savo algų 
kas mėnuo apsidėjo nuo 1 
iki 4 nuoš. Aukos gaunamos 
ir iš pašalinių asmenų, liet 
sulyginus su badaujančių 
skaičiumi, aukų surenkam 
visai maža suma.«. c

Iš surinkti] aukų tuo tar- 
_pn_ komitetas šelpia 37 šei- 
mynas, išduodamas joms ne
gamintus maisto produktus. 
Pradėjus šelpimo darbą š. 
m. sausio mėn. 9 d. iki šiol 
išduota 450 maisto davinių.

Biržų apskrities vargšams 
šelpti komitetas prašo visus, 
kas gali, prisidėti prie šelpi
mo darbo — aukomis, ba
daujantiems beturčiams, in
validams. našlėms moterims 
su mažamečiais vaikais šelp
ti. nes vietos komitetas turė
damas visai maža lėšų, nega
li aprūpinti maistu tų šei
mynų, kurios atsidūrę di
deliame skurde kenčia badą.

Visokeriopas aukas (pini
gais, grūdais ir drabužiais) 
priiminėja Komiteto Rašt
vedys VI. Kvedaras, m. Bir
žai ,' A psk r H i es V aldyba.

R osmanas, Paltarokas. 
į Tribulaifė,
Biržų apskrities vargšams 
šelpti komiteto prezidiumas.

DIENAS ANT OKEANO,
T aiKa i c

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas._ _______ ___ ___ ____ 20c.

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

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

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

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

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

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ___ -_ .....45c.

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

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

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

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

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

Katalikų ^ Bąmyčia. ir .De^ ., 
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas.... ...........  50c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 

‘Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio................. >1.00
* Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis--------75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina ___________ 50c.

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

kinėlis kalbos mokslui_____ 50c.
Petriukas — laiškai vieno * 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ____________________ 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K A. Va- 
svs------------- ---------- 1----------- 25c.

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

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

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

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. JurguČio-------------- 10c.

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

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

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia---------------------------------25c.

Trumpa Apologetika arba 
KaL Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas—50e
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366 W. Brohdtvay ' South. Boston

-----i J
Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi ’ ' 

apysakos. (B. Vargšas) ------ 15c. j
Apie Apidraudą. Parašė J, '. 

S. Vasiliauskas ------------- -— 5c.
Apsirikimų Komedija. Atsi- ' y 

tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai-__ ;—J
kas___ ................ .... ——v_____ MįfeLj

Moterystė ir šeimyna. Ver- - ' y .3 
te J. Gerutis —------------------- 40c. Ja

Limpamosios Ligos ir kaip >
nuo jų-išsisaugoti? Parašv 'y
Dr. A. Vileišis—......—........ _.....50c,-

Gamtos Pradžiamokslis. — . ' J 
negyvoji gamta: žemė, van- * J! 
duo, oras. Parašė J. Baronas—50e»

Mūsų Laikų šventoji, šv. ? 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan- , 
kevičius __ ______________ 350» ||

Patrimpo Laiškai. — Išleido ’
Kun. A. Miliukas _.... - ------ ___60c,|

Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Ūžta- . . 

t rytojo. Vertė M. M. T.-------_20Sį^|
| Meilė (Poema). Parašė M.

Nauja Skaitymui Knyga— 
(Dalis II). Su paveikslais___r75c. |

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis _______ .25&

Vaikų Knygelė — su pa- 
veikslais _________________ 30c.‘ 4

Mano 'Patyrimai Didžiojoj j 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka-

- pelionas)—_______— _25oy^
Moterystės Nesuardomybė. J.

Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- 
' dinys, Kaune ............ ...... ........ lOc,'^

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius    ..........40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P.... 25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 

' ti&s ___40&T
Mūsų Dainiai. Parašė Ka- . •£ 

zys Puida . .......... ................... 50c.
Anderseno Pasakos—su pa

veikslėliais _....._....______ _ 20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika. Paaršė J. Damijonai
tis ___ __—..... —............. ....... 40c.-^

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis_______ ________ 50c, i

į Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslą is ---------- ----1_______ 4.00.

: Iš Kelionės po Europą iy J Įr.,
- Aziją. Parašė Pranaičių Julė 350.—

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy- \ 
das----------------- ——_______J25c,

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų ..J 
Juozukas ___ _ __________ l_25c.«

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

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

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

Žydų karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ________  __________ ..30c J

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- > 
delis; parašė F. V.________ 10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas------ __10e.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že- 
m ės Jėzaus Kristaus. Vaidini- 
mas su gaidomis___ ~ , ' ' 7^4^

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė
J. Tarvydas.________________65e.;,'

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

Vaikų Teatrai: dalis Tt. Į) .
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3)- Pasakyk mano lai-.
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15e.T

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

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00.
Msias Naujas Aukso Aito-

rius—juodos (prastais minkš*—-—y; 
tais viršeliais)________ _____ _50e. “

Mažas Naujas Aukso Alto*
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Šiame numery po tokiu rius. 'Dar ir dėlto, kad į vi- 
antgalviu telpa kun. dr. F. sus jam daromus užmetimus 

’ Kemėšio straipsnis į ameri- jis Aeatsakydavo ir neužgin- 
g|*Akiečius. Tame straipsny jis rydavo, 
^pareiškia savo nusistatymą

.dėl Lietuvos valdžios ir po- 
^JSpnių partijų politikos.
t, . Kum dr. F. Kemėšis nuo
^ '•. perversmo Lietuvoje nerašę

Į Amerikos lietuvių laikm.-- 
šeius, bet jis daug rašė į Lie- 

f-jltųvos laikraščius, o ypač 
fe^Lietuvos Aidą,” tautinin-

kų partijos organą.
- Jo-raštai visumet sukelda

mi vo spaudoje daug ginčų ir 
Užtraukdavo Į polemiką įžy-

inius mūsų tautos vadus,
. . . . ’ .. Buf.

Adomą

• Gavę ši viešą kun. dr. F. 
Keniėšio pareiškimą, mato
me, kad kun. dr. F. Kemė
šio nusistatymas dėl Lietu-
vos valdžios ir partijų poli
tikos esminiai sutinka su

^Ūkaip tai: kun. prof. 
prof. Šalkauską,

X Jakštą ir kitus, 
gv'?-.Perskaito kun. dr.■&** *• 

rnėšio straipsnius ir
^ tiką įžymių mūsų vadi], sū- 

pratome, kad kun. d r. Ke- 
yrą tautininkų parti- 

narys arba simpatizato-

F. Ke- 
jų kri-

mūsų nusistatymu.
Kun. V. K. Taškūnas, 

buv. “Darbininko” redakto
rius. pakartotinai yra pa
reiškęs, kad mūsų organas 
netarnauja nė vienai parti- 
JaL .už. Jokį pareiškir 
mą, X. A. Katalikų Seime, 
net gavo barti.

"Darbininkas” smerkia 
diktatūrą ir dabartinės tau
tininkų valdžios režimą; rei
kalauja sudaryti koalicijinę 
valdžią ir atstatyti demokra
tinę tvarką Lietuvoje.

Toks yra mūsų redakcijos 
nusistatynjas.

KUN. DR. F. KEMĖŠIS,
L. D. S. įsteigėjas, buv. Darbininko” pirmasis redakto
rius ir dvasios-vadas, šiais metais mini dvidešims šešių 
metų kunigavimo, dvidešims penkių metų visuomeninio 
darbo, dvidešimt metų publicistinio darbo ir penkių me
tų darbo mokslo ir mokymo sryty sukaktuves.

Musų išeivijoje kun. dr. K Kemėšis daug dirbo ir 
jo darbais džiaugiamės-ir didžiuojamės.

Šia proga mūsų organizacijos tėvą kun. dr. F. Keme
šį sveikiname ir linkime ilgiausių metų.

Ūlos ir pragyvenimo problema. 
Darbininką klausimas. Emigraci
ja ar gimtynė? Išvados.

' Viskas, ką aukščiau nagri- 
nėjom, mums rodo, kad-Ge
nies ūkis turi galėjimo kilti 
vis aukščiau ir aukščiau, da
rytis našesnis, prie minima
lių gyvenimo sąlygų ir tuo 
pačiu jis pataps ir žymesniu 
pragyvenimo šaltiniu dides
niam žmonių skaičiui. Jis 
kultūrėdanias pilnai pajėgs 
patenkinti tą galinių Lietu
vos gyventojų prieauglį. Ne 
tik pajėgs išmaitinti, bet 
suteiks gal dar ir žmoniškes
nes gyveninio sąlygas.

Darbininkų klausimas tu
rės pagerėti. Šiandien jei 
dar nelengva žemės ūkio ii’

Šiemet, nederliaus palies-, 
tuose rajonuose, darbininkai 
iš ūkių buvo atleisti anks- 
čiau, didelė dalis algų nesu
mokėta. Normaliu laiku, y- 
pač apsidraudus žemės nu
sausinimu nuo panašių ka
tastrofų — to nebus. Didė
jant žemės ūkio našumui, 
darbo rankų pareikalavimas 
irgi padidės. Darbininkai 
prie ūkio bus reikalingi ne
tik vasarą, bet ir žiemą. Gi 
dirbdami žiemos metu, jie' 
galės daugiau sutaupyti; 
jiems nereiks pravalgyti žie
mos metu, ką jie vasarą yra 
užsidirbę. >

Vieno dalyko valstybė ne
turės pamiršti: tai bežemių 
aprūpinimas piečiais. Ki
taip jie neturi galimybes 
kurti savo šeimos žydinio be

kitų darbmirikiTpadėtis, tai huosavaūs lizdo. Žemes fon- 
ateitv ji gali žymiai pagerė- 
rtr— - ----------------

Mes čia 
klausimu

SEKAME PROTES-
• TONUS?

i?? NesenaiA tų šlamšte 
kams, kad 
politikon kaip ir katalikai 

Ū su tuo pat obalsiu 
^naujinti Kristuje’- i 
l^tas kenksminga 
[L Jau rašiau, kad

Europoj
g tikslu religijos ir Bažnyčios 
S-.teisių apsaugoti. Ameriko- 

je religijai konstitucija ga- 
^rantūoja laisvę, katalikai 
£ tuo pasitenkinę ir Į>olitika 
įg visai jiems nerūpi, kaipo 
F grupei.

Kaip protestonai į tai žiū- 
8^11? Ko jie kišasi į politiką? 
^įtra. kelios protestonų grų- 
Kįpės, kurios aktyviai daly- 
fe-vauja politikoj. Štai svar- 
E.besnės: Methodist Board 
B:of Tempe raine, Prohibition 
k aud Public Morais. Federal 
KCouncil of the Churches of 
į Christ of Anierica (28 pro- 
E "tęstomi denominacijos pri- 

klauso), The Lords Day 
(Alliance (susideda iš 20 
f.protestonų denomin.), The 

Anti-Saloon League (remia- 
r ma 30 proteston ų Jenom i iia- 

cijų), The Church Pėąče 
Union, W orld’s Alliance for 

KTutemational Friendship. 
f National Council for the 
r, Prevention o f War, Ainer- 
j^iean Civil Liberties Union. 
t Cpmmission on Intema- 
čtidnal Friendship and Good 

jtWii/etc.

Pirmos keturios ^grupės 
j^šblitikoj aktingiausios. Jos

skaičiau socialis- 
užmetimą katali- 
protestonai eina

visos valdomos protestonų 
vyskupų ir ministerių. Šie 
savinasi teisę diktuoti, do
minuoti ir kontroliuoti visos 
tautos reikalus. Jie giliai į- 

kad leidę šaknis "VVashington'e
"visa at-

ir.
religijai, j ir abiejose partijose. Prisi- 
katalikai jninkin/tik metodistų vys- 

užsiima ]>olitika kūpą James Cannon, Jr.,
kurio klausė demokratų 
konvencija ir didžiuma pie
tį] valstijų prezidento rin 
kiniuose. Anti-Saloon Lea- 
gue vedėjas F. Scott McBri- 
de nesenai gyrėsi: “Over 
younder on Capital Ilili. 
vve the Drys, know 321) 
o f the 435 members o f the 
Ilouse and 79 or 80 of the 96 
senators who vili vote for 
any dry legislation that we 
advocate.”

