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BOLŠEVIKIŠKOS TVAR
KO# “ROJUS” DAR-

- r..

Lenku seimas pritarė ve
damai lenki] politikai ir pa
reiškė- užsienių - reikalų - mt- 
nisteriui Zaleskiui .pasitikė
jimą.

Nedarbininkai mokės 
duoną brangiau.

Washington, D. C., kovo 
d. — Šeši advokatai, vie-

• . “ Šen a a rin i j os biudžetą 
aš vadinu ‘pasilinksminimo 
biudžetu.’ Aš žinau, kad 
karo ministeriai visuomenės 
pinigus praleido pasilinks-

KAS IŠTIESŲ DĖJOSI KAUNO SUNKIŲJŲ 
DARBU KALĖJIME

kai sarądytu 
atleido daug; 
su jais buyft 
prastai iš S

a uždarbiauti, 
įvijos ūkinin- 
at priežasties,

EINA NUO 1915 METŲ “

Latvijoj jau prasidėjęs badas
Rezeknės apskrities vai- |tančiams išdavinėti.
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_ ______

rikoje ir tarnauja.4 Su j 
matyt, nebesusitaikys. nes 
daro Amerikoje žygių jį 
teismų gauti formalų peO 
įkyrimą., P. Romanas ® 
nesipriešinąs, davęs suUl 
mą. 7*^

—
Mexico City, kovo 4 d.-*£2 

Pereitą haktį kilo revoliij^ 
ja iš trijų pusių nuo 
sikos sostinės. Vera 
valstija jau pilnoje revoliu^ 
ėjjonierių kontrolėje,

Kita grupė revoliueion|ig1 
rių paėmė šiaurinę Sohoįiž 
valstiją be kraujo praliejo 
rrio. Revoliucionieriai 
turį savo kontrolėje 14\yaL; 
stijų;

Gen. Calles buvęs Mek&U 
kos prezidentas paskirtas 
kariuomenės vadu. Jis jąų 
išvykęs su kariuomene.O 
kovą prieš revoliucijonie< 
rius.---  ' ’

Susisiekimas traukiniais^ 
telegrapais ir telefonais nu
kirstas. \

Jimg. Valstijų ambasądiš^ 
rius Morrow su šeiniaiŲasI^ 

‘i

Keturiolika Valstijų Ui 
Uncijos Sūkury

——— x ’ ■ '-U3

Calles Paskirtas Karina 
nes Vadu

__________

Valdžia Pasiuntė Orla£^ 
ir Kariuomenę Užgniau 

Revoliuciją

Revoliucij onieriams va&Įį 
vau j a įžymūs kariuomenių 
generolai. Kariuomenė'8^ 
siskaldžius. Generalis revū* 
liucijonierių vadas esąs gen. 
Manuel Aguire.

Prez. Gil išleido įsakymi ’ 
cenzoriams nepraleisti žinii 
neprielanku/ valdžiai. 
sur paskelbta karo stovis-i 
uždėta aštri cenzūra.

ŠI M TA I TŪKSTANČIį 
ŽMONIŲ DALYVAVĘ 

PREZIDENTO IN^
AUGURACIJOJ

Waslnington, D. C., kot 
4 d. — Prezident-elect H<x 
ver ir Senatorius Curtis pa 
siekė pildyti ir žiūrėti, O 
kiti pildytų Jungt. Valį 
konstituciją ir įstatynį| 
Šimtas tūkstančių. žmonį 
dalyvavo naujo prezraent 
ir vice prezidento inauguiil 
rijoj-

Prezidento Hooverio 3 
vice-prezidento Curtis kai 
bos buvo perduotos per 
dio. , . Tų

♦ ' e i

Didelę parodą sudarė ffl? 
litarės jėgos ir organiza^ 
jos. Tokios iškilmingos Į| 
auguracijos dar niektejj

Praleido armijos pinigus pasi
linksminimams, sako 

Pilsudskis
. ■ . • z v ---------------- ;—

Vardavo. — Lenkijos dik
tatorius Pilsudskis susirin
kus seimui atsisakė eiti į jo 
posėdžius diskusuoti biudže
to klausimus. Jis savo kal
boje pareiškė, kad “armijos 
garbė neleidžia eiti klausy
tis priešingų jai kalbiu

“Jeigu oficierius nesiima 
priešingos akcijos, tai jis 
netenka gero kareivio var
do.