Protestonų bažnyčios savo 
veikimą išteisina tuo, kad 
politiniai klausimai "are at 
bottom profoundly moral.” 
Tarp tų “moralių” klausi
mų, kuriuos viršrrtinėtos or
ganizacijos, remia yra šie; 
•priverstinas užlaikymas 
š ventad i cti i ų, į gyvendi n i mas 
puritonų Blue Laws, Prohi- 
bicija, inunigracija, tarifai, 
diktavimas užsieninių reika
lu. internacionalizmo i na-* •.

cionalizmą substitucija, ra
ginimas įstoti į Tautų Lygą 
ir Pasaulinį Teismą, apribd- 
jimas jūrių šarvuočių, opo
zicija nnlitarintamfc maukš
linimams mokyklose ir kole
gijose. modifikacija Ameri
kos Monroe Doetrine ir k.

nespręsim šių dus. Katalikų Akcija siekia 
_______ s__ _  J * moralybės.' ^sujungti visus „pi________  
Mums tik rūpi protestonų|XdvaZiškija dirbti vienybė- 
politikavimo skirtumas. Ka
talikai Amerikoje beabejo 
legisfiuoja tik katalikams ir 
politikon nesikiša. Protes- 
tonai gi rūpinasi visais, ban
do valdyti visą šalį ir val
džią diriguoti sulyg savo už
gaidų Europoj katalikai 
šalies reikaluos kooperuoja 

"SU kitoms partijoms, kiek 
religija liečia ją gina ir sau
goja, bet pasauliniuos daly- 
kuos religijos skraistės ne
vartoja. Bažnyčia daugiau 
užsiima Šalia politikos Ka
talikų Akcija. Pop. Pins 
XI savo Encyklikoj “Ūbi 
Arcano” aiškiai išdėstė Ka
talikų Akcijos tikslą ir bū-

v •
>/ ♦ 1

jo Kristaus Karalystei ant 
žemes praplatinti. - jiersimk- 
ti gyvenimą Kristaus dva
sia. Tokia akcija ne parti
nis dalykas. Ji padeda ge
resnius istatvmus išleisti ir *. y
įgyvendinti, ypač klasės rei
kaluos, kaip .darbininkų. Ji 
auklėja genis piliečius ir są- 
žiningus valdininkus. Val
stybės gyvenime Katalikų 
Akcija veikia, taip sakant, 
indirektyviai. Ji tiek poli
tikoj daro įtekmės, kiek yra 
reikalo religijos ir Banyčios 
teises ginti.

Tad skirtumas tarp kata
likų ir protėstom] veikimo:

šie politiką tiesioginiai var
toja savo principus įgyven
dinti, katalikai gi per Kata
likų Akciją. Gali būti tas 
pąts -jibalsis, —bet skirtingi, 
būdai. Katalikai įsitikinę, 
kad kunigo vieta altorius ir 
sakykla, bet ne parlamento 
tribūna; kad vyskupas ne 
politinis lyderis, bet dvasi
nis. Bažnyčios misija vesti 
žmones išganyman Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų keliais. 
Bažnyčia reikalauja nelie- 
čiamvbės teisių ir veikimo 
laisvės. Tik tada ji žengia 
i politikos areną, kai poli
tika gresia ją uzurpuoti ir 
ne pirmiau. Mes protestonų 
pavyzdžio nesekame ir su jų 
pažiūromis nesutinkame. Jei 
jie užmeta katalikarrts poli
tikavimą, atsakome: “vagie, 
kepurė dega.”

Jasys

das baigiasi. Gerai, jei sa
vanoriams jus užtektų. Nif 
užsitarnavę bežemiai džiaug
tųsi, jei gautų sklypelį nuo* 
saviai gryčiai. Ir tokie dar
bininkai būtų labiau aprū
pinti. Jie galėtų eiti dirb
ti prie žemės ūkio, o kurie 
šeimos mariai negalėtų- už
darbiauti — galėtų ant savo 
sklypelio vesti kokią nors 
mažą žemės ūkio šakelę, 
kaip paukštininkystės, biti
ninkystės ir panašiai.

Toks darbininkas nebūtų 
plikas proletaras. Jis turė
tų galimybės gyventi, dirbti, 
taupyti, ir įsigyti turto. Vi- 
sų, ūkininkų, darbininkų, 
kaip ir pačios valstybės rei
kalai tampriai surišti. Pa
žanga eis visais keliais. Ūkis 
darysis našesnis — ir Sam
domų darbininkų padėtis eis 
geryn. Gyvenimas eis leng- 
vvn — jie jausis laiminges
ni, labiau patenkinti.

Tuomet (‘migracijos klau
simas gal sušvelnės., Jei sa-

yo tėvynėje bus pakenčia
mos gyvenimo sąlygos, jis 
tos tėvynės nebekeiks. Ne
ieškos progų kuo veikiau .ją 
apleisti. Jis dirbs ir ras no
ro ir jėgų tam darbui, jei 
bus viltis savo ir savo šęi- 
mos būvį pagerinti.

Čia žinoma suloš savo 
vaidmenį pritrauktas iš ša
lies kapitalas. Be pagelbos, 
paskolos pavidale, kaip jau 
minėjau — bus nelengva 
pagreitinti pašalinimą že
mės ūkio krizio. Tačiau 
darbštumas tai tvirčiausias 
kapitalas, geriausis kredi
tas. Be tokio “kapitalo” 
pirmiausia neapsieisime.

Jei pavyks darbo pajėgoms t 
įtempti savo energija—Lie
tuvos, kaipo ūkio šalies atei
tis aiški, saulėta. Čia ras 
darbo ir duonos visos krašto 
gyvos pajėgos. Emigracija 
turėtų būti, tik nuotikių mė
gėjų objektu. Ir daugelis 
gal nenorės mainyti sąvo 
gimtinės į tolimos Brazilįjos 

^džiugios.------ ---------------------
Šiame trumpame rašyny- 

je. norėjau nušviesti taip o- 
pią šių dienų emigracijos 
problemą. Paminėjus dau
gelį ūkio galimybių, ir prie
monių gyvenimo sąlygoms 
lengvinti, gal nevienas šiuo 
reikalu susimąstys ir pada
ręs atatinkamų žingsnių.

(Galas)

Ab, KrimasTILKIT AUDROS!
f----------

(Sonetas)

Tilkit audros! Skęskit bangos! 
Neškit laiv^ į saulių šalis,
Kur gyvenimas, kur dangūs,
Kur šventa, skaisti dalis. '

Kur kilnių idėjų sienos
Skęsta tarp žvaigždžių ugninių, 
Kur žydi jaunystės dienos, 
Puošiamos gėlių auksinių.

Uždegęs aukurą gėlėtą.
Svajonių vainikais išpintą, 
Giedosiu giesmę numylėtą.

Ir, pasipuošęs jauna dvasia, 
Paimsiu žėrinti žibintą,
Kuris klaikias tamsybes gesia.

DARBAS
Darbo reikšmė, žiūrint Į JĮ krikščioniškos eti

kos žvilgsniu, yra visuomenės santvarkoje nepa
prastai didi. Krikščionybės pažiūra Į darbą, jojo 
privalumas, trumpai bet kariu ir pilnai, išreiš
kiama pasakymu:

Darbas yra n (-atskildamas nuo darbininko as
mens. Darbas yra, vadinasi, neišskiriamai su
jungtas su darbininko asmeninu, taigi ir darbo 
vertė bei prigimtis tenka statyti ankstau ryšyn 
su žmogaus, darbininko asmens veide bei prigim
timi. šitaip darbo klausimą pastatę pabandykim, 
visą darbo pobūdi ir jo santykius su žmogumi 
aptarti.

1. Darbo esme.•
Darbą dirbti reiškia tiek, ką savo jėgas in- 

ternpti įvairiems ir skaitlingiems gyvenimo rei
kalams patenkinti ir, visų pirma, tiems reika
lams, kurie yra būtini gyvybės palaikymui. Dar
bo esmę sudaro du elementai; pirmiausia, vei
kiančioji jėga-(fiziškoji ir protiškoji), kurios ne
galima atskirti nuo darbininko asmenybės; ji y- 
ra dirbančio asmens nuosavy bė ir turi jam tar
nauti; dėl to pirmas darbo esminis požimys tai 
tas, kad darbas yra žmoniškos asmenybės veiks-_ 
mas; antras darbo esminis požimys — tai jojo 
būtinumas. Jis yra žmogui būtinas jojo prigim
tąją! pareigai išpildyti, būtent, gy vybei išlaiky
ti (Leonas XIII, Enc. Rerum novarum). Taip 
aptardami darbo sąvoką, mes atmetam nuomonę, 
kuri darbą laiko tik preke. . .

Z , ■ ,

Darbas, kaip pasakyta aukščiau, yra jėgų į- 
tempimas, vadinas, yra pastanga, dėlto ir nevi- 
sad maloni: ‘/tavo veido prakaite valgysi savo 
duoną.” Žinoma, tai neturi reikšti, kad pav.,

f 
rojuje darbui negalėjo būt vietos ir kad jam 
darbo pareigos nėra buvę, nes darbas, kaipo pa
žangos priemonė, žmogui, kurs Dievo, nuolatos 
kuriančiojo, pavyzdžiu yra sukurtas, yra natū
ralus dalykas, tik tuomet tas darbas buvo tyras 
dvasios malonumas. Dabar gi dažniausia vargas 
verčia dirbti ir dažnai jis atjaučiama kaip var
ginanti našta: Dievui leidus, dabar darbas pri
valo tarnauti ir priemone atgailauti už nuodėmes 
ir .savęs išsižadėjimui. Tai, be abejo neturi reikš
ti, kad dabar darbas visada tėra vargas ir našta 
jokios palaimos, džiaugsmo nebeteikiąs. Tiesa, 
nei galybės žemėje, kuri galėti] visiškai atimti 
darbui jo vargingumo pobūdį ir jį paversti nuo
latiniu ir grynu džiaugsmu; visi pažadai ta pras
me tėra apgaulė ir melas. Žmonija ar nori ar 
nenori tą Dievo skirtąjį jungą turi dėtis ir jį ne
šioti; tik jį palengvinti, sušvelninti, bet niekad 
visiškai pašalinti, tėra galima.

Kalbant apSe darbo pareigą tenka skirti in
dividualią nuo bendrosios darbo pareigos. Ben
dri), j i darbo pareiga —tai visuomenės, žmonijos 
pareiga dirbti, individuali — pavienių žmonių 
darbo pareiga. Visuomenėje visos darbo rūšys, 
visų profesijų ar pašaukimo darbo ganėtinas kie
tis privalo būti atliktas, kitaip visuomene ne
galėtų gyventi. Šita prasnle įsakymas dirbti lie
čia tiesioginiai tik pačią visuomenę. Atskirą 
asmenį tas įsakymas teliečia tiek, kad kiekvie* 
ins privalo kuriuo nors darbu būti naudingas 
visuomenei. Tą ar kitą specialų darl>ą pasirink
ti asmuo turi pareigą tik tada, kai jis tik tą dar
bą bedirbdamas tegali savo gyvybės reikalus pa
tenkinti (tik tus teturi teisės valgyti, kas dirba), 
jei tik tuo būdu jis savo sociales pareigas atlikti 
tegali (tai anaiptol nekliudo pasirinkti idealus 
pašaukimus, kuriais visuomenei kilniausiai tar- tikrąją vertę, nepažinojo: dėl to darbas ir buvo 
naujanm). ( »
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2. Darbo reikšme ir verte.
Ūkiškoji darbo reikšmė ir vertė yra savaime 

aiški. Gamindamas gyvenimui būtinus reikme
nis (labas įgyja ir kultūrinę, socialinę reikšmę. 
Tobulėjant technikai, darbo priemonėms, dar
bas vis daugiau pagamina vertenybių ir tuo leng
vina žmonių būvi-ir duoda galimybę kilti kultū
rai, įsigalėti dvasios viešpatavimui gamtai. Dar
bo pagamintieji ištekliai leidžia kovoti su vargu 
ir skurdu, kurie-nekartą neša su savimi dorinį 
sugedima, pavojingą visuomenei. Bažnyčia tiks
liai įvertina materialūs žemesniųjų luomu gero
ves reikšmę jųjų dorovei išlaikyti ir kelti, nes 
materiale ir socialė pažanga gali labai veikti į 
visuomenės dorovę. Dėl to Bažnyčia laimina 
pažangos pastangas ir neprieštarauja, kad gyve
nimo patogumai būtų didinami ir dauginami, nes 
Bažnj’čia, kaip tatai pabrėžė Leonas XIII (Enc. 
Immortale Dei, 1885.). yra griežta priešininke 
tingumo ir nedarbo.

Nemaža yra dorovinė darini reikšmė. Dar
bas gali virsti tikra dorybių mokykla; mokyda
mas dariišlnmo, taupumo, kuklumo jis išmoki na — 
pripažinti bei gerbti autoritetą ir kitų visuome
nei ir pačiam asmeniui Vertingų dorybių. Per re
ligiją darbo moralė vertė įgauna pagaliau savo 
pilnumą. Religija pašvenčia darbą, iškelia jojo 
vertę, padarydama jį netik priemone sau ir sa
viems būtinos duonos kąsnį užsidirbti, liet taipgi 
ir tam tikra priemone Dievui tarnauti. Ir ka
dangi kiekvienas darinis gali būti iš šio matymo 
punkto vertinamas, tai kiekviena darbo rūšis yra 
vertinga. Krikščionybė šitą aukštą darbo verti
nimą įdiegė platięms žmonių sluogsniams, ko 
stabmeldiškas pasaulis, tik išskyrus atskirus jo 
filosofus ir rašytojus neaiškiai nuvokusių darbo

dažnai niekinamas bei tik vergams paliekamas,



St. Tamulaitis

Vergas ir Viešpats

tūrini darbą, nors anais ko
vų už Lietuvos laisvę laikais 
tasai darbas ir turėjo šiek

45-ta valstybė. Už Lietuvą 
mažesnių yra 20 valstybių.

Betonas, plienas ima’S su žmogum. 
Betonas, plienas pavergia žmogų, 
Kaip stipri] vyrą moteries akys. — 
Vergas ir viešpats!---------

Laikai vien statymo bažnyčią ir 
puošimo altorių jau praėjo. Da- 
bar vienas tik dalykas svarbiau
sias—pripildyti šalį gerais laikra
ščiais.—Kardinolas Laobre.

Miestas. Ūžia mašinos.
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ĮDOMUS DALYKAI
dėjo partijos būdavot i savo 
partines mašinas ir labai 
jautriai saugoti savo parti- 

tįek politinio pobūdžio. Ta- nius biznius — o reikia ži-

Porą metų tylėjęs, suma
niau vėl pasidalyti per 
“Darbininką” su amerikie
čiais savo mintimis, įspū
džiais ir išvadomis iš Lietu-

Pirmiausia, turiu konsta
tuoti rimtą, nors man pa-
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DARBUOJAS SU’>W 

VOSE & SONS PIANO -
KOMPANIJA

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau SU* 
laukėme " ' ■fį-ia

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apieū| 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitažr l 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

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

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa?,-j 
rodo, kaip' gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir kį- Va 
tos tautos.

’ -a “.MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis^ 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus j 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar-. 
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mfl- 
su pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 3 
darbininkai, z. mokytojai, biznieriai, valdininką!, | 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

3 *>y

“MŪSŲ VILNIŲ" redaguoja ir jame bendra*vj 
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku->V 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus. f®

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėneO 
gražiomis knvgelėmiš, puikiai ir gausiai iliustamo- | 
tas. . is-y

* ? so
“MŪSŲ VILNIUS" metams kainuoja 

doleris, už viena doleri turėsite gale metu puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” -J

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

“MŪSŲ VILNIAUS" adresas: Kaunas, LabJj 
vės Ai. 61 Litlmania.

- 1 •

-------- ---
Jaunimas yra mūsų atei-įį 

tis. Juo mes turime susirū* >• *' ■ < .-Hl pinti, kad neištautėtų ir .ne- 3 
išsižudė tų savo tėvų-“ ir lie
tuvystės. '

N. A. Katalikų Seime, 
sario 22 d., kun. F. * Stra- 1 
kauskas skaitė referatą, kų-Jj 
rianie plačiai išdėstė jaūril*< 
įno klausimą. Tuo klausimu.-/! 
priimta rezoliucija ir pagei- 
dauta, kad “Darbininka’įl 
redakcija įvestų jaunimo^ 
skyrių. x . vIMl

Tad pranešame, kad jaų-3 
nimo skyrių įvedami antrą- 
dienio numery. Tą skyriui 
ves Dėdė Anupras, labai po-M 
pulerus jaunimo vadas. TDrt 
k i mes, kad jam į pagelbą d 
ateis ir kiti mūsų bendrą- J 
darbiai ir parems raštais.

•7'^

Suvirs 20 Metų. . -
— 'S

— • ‘
§i kompanija išdirbinėjo pianus; s 

Bostone per 75 metus suvlrž. Lie? 
tuvis Ponas šarkiunas daro spėria- *1 
Ij raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik-- Ą 
trolai ir Radios žemiausiom kąi-7^ 
nom. Mainome senus pianus. BflKįy 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visnr. -~ 
dykai. Prieš pirksiant matyk Pone 
ftarkiung.---------------------—------------'- '•

Vose & Sons Piano Co. 'S 
160 BOYRSTON ST. BOSTON-^ 

f < * * -r
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A. L. Ę. K f. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA: 
Kun. J, Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm. ;
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 viee-pirm.; 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester Sti, Worcėster, Mass.
O. Sidabriene—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 41 Providence Street, Worcest$r, Mass.

TRYS ANGELAI
Buvo tai metų pradžioje. 

Plačiai skambėjo varpai nuo 
visų bokštų. Tuomet siun
tė Dievas tris angelus į 
miestus ir sodžius apžiūrėti 
žmonių nelaimes.

Pirmasis angelas skraidė 
virš kapų ir skaitė grabus 
tų, kurie praėjusiais metais 
ar staigiai, ar išlėto tapo 
girtuoklystės aukomis. Ir 
buvo jų daug tūkstančių.

x Antrasis išlengvo ėjo per 
ligonbučius ir pamišėlių na
mus ir tėmijo skaičių tų, ku
riems girtuokliavimas įvarė 
ligą arba pamišimų.

— Visa Lietuvą'su Vilni
ja užima 75,000 kvadratinių 
kilometrų (Neokupuotoji 
Lietuva užima 55,0(X) kv. 
klm.). Visas žemės kamuo
lio paviršius, priskaitant ir 
vandenynus, užima 509.950,- 
000 kvadratinių kilometrų, o 
ųiūtis žemės sausumos—142b-. 
(MIO.OOO kvadratinių kilomet
ru. Palyginant Lietuvą su 
visa žeme, ji užima tik 6799- 
ląją dalį, o lyginant su visa 
žemės sausuma — 1986-tąją 
dalį.

Jei palyginsim Lietuvos 
gyventojus su viso pasaulio 
gyventojais, tai Lietuva at- 

—rodys didesnis--kraštas.—Mū
soje žemėje gyvena apie 2,- 
900 milijonų žmonių, o Lie
tuvoje 2 milijonai 300 tūks
tančių. Lietuvos gyventojai 
sudaro visų žemės gyventojų 
856-ją dalį.

— Visoje žemėje yra 65 
nepriklausomos valstybės. 
Lietuva savo didumu yra

Tretysįs žingsniavo per 
kalėjimus, ir jo akys matė 
labai daug tokių, kuriuos 
girtuokliavimas privedė1 prie 
prasikaltimų.

Paskui suėjo visi trys an
gelai. Jie giliai atsiduso: 
“Ak', kiek ligų ir kiek mir
čių, kiek nelaimių ir kiek 
kiek skausmų, ir taip daug, 
vaitojimų, kiek dejavimų ir 
kiek skausmų, i rtaip daug, 
daug ašarų teko inumfc iš- 
vysti.”

Ir jie padavė viens kitam 
rankas ir prižadėjo patol 
dirbti, kol girtuokliavimas 

j nebus pergalėtas.
i ' Vilniškis

— Didžiausia valstybė, 
skaitant ir visas jos koloni
jas, yra Anglija. Ji 
užima 37 milijonus kvadra
tinių kilometrų žemės. To
je žemėje gyvena apie 475 
miiijonus žmonių. Mažiau
sia valstybė savo žemės plo
tu yra Monako Europoje, 
prie Viduržemio jūros. Ji 
užima tik iy> kvadratinio 
kilometro žemės. Ji mažes
nė už Angliją 25 milijonus 
kartų. Gyventojų ji turi 
24,000. Gyventojų skaičiumi 
mažiausia yra Audoros val
stybė Europoje.—Joje gyve
na tik 5,200 žmonių,' nors 
žemės užima apie 452 kva
dratinių kilometrų. Andora 
mažesnė už Angliją 100,000 
kartų.

— Lietuva savo žemės 
plotu mažesne už Angliją 
672 kartu, o gyventojų skai
čiumi tik 206 kartus. 

vos .‘gyvenimo. Brolių ame
rikiečių negaliu pamiršti, 
nes nors ir prigijau vėl lie
tuviškoje dirvoje, tačiau A- 
merika vis dėlto lieka šir
džiai brangi; juk teai pralei
dau savo geriausius gyveni
mo metus; ten ir pats auklė- 
jausi, ir kitiems, kiek galė
damas, padėjau augti ir 
dirbti.

Tačiau po ilgo nesimaty
mo ir nesikalbėjimo jaučiu 
reikalo pasakyti visųpirma 
keletą žodžių apie save patį. 
Mat, ir Lietuvoje kartais 
patiriu ir Amerikiečių spau
doje šį tą pastebiu — lyg 
ir nusivylimą mano asme
niu, kad, girdi, pakeitęs li
niją, kad parsidavęs kitai 
.srovei ir JL_p.--------------------

čiam gal ir ne labai malonų 
faktą, kad esu nebe jaunas 
žmogus. Dvidešimts šeši 
metai kunigavinio, dvide
šimts penkeri metai visuo
meninio darbo kooperacijos 
srityje (dar 1903 m. suorga- 
nižąvau Variolojų Draugi jiV 
Tauragėje), dvidešims metų 
publicistinės darbuotės (žy
miau pradėjau spaudoje da
lyvauti 1909 metais, būda
mas vikaru Vabalninke; ra
šinėjau daugiausia i “Vil
tį”), pagaliau penkti metai 
darbo mokslo ir mokymo 
srityje prie Žemės Ūkio A- 
kademijos.-----------------------

Peržvelgdamas tą savo 
jau gana ilgą tarnystę Baž
nyčiai ir Lietuvai, džiaug
smingai galiu? ^konstatuoti 
dar vieną faktą, kad visą 
tą laiką išlaikiau 'vieną aiš
kią liniją, nors gal kartais 
ir paslysdanias. Tą liniją aš 
apibrėžčiau trimis žodžiais:

—------------  i

Kunigas, Lietuvos sūnus ir 
kooperatininkas. Su Baž
nyčia, ačiū Dievui, tebesu 
tvarkoje, tėvynei tarnauju 
po senovei;1' elgdamasis sulig 
giliausiu įsitikinimu, kad 
Lietuvos ateitis vyriausia 
priklauso nup sutarimo tų 
pat.rijotų, kurie gerbia abu
du idealu: tikybinį ir tauti
nį, kitaip sakant nuo katali
kų ir tautininkų vienybės. 
Gi kaipo kooperatininkas,— 
pirmiau veikęs labiau prak
tiškoje dirvoje, dabar ėmęs 
gilintis-į teoriją, ir norįs pa
sitarnauti ypač lietuviškos 
kooperacijos mokslui.

Prisipažinsiu, kad man 
nesisekė susitarti su Lietu
vos politikais. Aš pats nie
kuomet nesikvalifikavau į 
politikos veikėjus. Visą lai
ką buvau pirmoje vietoje 
katalikas kultūrininkas. A- 
merikoje dirbau labiau kul-

visai iš politikos pasitrau
kiau, pasirinkęs sau moksli- 
niai-visųųnjgĮŪpę £arbp sritį.