-“Oficierius turi ginti ne

minimants ir papirkinėjimui 
pasiuntinių Brussely. Tai 
buvo aukso laikai pasiunti
niams. Ne tik, kad jų po
nios, bet taipgi ir jų drau
gai gyveno pinigais vogtais 
nuo visos tautos.’’

z

Pilsudskis aštriai kritika
vo biudžetą, kuris buvo pri
imtas seimo sakydamas, kad 
2,000,000 zlotų sumažintų 
karo ministerio slaptiems 
reikalams išstatys Lenkiją

tik savo garbę, bet taipgi 
ir savo draugi)- Štai delko 
aš neinu į seimą nė nesiun- 
čiu karininkų kitų dėlto, 
kad turime išeiti į konflik- 
t <1.

• t

Maršalas Pilsudskis tęs
damas kalbą dar pažymėjo, 

---- kad šių mbtų armijos biu
džetas yra mažesnis už 1925 
metų imant domėn ir zlotų 
smukirpą.

šnipams. ’■
Kokie tie slapti Pilsuds- 

kio reikalai mums jau zino- 
ma iš buvusių legionierių 
suvažiavimų, kur nutarta 
aneksuoti Lietuvą.

Lietuvos Judo Plečkaičio 
“armijos” užlaikymas ar 
mažai ištraukia zlotų iš Pil
sudskio slapto fondo.

Jeigu nebūtų seimo Pil
sudskis, be abejo, eitų prie 
užsibriežto tikslo užimti 
Lietuvą. Rimtesnieji lenkai 
gal būt jį sulaiko nuo tokių 
Europai pavojingų, tuo la
biau Lenkijai, žygių.

dybos pirmininkas painfor
mavo “Jaunukas Žinąs” a- 
pie susidariusią visiškai sun
kią tos apskrities gyvento
jų būklę. Apie 25% ūkių 
jau pritrūkę gyvuliams pa
šaro ir 35—40% ūkių jau 
nebeturi javų ir esą privers
ti pirktis duonos. Septynių 
valsčių gyventojai jau esą 
išpardavę ar jau baigią iš
parduoti paskutinius gyvu
lius reikalingiems maisto 

' produktams pirkti, nes ne
beturi duonos, bulvių nė pa
šaro. Pašaro kainos esan
čios labai aukštos, bet gal
vijų — vidutiniškos. Aps
krities valdyba skubiai su
pirkinėja pašarą ir šiomis
dienomis pradėsianti tūks- tretieji Latgalijos krašte.

“TAISYS” GEDIMINO MC 
KALNĄ VILNIUJE

Jau nuo' senai lenkai yra 
sumanę “taisyti” Gedimino 
kalną Vilniuje, kitaip sa
kant perdirbti jį savaip. 
Tuo klausimu rūpinasi Vil
niaus universiteto-dailės ir 
meno fakultetas, kurio pry- 
šakyje stovi žinomi Klos’as 
ir Ruszczyc ’as. Šie ponai 
senai jau laužo galyas, kaip 
perdirbt dabartinis Gedimi- 
no kalno bokštas, kad būti] 
daugiau lenkiško atiliaus. 
Tam tikslui spaudos prane
ši mfu, šiomis dienomis įvy
kęs minėto fakulteto bute 
susirinkimas lenkų architek
tų, kuriame nutarta “oglo- 
sic ogolnopolski konkura.” 
Vadinasi, pradės_ plaukti
Gedimino kabio bokšto per
dirbimo projektai iš Kroku
vos, Lvovo, Kolomijos, Za- 
leščikų ir tt. Ir kažin ar 
nelaimės konkurso koks 
nors guralis iš po .Tatrų, ku
ris niekuomet šio Lietuvos 
praeities paminklo nematė 
ir neturi apie jį supratimo. 
Bet matomai tikslas pateisi
na priemones. Mes žiūro- 
me į tą “taisymą” kaipo į 
Lietuvos istorinių paminklų 
naikinimą ir profanaciją.