Sugrįžęs 1924-ais metais į 
Lietuvą, pirųnausia susidū
riau su man skaudžiu fak
tu, kad tarp Lietuvos Kr. 
ūemokratų ir Tautininkų 
santykiai visai pairę, kad 
•tos- dvi politikos srovės, 
taip rodos, artimos kultūri
niais- ir tautiniais idealais, 
beveik nieko bendro neturi 
ir nenori turėti. Tai buvq 
skaudu ypač atsiminus, kad 
tautininkų srovės tikrieji 
vadai ir jų pasekėjai buvo 

’ aiškiai nusistatę laikytis 
krikščionybės pagrindų ir 
veikti iš vien su Bažnyčia. 
Lietuvos tautininkai neturė
jo savo Šliupo, kaip Ameri
kos tautininkai. Jie norėjo 
būti katalikais, nors iš Ru- 

; sėjos mokyklų ir jie buvo 
gavę šiek tiek priešbažnyti- 
nio raugo. Tačiau kai pra- 

Blaškosi sielos po nykų miestą. 
Ir žvelgia sielos i dangaus plotį, 
Ir tiesia sielos rankas į laisvę, 
Ir ilgis sielos.
Veltui jūs maištas. —
Akyse matos tik juodos saulės, 
Akyse — aistra ir pašėlimas. 
Veltui jūs maištas!

Dairos sumišęs vergas ir viešpats. 
“Mano gyvenims — tik paslaptis.” 
Ir sėda viešpats į greitą “Fordą” 
Ir veža viešpats skandinti sielą, 
Kad maišto niekad daugiau nekeltu.

(“Rytas”)

notį, kad politiškų bizniu jį 
rįų su gerais apetitais buvo 
daug, gi tų biznių nedaų- 
giausia, Lietuva — mažutė 
valstybė — tai principai ir 
idealai nuėjo į šalį, liko tik 
partijų realūs reikalai. I- 
dealingu kalbų buvo labai 
daug iš visų pusių, bet prak
tika buvo anaiptol ne idea- 
linga.

Ir kai krikščionys valdė, 
ir dabar, tautpiinkams val
dant, ir aš, ir kai kurie ki
ti, nepaliaujame kėlę bals:] 
apie tautinės vienybės rei
kalingumą. Teorijoj tokiems 
balsams pritariama, bet 
praktikoje vis dar beveik 
niekas nesimaino. Krikščio
nys demokratai dar įr šian
dien labiausia nekenčia tau
tininkų, tautininkai dar ir 
šiandien labiausia bijosi 
krikščionių demokratų, t> 
vienybės obalsio skleidėjai 
kol kas nėra populerūs, ir 
turi laukti geresnių laikų. 
Štai kodėl ir mano santykiai 
su Kr. Dem. partija nėra 
labai prietelingi. Jų kilniai 
programai visiškai pritariu, 
iu praktikos dažnai negaliu 
gerbti. Partijos žmogumi 
nebuvau ir nebūsiu. Džiau
giuos, kad esu laisvas Lie
tuvos respublikos pilietis.

Štai mano trumpa lyg ir 
išpažintis. Mačiau reikalo 
ją patiekti, nes sumaniau
dar Bent aštuonis straips-Į JUOZAS P. ŠAI
nius Tamstoms parašyti g o 
nenoriu, kad kas nors iš 
“D-ko” skaitytojų laikytų 
mane idėjiniu priešininku 
ar neaiškiu žmogumi.

Kun. K. Kemėšis

Be abejo. Bažnyčia nežiūri į darbą, kaipo į galu- į darbą žiūrima kaipo į bausmę, kurios reikia 
tini žmonijos tikslą, kaip tai daro kai kurie mo-

■ domieji ekonomistai.: lygiai lygiai negalima dar-
< bą vehtinti tik kaip prekę, o žmogų — darbinin

ką tik kaip darbo mašiną. Taip pat yra nepa
grįstas žeminimas dvasiškojo vadinamo “nepro
duktyvaus" darbo vertės. laikant jį menkesniu 
už “produktyvųjį" (materiales vertenybes ku
riantįjį) darbą, lyg dvasiškasis ir vadovavimo 
darbas neturėtų irgi itin didelės ūkiškos bei so
cialūs reikšmės; lyg kad pav., dvasininko darbas, 
kurs auklėja žmones būti sąžiningais, darbščiais, 
blaiviais, taupiais ir visuomeniškais, būtų nedar
bas ir neturėtų itin didelės ir ūkiškos bei Sociali
nes reikšmės visuomenėje. /

Visuomenė yra organizmas, jis turi įvairių 
reikalų; juos atlieka įvairios profesijos, amatai, 
pašaukimai. Kiekviena profesija ar pašaukimas, 
kaipo visam organizmui būtina funkcija, yra tad 
būtina ir vertinga visuomenėje. Ir čia ir seka, 

-• kad kiekvienas savo pareigas pildydamas siekia 
ne tik savo gerovės, bet privalo žiūrėti visuome
nės reikalų, nes tai jo, tos visuomenės nario pa
reiga; bei ,.11110 visuomenės gerovės jiareina ir 

••jiisr narių labas. Krikščionybė verčia visus dir
bančius laikyti vienos didžiulės darbo šeimos na
riais, kuriems dėlto ir visos šeimos reikalai ne1- 
gali būti svetimi. Darbai savo verte visuomenė
je, be abejo, skirtųsi nuo viens kito, nors ir visai 
yra reikalingi Skirstydamies sulig savo verte 
darbai sudaro tam tikrą eilę, hierarchiją; šitoji 
mintis krikščioniškoje pasauliožiūroje išsivys
tė į ^socialinę darini sistemą; joje kiekvienam 
darbui skiriama vieta sulig jo specialiuos erikš- 
mės. bet visiems darbams pripažįstama esminis 
žmogaus asmens darlm vertingumas

Deja, šiandien yra dar toli ligi tokio krikščio
niškojo darlx) vertinimo idealo. Ypatingai da
bar yra pastebintas bendras bodėjimasis darbu,

vengti, kai tik galima. Be abejo, kio reiškinio 
pagrinduose glūdi neganėtinas gerbimas darbo, 
kaipo žmogaus asmens veiksmo, neganėtinas ger
bimas žmoniškumo žmogaus vertės, laikydamas 
darbą paprastos prekės vietoje. Daug reiškia ir 
dabartinis technikinis daVbo suskirstymas, dar
bo technika: darbininkas ištisais metais dirba 
mechaniškai tam tikrą darbo dalį, dažniausia ar 
niekad nematydamas galutino savo darbų pro
dukto. nors tokis darbo padalinimas šių dienų 
technikos sąlygose ir yra neišvengiamas bei pa
čiai produkcijai naudingas. Visos priemonės čia 
padėti darbui liks tik paliatyvomis, tik pusiau 
priemonėmis, nes į sąjungas, nei kitos priemo
nės, tik naturalėmis priemonėmis būdamos, es
mėje darbo naštos nepakels ir dėl to teisingi yra 
J. Wendland?o žodžiai: “Galų gale čia dar gali 
tik krikščioniškas tikėjimas padėti, kurs darbin
gumą ir ramybę Dievuje jungia taip, kaip jokis 
kitas tikėjimas to nepadaro.”

“ Šito visuomeniniai pavojingo nenoro dirbti, 
pašalinimas yra galimas tik su krikščionybės 
pagalba. Tik įvykdžius krikščionybės mokslą 
darbo klausimu galima tikėtis sugrįstant ir dar
bingumui. Žmogaus asmens ir jo darbo, ne kaip 
prekės, aukštas ir vertinimas: laikymas darbo vi
suomenine žmogaus prievole ir Dievo garbinimu 
ir panašiu krikščionybės principų realizavinias 
gyvenime neabejotinai sumažins visuomenės ge
rovei ir ramybei pavojingą nenorą dirbti ir pa
lengvindami patį darbą padidins darbo produk- 
I' gumą, per tai ir visuomenės gerovę.

Įvairios teorijos, neretai materializmo prisi
sunkusios, norėtų darbą pakelti į nepasiekiamas 
aukštybes ir jo garbinimo sudaryti naują religi
ją. Iš tikrųjų čia turiu reikalo tik su tuščiais, 
bereikšmingais žodžiais: niekas taip neiškėlė tik
rąją darbo vertę, jojo garbingumą kaip krikščio-

nvbė. Dėl to iš krikščionybės punkto žiūrint, nors 
ji darbą labai iškėlė, reikia laikyti perdėta ir at
mestina toji nuomonė, kuri nori darbą baigti vie
ninteliu vertybės (ekonomiškoje prasmėje) ka
riančiuoju veiksniu; net dvasiniam darbui taiko
ma ši nuomonė lieka klaidinga; tai aiškėja iš ver
tės sąvokos analyzės (išgvildenin.b). T smulk
menas neįsileidžiant vien paviršutiniai pažiūrė
jus kaip ūkiškame (ekonomiškame) gyvenime 
kuriasi vertė ekonomiškai vertingas daiktas, ma
tyti, kad daikto vertė (ekonomiškoje prasmėje) 
nepareina išimtinai tik nuo to darbo kiekio, kuris 
suvartota jį begamiinant, kad ir imant tą darbą 
visoje visuomeniškoje aplinkurdoje. Net socia- 
listiškai sutvarkytame visuomeniškame ūkyje iš- 
aikvotas darbas nebus vienintelis daikto ekono
miškosios vertybės šaltinis ir mastas. Jau Šv. 
Tomas griežtai neigia šios pažiūros kraštutinu
mą. kreipdamas ekonomistų akį į faktą, kad kiti 
faktoriai, pav. medžiaga priemonės (žemė, susi- 
sickimb keliai) turi įtakos daikto ekonomiškajai 
vertei nustatyti. Ir kai popiežius Leonas XIII 
savo enciklikoje “Rerum Novarum” sako, kad 
tautos turtingumas yra darbininkų darbo pada
rinys, tai jis toli gražu dar ne pasako, kad pre
kės vertė išimtinai tik nuo įdėto jin darbo kiekio 
pareina. Neabejotina yra nepaprastai didelė dar
bo reikšmė kuriant ekonomiškąsias vertenybes, 
nes pav., ii- derlingiausia žemė be įdėto jon darbo 
vaisių neduos: liet lygiai yra aišku, kad žemę ir 
kitus j(fįe randamus turtus ne žmogus savo darbu 
yra sukūręs: o betgi tų turtų ir žemės vertės e- 
kouoininiame žnjonių gyvenime nieks neneigs 
(produkcijos priemonių vertė). Popiežiaus žo
džiai tad, nesekdami to ekskliuzrviząio, kuriuo 
šlubuoja čia minimoji teorija, nori tik iškelti ne
abejotinai svarbą, labai svarbią darbo rolę verte- 
nvbių kūrimo eigoje,

(Bus daugiau) .
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valdžia
LDS. reikalai

Šiaurieti

MALDAKNYGES
(prastais minkytais viršeliais)
(prastais kietais viršeliais)____
(geresnės minkštais viršeliais), 
(geros odos viršeliais)_______
(celuloidos viršeliais)_________

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI 

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass.
IGNAS J. BARKUS 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

Mūsų kolonijos lietuviai 
išties yra pagirtini už jų 
tautinį susipratimą ir kilnią 
širdį.

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui.

Adresas: "Saulutės” Administracija Jurbarke

kęs prie savęs • mergaites 
apkabinęs pabučiavo. Po to 
lis ura.se tas n^nraiteG p t-

Daugybė paveikslų! Pasakom, apsakymėliai,jeilėraščiai, 
juokai. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš
to ir plataus pasaulio. Įvairu mėli ai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iš popieriaus,molio ir kitoki. 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-vė. Redaktorius A GiedraitU

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

“SAULUTĖ”

—Musu krautuvė atdari! iki valandos vakare.
PETRAS BARTKEVIČIUS

678 North Main Street 
Montello, Mass.

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu
tai mnsų jipedalybč Ir ilgų metij prak 
Uka. Darba* artlstfSkns. Kainos žemos.

M. A, NORKŪNAS
P. O. Box 91, Lawrence, Mass.

Ši nedidelė bet darbšti lie
tuvių katalikų kolonija pir
miau negu bile kuri kita šio 
miesto lietuvių kolonija pa' 
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės vienuolikos metų 
sukaktuves. Tai Įvyko Pe
lenų dienos vakare, vas. 13 
d.. šv. Mykolo pa r. svetainėj.

Po pamaldi] bažnyčioj 
žnihnės suėjo i svetainę. Ne
ilgai trukus svetainė buvo 
pilna žmonių. Vietos pasi
šventęs darbuotojas Ant. 
Bacevičius Įžangine kalba 
atidarė vakaro programą.

Parapijinės mokyklos mer
gaitės. mokytoju seserų ka- 
zimieriečių ir varg. N. Ku
lio išlavintos, padainavo 
Lietuvos himną ir "Vilniaus 
kalneliai.”

Kalbėjo "Vyties” redak
torius Pr. Zdankus apie ne
priklausomybės minti mūši] 
tautoj ir kovą už ją.

Kun. kleb. Juozas Svirs- 
kas išdėstė reikalingumą tu
rėti inteligentų, ir paragino 
paaukoti Marijonų steigia
mai bernaičių kolegijai. Su
sirinkusieji žmonės suauko
jo virš $24.00.

Pabaigoj kalbėjo Dr. .T. 
Poška apie Lietuvos nepri-/ 
klausomĮvbę ir Vilnių.

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

' Lietuvos žmones, 
ir tvarka man patinka. Lie
tuvos traukiniai gerai su-V, 
tvarkyti Jr mandagiai pa* — 
tarnauja. .Miestai gražiai 
progresuoja. Kaune, Šiau
liuose ir Panevėžy stato 
šimtus naujų namų su mo
derniškais Įtaisymais. Visoj 
Lietuvoj plentai ir • keliai 
taisomi o nauji gelžkeliai 
vedami. Ant ūkių ir kaimų 
blogai, jies šaltas oras ir lie- ‘ 
tus labai ūkininkus suvargi
no. Jiems yra būtinai rei
kalinga iš Amerikos pagel- 
ba. Kas Amerikoj yra gi
męs gali atvažiuoti į Ameri
ka. Dabar vra išduotas nau-* v
jas įstatymas, kad tėvas" 
nors ir nepilietis, bet jis ga
li atsiimti savo moterį ir 
vaikus į Ameriką. ‘ Lietu
vos žmdnės labai nori pama
tyti Ameriką ir savo gimi
nes. X

Dabar turiu nž. garbę vi----
sieros lietuivams pranešti, 
i O imi sillrnl-n OO TV^'~>tn Imi D ~

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

I šk i 1 m i n gas apva ikšč i o j i - 
inas Lietuvos-“ nepriklauso
mybės li kos metų sukaktu
vių Įvyko vasario 17 d., šv. 
Jurgio dr-jos salėje. Vaka
ro vedėju buvo AL Akelius. 
Žmonių buvo pilna didžiule 
svetainė. Dainavo šv. Ceci 
i i jos choras, po vadovyste 
muziko A. Stanšausko. Bu
vo du duetai ir keletą solistų 
iš šv. Cecilijos choro. Akom
panavo muzikas A. Stan- 
šauskas. Taipgi dainavo iŠ 
Ilarrison’o. N. J. "Birutės” 
choras, po vadovyste muziko 
P. Odelio.

Kalbėjo sekanti miesto 
valdininkai: J. Berry, Tax 
Commissioner. J. O. Bige- 
low. Former Criminal Pro- 
secutor. Dr. Meyer Ellens- 
tein. Visi kalbėjo prielan
kiai lietuviams.

Iš lietuviui kalbėjo P. Ma
čiulis iš Brooklyn. N. J., Co- 
lumbia Universiteto studen
tas, Kostas Jurgėla ir Lie
tuvos generalis konsulas 
pulkininkas P. Žadcikis. 
Pp. J. Mačiulis ir P. Žadei- 
kis kalbėjo patriotiškai ir

klausytojus, patenkino, o 
Kostas Jurgėla paliko blo
gą įspūdį Newark’e, nes jo 
kalba nebuvo pritaikinta tai 
-šventei, bet buvo nusistatyta 
prieš Krikščionis .Demokra
tus ir kunigus ir ant jų pri- 
kalbėjo visokiu nesąmonių

DR. J. C. LANDŽIUS.
kitur gyvenantiems

(SEYMOUR)
51 I’rnvklpnce St. 5VORCESTER

Tel. Park 5873 
Suteikia patarims laiškais

|‘TARPININKAS’’
t (THE MEDTATOR)
įf..
I Vaizbos, Dailės ir kultūros 

■į'' mėnesinis žurnalas

J . Pašvęstas naudingiems patari
mą mams aP‘e Estate. Apdran-
• dą, ’Mortgičius ir kitus nejudi- 

’-f namojo turto reikalus. I’ajvairin- 
tas eilėmis su gaidom, sveika- 

3. tos skyrium, leg.-diškais patari
ąs mais, juoku skyrium ir ančių 
r> kalbos skyrium. Didelio forma- 

to, ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
• ūme ra ta met ams A mer i kote $ T .oo, 
(i. pavienis numeris lOc.: užsieny 

' —-metams $1.50, pavienis ntini. 
EB" 15c. Užsirašykit sau ir kitiems.
, Sausio numery telpa labai pui- 

(r daina “Pumpis,” chorui ketu- 
!v Tiems balsams ir pianui. Dar 

niekas niekur tokios negirdčjo.
į Būtinai įsigykit šj numeri-

"TARPININKAS”
332 VEST RROADWAY 

J SO. ROSTON, MASS.
a . leidėjas j. j. kupstis

riuos klebonas perduos po
niai Vileišienei, kuri dabar 
lankosi Jung. Valstijose.

Susirinkimas baigėsi Tau- 
ios Himnu.

Čionai yra bene stipriau
sia L. I). 8. kuopa Chicagoj. 
■Savo kolonijos Turime kuo-' 
poj virš tuzino labiausia su
sipratusių darbininkų. Tu
rime vieną stambų narį, į- 
žyinų darbuotoją, gyvenan
tį ''Marųuette. Parke, tai 
"Draugo” redaktorius L. 
Šimutis. Vienok ypatingo 
veikimo kuopa neparodo. 
Jeigu tik visi kuopos nariai 
pradėtų darbuotis, tai nė jo
kia kita šios kolonijos orga
nizacija nesusilygintų veiki
me su ja.- Dabar tie mūsų 
nariai daugiausia vis kitoms 
draugijoms dirba. Kodėl ne 
sau?

Lietuvos Nepriklausomy
bės 11-kos mietų paminėji
mas Įvyko 16 d. vasario šv. 
Andriejaus parapijos sve
tainėj.

Graudu ir jauku darėsi 
pamačius trispalvę Lietuvos 
vėliavą plevėsuojant iš lie
tuviškų butų, kuri pasirodė j 
iš pat ryto. Daug ameriko
nų stebėjosi ir įdomavo. 
Klausinėjo delko iškelta vė
liavos?. ——:--------------------

Sulaukus vakaro, būriais 
lietuviai rinkosi i šv. An-.-

3 d. vasario šių meti], vai
dinta puikus veikalėlis, ope
retė "Nastutė.” Vaidino šv. 
Kazimiero parapijos koras. 
Trati Plis labai Įdomus ir vi
siems patiko. Koristai i'ffles 
puikiai atliko. Vis tai gar
bė p. vargonininkui A. šla
pei iiii. Publikai patiko dar 
ir todėl, kad ne tik teatru-•------— J -- - <*

matė, bet dar turėjo progą 
pasiklausyt keletą gražių 
dainelių. Publikos buvo ne
mažai. Valio! ponui Šlape
liu!! Lai Dievulis padeda 
jums darbuotis ilgiausius 
metus.

Dar tą pati veikalą vaidi
no sekmadieny, vasario 10 
d.. Lovvelly.

Vienas nemalonus dalykas 
tai kad parapijonai nesutin
ka su dabartiniu klebonu. 
Su šiuo klebonu nesutinka 
parapijonvs labiausia dėl į- 
vestos naujos sistemos. Čia 

s_ apsi gyvenę daugi aušra/ iŠ 
p Vilniaus krašto, keletas su- 
,i valkiečiu ir keli Gardino,

Vasario 24, vakare, bažn v- x 
tmėj svetainėj įvyko prakal- j 
bos. Kalbėjo kun. Jonas į 
JsvagŽdVs, Brocktono klebo_ } 
nas. Jis savo labai aiškia ir j 
oratoriška kalba istoriniais j 
faktais nurodė koks didelis . 
yra alkoholis žmonijos prie- t 
šas, ir kokiomis priemonė
mis nuo jo apsisaugoti.

Žmonių buvo - tiek - jutst- J 
rinkę, kad nebuvo vietos kur ; 
nei stovėti. Po prakalbi] bu- 
vo leista paklausimaL-iaeiau - 
nei vienas neatsirado, kad 
galėtų-ką užmiesti. N’isi su
sidomėję tokiomis prakalbo
mis užganėdinti išsiskirstė, 
tik kūmutės "mūnšainier- 
kos” labai susirūpino, kad j 

1 tokios prakalbos labai gnli__ 
pakenkti jųjų “gišeftui” 
(bizniui).

esti į jo ofisą. Dainavo ]>-le 
L Geležiniūtė solo, anglų 

P. kalboj. Majorai ir visiems
labai patiko. Kalba klebo
nas kun. J. J. Kaillakis a- 
pie Lietuvos valdžios nusi- 
statynlą, įrodydamas kad 
Lietuvoj nėra tikros laisvės 
kokia turėtų būti ir kad Lie
tuvos valdžia yra tik vienos 
partijos.

Po to, vedėjas perstatė vi
sus draugijų pirmininkus ir 
jie po vieną atsistojo ir pa
sveikino majorą galvos link
telėjimu. P-lės Geležiniūte 
ir Staniškiūtė dainavo du
etą. Perstatė kalbėti Lietu
vos pilietį, keliaujantį po 
pasaulį žydelį Rubiną. ’Jis 
kalbėjo trumpai, bet storai, 
įvertindamas Lietuvos ne- 

-priklausomybčs šventę;—Jis 
yra buvęs Lietuvos kariuo
menėj 19?3 m TGntn-ęnr nr ■ 
inijos kapitonas p. Biržvs- 
Akvras apipasakojo istoriš
kai Lietuve# nepriklausomy
bės šventę. P-nas Antanas 
Užu merkis, labai tinkamai 
išdėstė K. Sarvšio veikimą.*. v «■

Programai baigė Lietuvos 
himnu, Šv. Andriejaus para
pijos choras po vadovyste 
vietos vargonininko p. Sta- 
niškio. Publika šaukė: "Ei, 
pasauli, mes be Vilniaus ne
nurimsim.” Taip visi gera
me ūpe išsiskirstė į namus. 
Tas didelis darbas Įvyko dė
ka Philadelphijos Krikščio
nių Sąryšio.
—Lai gyvuoja Philadelphi- 
jbs lietuviai ir jų darbuotė. 
Lai gyvuoja laisva ir nepri
klausoma Lietuva! Valio, 
valio, valio, už Vilnių!

. Dalyvavęs
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VISI MALONIAI PRAŠOMI ATSILANKYT
Ę

ĮŽANGA: $1, 75c. ir 50c.

namas 
moder-

We Sjiecialize in Duco.
5 Gralx>wski Sq., Worcester, Mass

Dorchester
Vienos šeimynos 8 kambariij na
mas su visais įtaisymais ir žilu
moms, 5 karu garadžius. Parsi
duoda tik už $5,000. Įnešti $1,500;

F. Long,

‘ ‘ Reikalaujame vyro prižiūrėti 
arklį, kuris gali kalbėti lietuviš
kai.”

Tel. S. B; 1751

JONAS S. MĖŠUS
(INSURANCE)

239 Broadway, So. Boston

Aixlraudžiu visokias nuosavybe* 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
perduodame anglis Ir išrendavo- 
jame kambarius.

S

i JUOZAS GALIAUSIAS i
Ę Automobile & Sign I’aintlng. ,4> 
i

Ar Bus Geri 1929 Metai!
AR BUS GERI 1929 METAI?

Šis klausimas yra labai svarbus, norėtųsi žinoti viisems, bet koks 
metas nebus, visų neužganėdins,’ pabaigoje metų vieni peiks, kiti | 
džiaugsis. Rinkimai pasibaigė, neužilgo užims vietą naujieji valdi- į 
ninkai ir su pavasariu laikai pagerės. Tai toks mūsų spėjimas. Daug 
yra tokių, kurie nėra pirkę namų savo gyvenime, vargiai jie pirks 
ir ateity, nes dar vis bijosi. Bet kurie pirko, uždirbo. Kas bus drą
sesnis, tas ateity irgi turės pelno. Nes pasaulis priklauso drąsuoliams. 
Dabar gera proga, gali gauti gerą namą pigiai.

'K

*

Laikraščius beskaitydami atra

ĖST U OJA Už GA
4

Massachusetts valstijos kor
poracijų ir taksų komisijo- 
merius Henry F. Long prieš 
naujus Įnetus išsiuntinėjo 
automobilių savininkams, 
turintiems leidimą laikyti 
gazoliną, blankas, kad išpil- 

..dytų jas pažymėdami kiek 
turi gazolino nusipirkę prieš 
sausio 1 d. 1929 m.