A
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Dėl pereitų metų neder
liaus Biržų'apskrity prasi
dėjo nedarbas, nes ūkinin- 

18 darbininkus 
anksčiau, negu 
sutarta. Pa- 

iržų apskrities 
didelė dalis i darbininkų ei-

VARNĖS SULESĖ 
ŽMOGŲ

Veviržėnai (Kretingos ap.) 
Sausio 19 d. pas Trepkalnio 
naujakurį V<buvo linami- 
nis. Balius, denatūrato spi
rito gėrimu baigėsi. Galų 
gale šeimininkas ir dar dų

MASKVOJ DUONA Iš-
. DUODAMA PAGAL 

KNYGELES ,
Laikraščiai praneša, kad 

Maskvoj duonos trūkumo 
dėliai įvesta knygelės, pagal 
kurias krautuvės išdavinės 
darbininkams po 700 gramų

Taip 
pat badą kenčiantiems gy
ventojams teikiamh pagal
ba natūra ir viešųjų darbų 
pavidale, tačiau visų jų ap
rūpinti darbu ir uždarbiu 
nesą galima. Vasario ir ko
vo mėn. Latgali jos gyven
tojų, kur daugiausia siautė 
liūtys ir potvyniai, būklė 
dar daugiau paaštrėjusian- 
ti. Be to, labai didelį skur
dą kenčia apie trys tūkstan
čiai mokyklų vaikų.

Šiose gyventojų prislėgto
se vietose smarkiai dirbą 
komunistai, steigdami Sov. 
Rusijos pavyzdžiu “varguo
menės komitetus,” bet gy
ventojai prie tų komitetų 
nesiglaudžia.
i" Šie nederliaus metai yra

A M E RIKO S PREZIDEN-

TUVAI
Jungtinių Amerikos Val

stybių prezidentas per Ame- 
rioks ministerį Lietuvai p. 
Coleman padėkojo Lietuvos 
vyriausybei už Kellogo pak
to ratifikavimą.

NAUJAS SSSR PASIUN
TINYS LIETUVAI

Į Kauną atvyko SSSR 
pasiuntinys Lietuvai Anto- 
nov-Ovsenko. Jis buvo pri
imtas ministerio pirminin
ko ir užsieniu reikalu mi-♦ 4.

nisterio prof. Voldemaro.

Ryšy su Kauno sunkiųjų 
darbų kalėjimo politinių 
kalinių grupės badavimu 

— spaudoj ir visuomenės tar
pe paplito netikros žinios. 
Toms žinioms atitaisyti pra
nešama štai kas.

Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjime; politiniai kaliniai 
komunistai sausio mėn. 19 
d. patiekė eilę niekuo nepa
grįstų reikalavimų, ir grasi
no badausią, jei jie nebus 
patenkinti. Kadangi nebu
vo pagrindo tuos jų reikala
vimais patenkinti, jie sausio 
26 (L atsisakė valdišką

davo Latviji tačiau .ir 1^ kai, dėl tos j samdvtus-lietu  vos darbi-
■

ninkus senai, atleido. Šiuo 
metu darbininkai atskiromis 
grupėmis vaikšto prašyda- 
mi darbo. ;Jau yra daug 
atsitikimų, kad darbininkai 
bedarbiai eina pas—labiau 
pasiturinčius- ir reikalauja 
valgyti.- Taip pat yra pasi
reiškęs beturčiu vaiku elge- 
tavimas ir kas kartą nedar
bo klausimas vis darosi ar
šesnis.

9

- — Pravedus tikslią registra
ciją (aps. valdyba) Biržų 
apskrity surašyta 1570 be-
—n—...... .

189 moterys p r 41 vaikas. 
Daugunia vra lauko darbi
ninkai ir miesto darbininkų.

Apskrities valdyba krei
pėsi per Savivaldybių de
partamentą .į; miškų depar
tamentą praši^daaža/Suteikti

turką lenktvniuoti 
daugiau išgers!

A. Kiekis belenktyn mo
damas numirė. Išvengimui 
bet kokių komplikacijų mi
rusįjį į paupį išvežė. Var- 
nos, atradusios kūną,’ visą 
veidą nepalikdamos nė akių, 
ligi kaulų nulesė?

Atsakingi savininkai trau
kiami tieson.