LIETUVOJ SMARKIAI 
NUKRITO tempe- 

——^kaTūra---------
Kaunas. — Vasario 5 nak

tį temperatūra Lietuvoje 
smarkiai ♦ nukrito. Kaune į 
termometras rodė—31 laips
nių Celsijaus. Paryčiu tem
peratūra kiek pakilo, bet vis 
dar siekė 29 laipsnių. To
kių šalčių Lietuvoj senai ne
buvo.

Išsiuntė 48,000 asmenų. Iš 
tų' tik apie 4,000 išpildė ir 
grąžino komišijonieriui.

L » • .' * ?

Dabar visi tie, kurie blan
kų neišpildė ir negrąžino ga
vo biląs užsimokėti $10.

Autonfobilistai gavę bilas 
pakelė skandalą Tr tūkstan
čiai nuėję protestavoJiž to
kį aptaksavimą. Bet koini- 
sijonienus Long matyt ne 
nemanė reikalaut $10.00, o 
tik pasiaiškinirhoj nes dar 
negirdėt, kad kas būtų 
užsimokėjęs, kuris neturėjo 
prisipylęs gazolino atskirus 
tankus. Tad, jeigu kas dar 
tebesirūpina gauta bila už 
gazolino taksas ir neturėjo 
atskirai kubilus prisipylęs 
gazolino, turėtų tuojau ją 
grąžinti su paaiškinimu šiuo 
adresu : - Henry
Coinmissioner of the dept. 
of corporations and tax- 
ation, tate House, Room 239, 
Boston, Mass.

MIRĖ L. D. S. NARYS ’ Vilkas, J. Rubikas, J. Diringaitė

Po USQ: y. Tąmulaitč.
Po $1.00: M. Venis, A. Naudžiū

nas, nadv. 'Ant. Mileris, adv.zK. J.

Vashrio 26 d. mirė Juozas
Antanėlis, LDS. 1 kp. narys.
Pereitą pirmadieny; Cainey _______
Ligoninėje, jam padare ope- KąHrumsk^ P. Karvelis, J. Ga-

DAR NESUPRANTA 
LIETUVIŠKAI

Vidiškis. Ši parapija tur-j 
tinga lenkiškai kalbančiais 
dvarininkais: bažnyčioj e 
jiems tebeskaitoma lenkiška 
evangelija. Vienas dvarinin
kų baigia rengti bravorą.

Šioj parapijoj, girdėt, ke
letas ašmenų susirgo šiltine.

raciją. Po operacijai neiš
laikė ir ant rytojaus 6 vai. 
atidavė Dievui vėlę.

A. a. J. Antanėlis buvo 
įdoras, ramus ir pavyzdingas 
katalikas. Tą patį galima 
pasakyti ir apie visti jo šei
mą. ’ -

Jis buvo LDS. narys ir 
geras darbuotojas. Taipgi 
prigulėjo, ir prie kitų kata
likiškų organizacijų ii- drau
gijų-

Į Ilsėkis amžinybėje! -

KĖSINOSL- NUŽUDYTI
Š. m. vasario mėn. 2 d. a- 

pie 12 vai. nakties Plungėje 
nežinomas piktadarys pasi
kėsino ant Plungės “‘Sau
lės” gimnazijos VI kl. mo
kinio Kostanto Salio gvvv- 
bės. Du šūviai paleista iš 
gatvės per uždarą langą. 
Kulipkos pateko aukščiau 
jo galvos ties lova į sieną.

Bijokite trijų nelaimių: 
Dievo rūstybės, tėvynės iš
davimo ir moteries meilės. 
— Kantas.

2 šeimynų ir krautuvė
So. Bostone po 5 kambarius ir 
2-jij karų garadžius, namas gerai 
Įtaisytas, randasi tarpe lietuvių, 
galima daryti gerą biznį. Parduo
da už $9,500. Matykite J. P. Tui- 
nylą.

Kitas Bargenas
City Point, 3-jų šeimynų 
4-5-5 kambariai su visais 
niškais improvementais ir dideliu 
jardu. Rendų neša $90 į mėnesį. 
Prekė $8,500. Įnešti $1,000. Maty
kite Ivašką. -

BABRAVIČIAUS 
KONCERTAS

Kovo 3 d., Lietuvių Sve-^ 
tainėj, įvyks ari. J. Babra
vičiaus koncertas. Be ari. 
Babravičiaus—- programojo 
dar dalyvaus p-lės M. Gri- 

“Baite iv E. Tatai uiiiūtė.-----
X.

ŠV. PETRO IR POVILO
DRAUGIJOS NARIŲ 

DOMEI
Šųiomi pranešu, kad Šv. 

Petro ir Povilo Draugijos 
mėnesinis susirinkimas i- 
vyks kovo 3 d., 1929, para
pijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston’e, 2-rą vai. 
po pietų.

Tad visi nariai esate kvie
čiami dalyvauti šiame susi
rinkimu, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti.

__ Be to ateidami nepamirš
kite atsivesti nors po vieną 
naują narį, už ką narys ir 

Į draugija bus tamstai dėkin
gi.

linis, R. Rainys, M. Ambrozas, P. 
Bernatavičius, U. Vaitkevičius, V. 
Jakštas, J. Grubinskas, A. Vait
kevičienė, R. Čeraiauskiūtė, M. 
Binkis, M. Zaikienė, M. Šeikis, 
K. Supranavičius, J. Gudaitė, A. 
Zaleckas, J. Lesčinskas, P. Sana- 
ras, M. Gatputis, V., Savickas, A. 
Ivaška, K. Urbonas, B. Ajauskas, 
V. Medonis, P. Gerulskis, J. 
Siauris, J. Burbulis, A. Grigaliū
nas, V. Taniuleviieenė, M. Vest- 
fieldienė, A. Zenevičius, J.riJaeke- 
vičius, E. Janušonienė, D. Jankus, 
K. Trainavičius, A Mačinskas, J. 
Šilanskis, V. Marcinkus, K. Kar
čiauskas, p-nia Akunevičienė, A. 
Svirskienė, J. Kasparavičienė, P. 
Tarutis, A. Mėšlis, V. Širka, N. 

t Poderienė, O. Grybaitė, M. Kilmo- 
jniūtė, P. Bukota, B. Kučinskas, 
D. Lingevičius, O. Lingevičienė, 
O. Stoškienė, J. Naujalis, A. Aš- 
menskas, J. Kuddrvičius, Kazys 
Urbonavičius, A.. Staniuliutė, O. 
Romikaitė, O. Naujokaitė, E. Ple- 
vokienė, J. L. Petrauskas, N. N., 
K. Šidlauskas, A. Pinells, S. Ka
volius, P. Plianskis, A. Bartu.ška, 
7. Kleponis, J. Mėšlis, P. Bušma- 
nas, B. Beleckienė, P. Geležinis. 
Viso su smulkiais aukų surinkta 
$168.05.

Aukos bus pasiųstos ViL 
niaus .lietuvių našlaičiams 
oer Lietuvos Atstovybę A- 
merikoje.

sime ‘įvairių pareikalavimų, ir pa
ieškojimų. Štai keletas ką aš at
radau: ‘

—‘z‘Čue—pardavijnui,—ėda -viską.. 
Labai myli mažus vaikus.”--------

“Arklių pardavimas čionai.' 
Nei kitur kad tave apgautų, ateik 
čionai pas mus.”

“Reikalaujame gražįai ištaisyto 
kambario senai moteriškei su ė- 
lektros šviesomis. ’ ’

“Pardavimui... Pilnos veislės < 
karvė, duodanti pieno, tris veži
mus, daug viščiukų ir kelis po- 
cius.

“Ieškome . . . Tvirto ir manda
gaus jauno vaikino, kuris prižiū
rėtų daržą ir šunį, kuris turi gerą 
balsą i pripratęs giedoti prie cho
ro.”

“Tik apturėjome daug zuikių. 
Žmonėm perkant, nulupsime kai
lius ir išvalysime jiems belau
kiant.”
—“Pametė. Šilkinį ploščių senas 
žmogus išklotas viduje raudo- 
nai”

“Pamesta. Rašomąją plunksną 
senos moteriškės, pusiau pilną ra
šalo.”

JUDUS ANTANĖLIS 
mirė* Vasario 26 d.~ Čarney 
Ligoninėje. Paliko didelia- 
me nuliūdime moterį, sūnų 
ir dukterį. Laidotuvėms rū
pinasi moteris ir vaikai.

Kūnas pašarvotas jo na
muose po numeriu 28a Story 
St., So. Boston, Mass.

Laidotuvės įvyks penkta
dieny, kovo 1 dieną. Iš na
mų 9 vai. ryte bus atlydėtas 
į šv. Petro lietuvių bažny
čią, kurioj bus laikomos tre
jos gedulingos šv. mišios ir 
pamaldos už velionio vėlę.

Po pamaldų bus nulydėtas 
į kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; moteris ir vaikai 
Laidotuvėms patarnauja gra
borius D. A. Zaletskasv Tel. 
University 8831-W.

ŠVENTO PETRO IR POV 
DR JOS VALDYBA 
t *t ,,<■ >

Pirmininkas — Antanas Navikas,
702 E. Fifth St, So. Boston, Mt 

Vlce-Pirmininkas—Juozas Jackevl^^,
92 $awyer Are., Dorchester, Maso. 

Prot Raštininkas — Albinas Nevleri,
948 E. Broadway, So. Boston, 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevt
27 Tampa S t, Mattapan, Mass., 

Iždininkas — Vincas Kallšius,
67 G Street South Boston. Maso.-. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa,
492,E. Seventh St, So. Boston, 

Draugijos susirinkimai huną kas *
mų nedėldienj kiekvieno mėnesio 
vaL po pietų, parapijos 
E. Seventh St, .So. Boston,

ŠV. JONO EV. BL. P
DR-JOS VALDYBA
f > I '' • v . t re Jfr

t •» »

1-1. P. Neviera, 
Protokolų Raštininkas.

Specialis Bargenas
City Point, vienos šeimynos 8-nių 
<ambarių namas, atskirai buda- 
votas,su improvementais, turi bū-j 
t i greit parduotas, nes savininkai 
nori pasidalyti turtu. Namas la- 
baipatogioj vietoj, arti prie by
čių, mokyklų ir storų. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo įnešimo. At
siliepkite tuojaus, nes gali būti 
bile dieną parduotas. Matykite A. 
Ivašką.

AUKOTOJŲ SURAŠĄS
Lietuvos Nepriklausomy

bės šventės pamfinėjimo iš
kilmėse, kurias suruošė Bos
tono Lietuvių Draugijos, va
sario 17 d., Municipal Build
ing salėje, Vilniaus lietuvių 
našlaičių sušelpimui aukojo 
šie:

Po $5.00: Kun. K. Urbonavičius 
ir Stasys Paura.

James Kcys $4.00, V. Brazaus- 
j kas $3.00.

Po $2.00: Kun. F. W. Strakaus- 
kas, V. Tamoliūnas, J. Dilis, F.

Elegantiškas Namas
South Botsone prie Farrėgut Rd., 
didelis, tvirtas namas po 5-6-6 
kambarius su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Trys atskiri karš
to vandens šildytuvai (hot water 
hcaters). Visi kambariai dideli 
šviesūs ir saulėti. Didelis jardas 
dėl daržovių ir gėlių. Namas ge
riausiame stovyje, taipgi arti prie 
parko, byčių, ir karų. Savininkė 
gyvena kitame mieste, todėl nori 
parduoti ir parduos pigiai. Įnešti 
reikia $2,500. Šį namą įsigiję nie
kad nesigailėsite. Matykite A I- 
vašką.

Dorchestery
3-jų šeimynų namas 6-7-7 kamba
riai su visais įtaisymais, didelis 
jardas. Galima pastatyti keletą 
garadžių. Parsiduoda pigiai, tik 
už $10,000. Matykite J. Gailių.

Dorchestery
2-jų šeimynų ir krautuvė parsi
duoda iš priežasties senatvės, ku
ris yra priverstas apleisti biznį, 
kurį laikė per 35 metus. Parduo
da tik už $11,000. Matykite K. 
Yurgeliūną.

Thomas Park
Prie pat G St. 3-jų Šeimynų 12 
kambarių namas, labai gerame 
stovyje, su maudyne ir elėktro 
šviesomis. Rendų neša $52.00 į 
mėnesį. Prekė $4,500, įnešti $1,000. 
Matykite A. Ivašką.

Jamaica Plain
Naujas 3-jų šeimynų namas 5-5-5 
kambariai su visais įtaisymais, 3 
štymo pečiai, priekiniai ir užpa
kaliniai piazai. Rendų neša $1548 
į metus, parsiduoda tik už $11,- 
500, įmokėti $2,500. Kontrakto- 
rius bankrutino, tai likosi paimta | 
už mortgičius, vien iš tos priežas
ties parsiduoda pigiai. Matykite 
TUINYLĄ.

Norėdair.' gauti teisingą ir greitą patarnavimą visuo
met kreipkitės mūsų ofisan arba prie mūsų agentų: B. B. 
Stefan, J. Gailius, Al. Ivaška, J. P. Tuinyla, A. Mizara, 
F. Siluk, S. Jokubauskas, K. Yurgeliūnas, A. Ivas.

HĮHUAfllAN AGENCY
545 East Broadway South Boston, Mass. Tel. 0605—1337

• • r zn»j um * • ’ff -’r

BROCKTON OFFICE:
680 North Main Street 

- Telephone Brockton 223

South Boston, Mass. 
EITI SKYRIAI

BOSTON OFFICE: -----
18 Tremont St, Klmbal 
Hoom * ' ‘205, Ttt. Lfhertr 7865.

GRIĮŽTANTIEMS Į 
LIETUVA

Kas iš amerikiečių ketina grįžti į 
Lietuvą ir mano ieškoti žemės 
pirkti tiems rekomenduoju pirk
ti mano dvariuką, kuris randasi 
Ariogalos parapijoj, Girkalnio 
valse., Raseinių apskr. ir vadina
si Skapiškis—8 klmtr. nuo Ario
galos. Žemės plotas išviso 86 ha.; 
tame skaičiuje 28 ha. mišku; že
mės plotas išviso 86 ha.; tame 

t; žemė ga- 
ra—antros rūšies: trobos gerame 

 stovyje; kaina nebrangi Dėl są- 
kitaMučiais. Rengia Lietu- lygu prašau kreiptis į mane šiuo 
vili ŪL’pąn drnnvii-1 adresu: Prof. D. Rudzinskai, Dot-vių L kęsų draugija. nuyog Selekcijos Stoties Vedėjui,

A . Lithuania. (V.-26)

RISTYNĖS
Penktadieny, kovo 1 d. 8 

vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėj Įvyks ristynės. Risis du 
ietuvių drūtuoliai Pranas skaičiuje .28 ha. miškų 

Juška ir Petras Žilinskas su

BABRAVIČIAUS

KONCERTAS

LIETUVIŲ SALEJE
E ir Silver Streets, South Boston, Mass.

Aš Petronėlė Lebikaitė, po vy
ru Gerulskienė, paįeškąu, savo 
brolio Petro LeMUfč. GfiilC ii* Hll- 
go Šėmaičiuose, Pasrojos kaime, 
Kalvarijos parapijoj. Iš Lietuvos 
išvažiavom sykiu 1912 m. į Ame
riką. Atvažiavom pas seseris į j 
Brightoną. Malonėkit atsišaukti 
arba kas apie jį žinot malonėkit 
mums pranešti o būsim labai dė
kingi, nes turini svarbų reikalą. 
Pranas ir Petronėlė Gerulskiai, 
Bos 31, Islington, Mass. (K.-l)

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, 1 
Telephone South Boston 35 

Vice-Pirmininkas—J. Petrau
24 Thomas Pk., S. Boston, L__T 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,1
366 Broadvvay, S. Boston, Masa. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston.- 

Tvarkdarys — J. Zaikis, ;
7 Winfield St., S. Boston, Mass. 

Draugija . laiko susirinkimus.,kai 
trečią nedėldjehį kiekvieno mė
nesio, 2-rąx valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

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

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VALKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai ž popieriaus, 
molio ir kitokį. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

NEDELIOJ 3 KOVO-MARCH
Pradžia 7:30 vai. vakare

BRONIS KONTRIM
(JOM ST AB L E

Reai Estate and Insurance . 
Justice of.The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

120 Marine Rd., So. Boston 
. Tel. S. B. 2483-W

LAIVAKORTES 
WORCESTERIEČIAMS 

PARDUODU rIJtrVAKdRTl}s T IR IŠ 
LIETUVOS.

Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, sugrįžiinAii lei
dimus ir kitokius dokumentus.
Nuo senai prityrusi tame darbe; suteiksiu ge
rinusį patarnavimą ir sąžiningą patarimą.

JUZĖ RAUKTYTĖ.
58 FRONT STREET 50 STERLING STREET

Dienom * VakarafsIrŠventadi<?ūįaiš .

W o r c e s t e r , Mass.
Tel. Park 1916.

SUSTIPRINIMAS SKAUDAN
ČIOS NUGAROS AR SILPNŲ 

INKSTŲ
Inkstų ar pūslės pakrikimas papras

tai pagimdo kariu aštrų skaudėjimų 
nugaroje, jautimų raišumo, stoką spė
kų, neramų miegų naktimis, kartu se
kantį silpnumų ir kitus pakrikimus, 
kurie padaro gyvenimą nesmagų. Žtno- 
nės ' kurie yra varginami inkstų pa
krikimo ar panašių nesmagumų, ras 
lauktiną pagelbą Nuga-Tone, sveika
tos ir spėkų budavotojuje, kuris j>er 
virš 46 metų yra atlikęs daug paste
bėtinų dalykų.

Tą tiesą, kad Nuga-Tone atlieka tai, 
kas tvirtinama, užtikrina p. John E. 
Faircliild, Allentown, I’a. Jis sako: 
‘•Nuga-Tone sustiprino mano nugarą 
ir inkstus ir aš jaučiuos 10 metų jau
nesniu, negu prieš jų ėmimą. Mano 
nugara taip vargino, kad aš su vargu 
galėdavau gulėti. Dabar viskas yra 
gerai, mano inkstai yra gerame sto
vyje, aš galiu sunkiai dirbti ir ne
greit pavargstu-.’’ Nuga-Tone parduo
da visi vaistų pardavinėtojui. Jeigu 
jūsų vertelga neturėtų stake, papra
šyk jį užsakyti dėl jus iš urmo vais
tinės.

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 I’reseott St., Ileadville, Masių 

Vlce-Pirmininkas — J. Markeliookt
140 Bovven St., So. Boston, Masą 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis, t
364 \V. Broaduay, So. Boston, Masf 

Iždininkas — V.z Balutis •' >•«
36 Mercer St., So. Boston, Mas* 

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

Draugija laiko susirinkimus kas ant* 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Se*enth St, pt 
 salėj. Tth St. So.uth.Boston,.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVA 

* VALDYBA

PARSIDUODA
LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA 
ietuvių kolonijoj. Priežastis par

davimo — išvažiuoja į Lietuvą 
Dėl tolesnių žinių kreipkitės se
kančiai: 47 Arthur St., Montello, 
Mass.

PARSIDUODA
S. BARRE—ūkis 100 akrų že

mės. Geroj padėty su barne ir 
didelis miškas. Parsiduoda iš prie
žasties mortgidžiaus. Kreipkitės: 
M. Cinsky, 340 Harding St., Wor- 
cester, Mass.

Pirmininkė — Jieva MarksienS,
625 E. 8th St., S. Boston, Ma« 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^
11 Monks St., S. Boston, Mass. 

Prot. Rast. —» Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, Mas» 
Telephone South Boston 3422-R į.: 

Fin. Rast. — Bronislava CiūnienT '
29 Gould St., W. Rosbury, Mas 

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

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

Draugija savo susirinkimus ls 
kas antrą utarninką kie 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais 1 
tės pas protokolų raštizĖnhg • 
laišku ar telefonu.

D. L. K. KEISTUČIO DR4 
VALDYBO SANTRAŠAI ’;

■ę-
Pirmininkas — Mot. Versiackas, 

694 E. Fifth St, So. Boston,
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,^ 

125 Bown St, South Boston, 
I’rot. Raštininkas — Ant M 

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

109 Bovven St, South Boston, 
Iždininkas — Andrius Zalieckas, 

150 H Street, South Boston,
Tvarkdarį s — Kazys Mlkallonta, 

906 E. Broadvvay, So. Boston, 
Draugija laiko savo susirinkimus 

antra nedėidienl kiekvieno 
Lietuvių Sal^j, kerte E ir Silver 
So. Boston’e. 1:30 vai. po pietų. * 
Ateidami snsirinkiman prašome 
si vesti naujų narių prirašyti prie! 
musų draugijos.

*

Laikas teikia mums 
gražaus, bet antrojo 
mums neduos.—Robert 
man.

Garadžiaus Telefonas Stubos Telefonai’
South Boston 0777 So. Boston 146&J

P AR K W A Y AUTO SE R V I O V 
8avininkas Viktoras Vaitaitis
• -«• •tt >

Parduodam naujus StudebakėVius ir Erskikus. Taipgi 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio i 

siūs dienų ir naktį. UŽlaikom Gulf ir Sinclair gaaoUn^
415 Old Colont Avenue,
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“ŽYDAS! ŽYDAS!"

RABINAS SALIAMONAS Juokeliai

M. Songaila

Raštininkė

i

vie-

LDS. 6 kp. rast.

L.

A*.

r >

STATYMO AUKA
— Petrauską rado negyvą upėj.
— Nusivylė gyvenimu?
— Ne. Pirmas-ėjo per naujai 

pastatytąjį tiltą. - Kauno “ V-bė ”

BRANGŪS TAUTIEČIAI

“Žv-

BEPROTIS Į
Gydytojas: Ar jūsų šeimynoje 

yra bepročų?
j Moteris: Taij5,—mano vyras sa
kosi sąs namų ponu. “S-va”

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O1sio valandas: 

nuo 9 iki 12 Tyte Ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatoa vakarais ir ne- 
dėldierriais, tafp-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
JFaipgi nuimu ir X-Ray

lis,

----------------- 5-------- --------------------------

į TeL S. B. 2805—-i. |

Lietuvis

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

811-812 01d South Bldg. g
U. 294 Washington Street

Boston, Mass. &
Valandos: 9 A. M. iki 5:3O P. M. X

> GYVENIMO VIETA X
■ 6 37 Gorham Avenne. Brookline. J*

>4 Telephone Beacon 5578
’ tello, Mass.

,V

TAI BENT MADA!
Anglų laikraščiai rašo, 

ne naujiena, jei mote
riški papuošalai daromi j.š 

yvačiu, krokodilą ir pana- 
iy^sutvėrimą odos. Bet da- 
ar jau Londone įeina ma- 

don moteriški bateliai, dirb
ti iš varlių odos. Fabrikan- 

tvirtina, kad varliu oda
•i ne tik ypatingą varsą masis į 
išdirbimą, bet rr 4abai sprandą nubėgo toliau. Ket- 

ęraktiška, patogi avėti. Lai- virtas policininkas^ pamatęs 
iraščiai rašo, kad greitu lai- į jį bėgantį jautį sėdo į au- 
Įėu būsią dirbami iš varlių tomobilį ir dideliu greitumu

5, ed.os radikiuliai (maži krep- leidosi į jautį.
i, kuriuos moterys ne- klupo ir policininkas savo 

ja, diržai ir kitokie pa- durtuvu jį nudūrė. ^M. L.,f 
Rošalai. Tik visa bėda, kad 

i visą varlių oda tinka, kad 
batams. Sakoma, kad 

etuvos varlės yra blogos 
rislės, tad jų oda šiam tiks- 

Ir netinka. “M. L.,f

^POLICININKŲ KOVA 
W SU BULIUMI
f-Nesenai į Budapeštą (Ven- 
grijos sostinę) geležinkeliu 
buvo atvežtas bulius. Jis tu
rėjo būt atiduotas Į vieną 
alaus bravūrą ir ten laiko
mas galvijų veislei geriat. 
Bet prieš pradedamas eit 
'savo pareigas, jis užsimanė 
apžiūrėti Budapešto miestą. 
Taigi perkeliant iš vagono, 
jis atsisveikino su savo sar- 

k gais, pasileido lx~gti ir atsi- 
adūre didžiatisioj >Budapešto 
v gatvėj — Rakoczi, kur di- 

■džiausias -visoks judėjimas. 
Kelyje, beabejonės, jis suti
ko tuoj du policininku su iš
tiestais kardais. Svečias bu- 

i vo lengvai sužeistas, 1x4 po 
įiiiršo ir vėl leidosi 

ūgt. Bet staiga sustojo, nes
’ ■ •

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

i Baigęs du Universiteto
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.•- -
ė •‘Darbininko” Name

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

l Rezidencija
B06 Harvard St., Cambridge. Mass.