SKANDALAS. DĖL 
SUTARTIES

Berlyno > spauda praneša, 
kad ratifikuojant vokiečių 
lietuvių prekybos sutartį 
vokiečių mchsHige’kito di- 
dėl is incidentas. Keli par
lamento atstovai labai ne
gražiai išsireiškė p. Volde
maro adrdesu. Du atstovai 
buvo net pašalinti iš posė
džio, o komunistes Herle, 

vus šunimis, buvo išsiųstas 
8 posėdžiams. /

$10,000 pabaudos už pirmą 
prasižengimą

darbo prie nnškų eksploata
cijos. Miškų dep-tas sutiko 
tai padaryti ir priima dar
bininkus tose miškų urėdi
jose, kur yra tokia eksploa
tacija: Raseinių miškų urė
dijoje: Šimkaičių girininki
joje, Tytuvėnų ir' Šiluvos, 
Ežerėnų ir kt.

PARYŽIUJ KASDIEN 
MIRŠTA ŠIMTAI 

ŽMONIŲ
Radio pranešimiį, Pary

žiuj kasdien miršta gripu 
250 žmonių. Visos vaistinės 
ir chemikaliniai sandėliai 
atdari dieną ir naktį.

BININKAMS
“Rabočaja Maskva” pra

neša, kad pernai Maskvoje 
laiku neišmokėta algos 48 
tūkst. darbininkų ir tarnau
tojų iš viso 2 mil. rublių su
mai. Valstybinės ir kopera- 
tyvinės organizacijos nesu
mokėjo laiku algų 90-tvje 
atvejų ir privatūs įmoninin- 
kai — tik 3-mįs atvejais.

UŽDRAUDĖ PARDAVI
NĖJIMĄ VERGIJON

4.

Persijos parlamentas iš
leido įstatyrdą, kuriuo Per
sijos teritorijoj draudžiama 
prekyba vergais.

Washington, D. C., kovo 

bilių prez. Coolidge pasirašė 
Jonės bilių, sulig kurio pa
didinama bausmė už laužy
mą prohibicijos įstatymų.

Naujas bilius leidžia baus
ti prohibicijos įstatymų lau- 
žvtojus pinigine bausme 
$10,000, arba 5 metais kalė
jimu, arba pinigine bausme 
ir kalėjimu.

Teisėjams palikta teisė 
spręsti prasikaltirrio didu
mas ir kitos teisės. Tokia 
bausmė galės būti uždėta ir 
už pirmą prasižengimą.

KIEK VOKIETIJOJ 
VALDININKŲ

“Die Menschheit” prane
ša, kad Vokietijoj dabar y- 
ra iš viso 1.410,000 valdinin
kų, jų skaičiuj 95,000 aukš
tesnių, 405,000 vidutinių ir 
910.000 žemesnių. Jie skirs
tomi tarp atskirti žinybų 
taip: Vokietijos centre yra 
94,500 tarnautojų, jos ats
kirose valstybėlėse — 270,- 
000 valdininkų, valsčiuose— 
500,000, pašte—232,000, ge
ležinkeliuos — 314,000. Be

Naujas Hooverio kabinetas
♦ - :

maistą priimti. Einant ben
dra kalėjime nustatyta tvar
ka jiems_ buvo uždrausta 
korespondencijos persiunti
mas ir pasimatymai. Kitos
kalėjime sąlygos badavimo to, yra dar keli šimtai tuk
inėtu nepasikeitė. Kasdien 
badaujantieji kaliniai pri
imdavo virintų vandens. 
Susirgimų ir kitų nelaimin
gi] atsitikimi] nebuvo. Pa
davimo metu kaliniai laikė
si ramiai ir jokių nesusi
pratimų su kalėjimo admi
nistracija nebuvo. Vasario 
mėn. 2 d. badavimas nu
trauktas. Badavimas kali
nių sveikatai Nepakenkė.

1

stančių kitų įstaigų tarnau
tojų. 105,000 valdininkų 
gauna pensijas-arba laiki
nas pašalpas, kol suras sau 
uždarbį. Vokietija turi kar
tu su 2,300,000 karo inva
lidų iš viso šelpti 4,000,000 
piliečių. Valdininkams, be 
geležinkelių tarnautojų ir 
kart tusu pensijomis, kasmet 
išmokama 6,7 - 
markių.