TeL University 1463—J.

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS
A D V O K A T A S 

LAIDOJIMUS

5T

JUOZAS A. S09TK00S
Vienintelis Registruotas

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.
□

!a. j. kupstisI
Real Estate Insurance ir Mortgieiųl 
Seniausia Agentūra So. Bostone I

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

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 \VAKARO
DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!

SOUTH BOSTONE
2 Šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 j metus. 

Kaina $6,500, Įnešti nemažiau knlp $1.000. Likusius Išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lanko ir 
S vidaus. Kreipkitės tuojan pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373.
‘ Panipinam mortgičfus namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
Sičių, kreipkitės pas mus. Inšfurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
limokesčio—tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūktų ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pati mus ir persitikrinti.

.. Parduodam anglis ir malkas, prie t a tom J namus ne toliau knlp 12 my- 
nu nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
RALIS.

pataikė į tirščiausią automo
bilių, vežimų ir žmonių su
sigrūdimą. Šalto kraujo po
licininkas, kuris tvarko gat
vėj judėjimą, pastebėjęs bu- 
lių, atsuko i jį raudonos 
šviesos lempą. Vadinas, to
liau — negalima. Bet raip' 
donos šviesos bulius neišsi
gando — pašoko lyg mesda- 

šviesą ir panėręs

Bulius su-

Daugelis metu jau praėjo, 
kaip sykį Į vieną mažą Ame
rikos miestelį, atvažiavo žy
das ir užsidėjo krautuvėlę.

Jis buvo pirmutinis žyde- 
lis tame miestelyje ir, užtat 
vaikai, kurie tiek daug bai
senybių girdėjo apie žydus, 
jam padarė gyvenimą tikrai 
liūdną. Kur tik būdavo jis 
nepasisuks, vaikai rėkia: 
“Žvdas! Žvdas!”

Vieną dieną žydas į vieti
ni laikrašti įdėjo šitokį pa
garsinimą: “Berniukai ir 
mergaitės: ryt, 4 valandą po 
pietą, aš stovėsiu prie Paš
to namo ir katras tik iš jūsų 
praeidamas pasakys: 
das!” gaus 5 centus.”

Ant rytojaus žvdas 
jo prie Pašto namo, 
dinusiems ji žydu davė po 
5 centus ir liepė ant ryto

stovė-
pava-

jaus vėd visiems ateiti.
pat atsikartojo ir ant

roje dienoje, tiktai vaikai, 
vietoje 5 centų, tegavo tik 3. 
Tas jiems nelabai žinoma 
patiko, bet ir 3 centai pini
gai. Žydelis liepė vaikams 
ateiti ir tretį kartą. Vaikai 
atėjo. Tačiau jie labai su
pyko, nes žydas temokėjo 
jiems tik po 1—c^ntą.

“Ką gi tu manai,’' jie 
šaukė, “mos tave už 1 centą 
žydu-vadinsime! Ne!’’

“Labai gerai. Nevadinki
te.” atsakė žydas, ir nuo to 
laiko ramiai sau ęvveno.

A’.

PAIEŠKAU brolio Adolfo Ta
mulevičiaus, paeina iš Vilniaus 
rėd., Marcinkonių par:, Zarvinų 
kaimo. Apleido Montello 14 metų 
atgal ir nuvyko Pennsylvanijos 
valstijom Nieko apie jį negirdė
jau. Kas apie jį žino arba jis pats 
atsišaukite sekančiu antrašu: F. 
Tamulevičia, 33 Arthur St., Mon- 

(V.-22)

Surakų miestely gyveno • 
žydą rabinas* vardu Salia-1 
monas. Daug metų jis tenai 
išbuvo. Pagaliau, dėliai į-1 
vairią nesutikimu ir ginču 
su savo parapi jonais, žydais, 
rabinas nusprendė persikel
ti i kitą miestelį.

Atėjo išvažiavimo diena. 
Visi Surako gyventojai bu
vo sujudime. Visi susirinko 
atsisveikinti su savo rabinu 
ir, visi kaip vienas, lydėjo, 
lydėjo jį toli už miestelio.

Kuomet jie gerokai atsito
lino nu'o miestelio, Saliamo
nas liepė visiems sustoti. Jis, 
pasistojęs aukščiau, atsisvei
kino su visais ir pasakė, jog 
Surakas yra vienas iš 
riaušių miesteliu.

“Rabinai,” klausė jį 
nas žydas,” kaip tai gali bū
ti > Jog tu visuomet sakyda- 
vai, kad mūsą miestelis yra 
blogiausias, prasčiausias, o 
dabar sakai, geriausias!”

‘‘Matai,*’ atsakė rabinas 
glostydamas savo ilgą žilą 
barzdą,” Surakas buvo blo
gas, kuomet jūs tenai buvo
te. Dabar, kaip jūs visi iš
ėjote, yra vienas iš geriausiu 
miesteliu.”

PRAKTIKA
Pastoriaus duktė: šiandien tė

velio pamokslo tema: “Mylėki
te kits kitą.” Tikiuos, kad su 
manim eisi į kirkę.

Jaunas vaikinas: Aš manau, pa- 
nele, kad tai, ką sakys jūsų tėve- 

geriau atlikime namie.
Kauno “Vienybė”jog

gc-

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
čiai meilę ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

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

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

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laišką, šiuo adresu: 
“Šaltinis” Marijampole. Lithuania, — 
gausi vieną n-rį susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Sn pagarba.
“šaltinio” Administracija

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius1

į 258 Broadway, So. Boston 
Telephone So. Boston 4486

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

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. Balsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Publlc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester. Mass.

E. V. WARABOW
(tVrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
TeL Nonvood 1508-

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1844-7

PATARNAVIMAS DIENA 
IR NAKTĮ -

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 fr 448 Cambridge Street 

Cambridge, Man. 
Telephone Univenrity 8831-W

— Bėkims greičiau. Šis ponas 
jau visą valandą mus vejasi.

—• Ar jis nepavargs?
Kauno “Vienybė”

NEIŠAUKLĖTAS TARNAS
Tarnas (krautuvėj); Pasakyk, 

kiek ši silkė tur metų?
Krautuvininkas: Išauklėtas žmo

gus niekuomet Besiteirauja, kiek 
moteriška turi metų.

' Kauno “Vienybė”

MOTERIS IR RADIO
Klausimas: Koks skirtumas tarp 

moters ir radio?
Atsakymas: Juo mažiau išleista 

r adio aparatui, juo mažiau juo gir
dėtis. Juo mažiau išleidžiama mo- 
teriai, juo daugiau girdėtis.

Kauno “Vienybė”

GUDRUS VAIKAS
Tėvas: Kad tu ir virsti. Ir vėl 

užisgavai. Kodėl aš niekuomet ne
virstu?

Mažas Petriukas (verkdamas) : 
Todėl, tėte, nevirsti, kad esi di
delis. .Juk pavirtęs skaudžiai užsi- 
gautumei. Kauno “V-bė”

NAKVYNĖ KAIME
Svečias: Praeitą naktį man taip 

skaudėjo dantis, nors į kaminą 
lįsk.

Šeimininkas (žmonai): Ar girdi, 
motin, išimk iš kamino dešras.

Kauno “Vienybė”

I DVIEM
Užvažiavo du ponai į viešbutį 

, pernakvoti. Vienas jų pasišaukė 
tarnaitę:

— Atnešk dviem vakarienės!
—- Gerai, pone!
— Ir pakurk pečių — juk šalta.
— O pečių ar irgi dviem pakur

ti? — klausia tanaitė. “M. L.”

BEDIEVIS
— Na, kaip patinka, poniute 

Tamstos naujasis gyventojas?
— Didžiausias bedievis. Jis kas

dien keičia religiją. Vakar garbi
no Onytę, šiandien Julytę, o rytoj 
vėl kokią nors “ytę.”

Kauno “Vienybė”

GERAS DANTISTAS
I

— Aš Tamstytei įdėsiu toki dan- į 
t i, jog bus kaip tikras!

— Ir nebus galima atskirti?
— Taip. Nesenai vįenam pilie

čiui įdėjau dantį. Jis jam skaudė
jo kaip tikras. Net ir i teismą ma
ne padavė. Kauno “Vienybė”

OPTOMETRISTAS

> Išegzamlnuoju akis, priskirtu aki- <’ 
S uius, kreivas akis atitleslnu ir U 
į ambiljonlškose (aklose) akyse su- p 
(g grąžinu šviesą tinkamu laiku.
| J. L. Pašakarnis, O. D. į 
| 447 Broadway, So. Boirton. Į =
®e®®®®©®®®®®©®®®©®®®®®®®®9

Reumatizmas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY 
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Eldg.

Advokatas

LDS. Kuopų Susirinkimai
H ; . . •

BALTIM0R1* MD.
Kovo 10-tą dieną, sekmadieny, 

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

Kviečia Valdyba

PHILADELPHIA, PA. *
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

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

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

susirinkimas įvyks penktadieny, 
kovo 1, 7:30 vai. vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

WORCESTER, MASS. .
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

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

Kviečia Valdyba

EASTON, PA.-----
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 3 d; tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakaeijų liko už
vilktos.

CAMBRIDGE, MASS.
IuDS. 8 kuopos mėnesinis susi

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

v -----------------------------

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, kovo 11-tą dieną, 

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

Valdyba

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

vyks kovo 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capito] 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės.

DETROIT, MICH.
D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadienv. 
kovo 17 d., tuoj po pamaldų, šv. 
•Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į ši susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kalo. Valdyba

LAWRENE, MASS.
TjDS. 70 kp. susirinkimas ivyks 

kovo 17 dieną, po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

Kazys J. Kalinauskas
Bostono Ofisas: 53 Stnte Street 

320—321 Exchange Building, 
Tel. Huhard 9396.

Vakarais ir Subatomis po pistų: 
aptiekoriaas Šidlausko name, 
kampas E ir Brondwny, So. 
Boston. Tel. S. B. 0575.

Gyvenimo rista: 33 Rosemont St. 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St, Visi nariai būtinai ntd. 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be tę^ gers 
proga užsimokėti duokles.

Valdybai s,
■

PROVIDENCE, R. I. <
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis ; 

susirinkimas įvyks sekmadieny.v 
kovo 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj -svetainėj. Svarbu, kad'' 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki, 
me gražų pavyzdį kitiems.

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

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

f * ——

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuopos susirinkimas į- / 

vyks kovo 12 dieną, Šv. Roko pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. Bus ge
ra proga atsilvginti už organą. 

------------------------ -------- J. V.,..RažL—

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

sekmadieny, kovo 17 dieną š. m. 
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.
tfe
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| TeL Brockton 5112 
t DANTISTAS

OR. A. J. GORMAN
| (GUMAUSKAS)
i .705 Maiu St., Montello, Mass. 
$ (Kampas Broad Street), 2 
5 Ofiso valandos: ! i

Ryte nuo 10 iki 12 vaL ;; 
Dieną nuo 2 iki 5 vaL ;; 
Vakare nuo 6 iki 8 vaL !' 

t Sekmadieniais pagal sutarties. < •

1 Tel. So. Boston 0506-W. :;

| Lietuvys Dantistas

| A. L. KAPOČIUS p
251 Broadway, South Boston I 

® (“Keleivio” name) J 
Ž Ofiso valandos nuo 9 iki 12, Į 
| nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 ! j 
ę vakare. Seredomis nuo 9—12 į > 
f vai. dieną. Subatomis nuo 9 Į 
f iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 Į 
« iki 12 (pagal sutartį). __ b

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
huną patenkinti 
ir snt.nnplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi- 
ulėms Ir visur 
vienodu.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS G RA BORTUS

162 Bromhray. So. Boaton. Mass. 
Reeidence: 313 W. Third St.

Telefonas: South R<»ton 0804-W.