✓
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Massachusetts, lawyer, aged 
63.

Secretarv of Interior —. 
Dr. Ray Lyman Wilbur o f 
Califomia. educator, aged 
54.

Secretarv of Agriculture 
— Arthtir M. Hyde of Miss- 
dori, lavvver, aged 51.

Secretarv of Commerce— 
Robert P. Lampnt of Illi- 
inois, engineer, aged 62. •

Secretarv of Labor — 
James J. Davis of Pennsyl- 
vania. former steel" worker, 
.56. •

4
nas bankienus, vienas inži
nierius, vienas mokslininkas 
ir vienas buvęs plieno dar
bininkas sudaro prez. Her- 
bert Hooverio kabinėta. Ka-

« *■ 

binetas susideda iš 10 narių. 
Štai jie:

Secretarv of Statė—Hen
ry L. Stimson of New York, 
laivyer, aged 62, I____ _____ '

Seeretary of the Treasury 
— Andrev W. Mellon of 
Pennsylvania, banker, 75. 

Seeretary of War—Ja mes 
W. Good of Iowa, lavvyer, 
aged 63. .

Attorney-General—Will- 
iam D. Mitchel of Minnc- 
seta, aged 55.

Postmaster, - General — 
Walter F. Brown of Ohio, 
lawver, aged 60.

-milijardų Secretarv o f th« Navy —
Charles Francas Adams of bebuvę šalčiai.

« *

VYSK. - JA LBŽYKOVS- 
KIO “GANYTOJIŠ

KI” TIKSLAI
Gudų seimo atstovai įtei

kė Popiežiaus nuncijui 
Varšuvoj memorandumą su 
skundu prieš arkivyskupą 
Jalbžykovskį, kuris uždrau
dė katalikams skaityti gudų 
krikščionių demokratų lai
kraštį “Beleruskaja Krini- 
ea” ir priklausyti krikščio
nių demokratų partijai. Va
tikano atstovas pažadėjo 
tuoj persiųsti memorandu
mą Popiežiui ir pradėti su 

. arkivyskupu Jalbžvkovskiu

VILNIJOĄ — 44 LAI P S.
šalčio

Šaltis Vilniaus srity pa
siekė — 44 laips. Celsijaus. 
Krokuvoj ir Lvove dėl šal
čių gresia pristigti anglių. 
Rytų • Galicijoj siaučia dar

Romanas davęs sutikimą; 
persiskirti

Kaunas. — P. Romanas 
R. Prezideiifo malonės aktu 
iš gruodi. 17 d. 1928 m. pa
leistas iš kalėjimo. Tuo tar
pu ilsisi, vėliau žada aplan
kyti šavo sūnų it gimines A- 
merikoje. Žmona'via Ame-



Išleido

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Reikale Kreipkitės Pas

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

____ ___________ 50c.
(poema). Parašė 
________________50c.

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

KLAIPĖDOS KRAŠTO BIUDŽETAS SUBALAN 
SUOTAS 18,446,150 LITŲ

TRŪKSTĄ SĖKLINIŲ 
'SĖMENŲ

Iš gerai įnfor
*** • t >*.»<’ s • . . . .

Sausio 28 d. 9 vai. vaka
re Įvyko Klaipėdos krašto 
seimelio III sesijos pirmas 
posėdis. Šiam .posėdy buvo 
perrenkamas prezidiumas, 
kurio sudėtis pasiliko ta pa- 

Be to, pirmuoju skaitv- 
buvo priimtas Klaipė- 
krašto 1929 m:, biudže-

60 VILKŲ UŽPUOLĖ
Šiomis dienomis Žakovie- 

cių kaimą, Disnos apskrity? 
užpuolė 60 vilkų gauja. Vil
kai suėdė vieno ūkininko 
Šunis, dvi karves, du ark
lius, keturias avis ir kelias 
kiaules. Be to, vilkų buvo 
sužeistas ir ūkininkas:

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA, ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

NELEIDŽIA ŠVIESTIS
Seniau prie Vilniaus lie

tuviu amatu mokvklu buvo £ *- . W t
vakariniai kursai, kuriuose 
apie 100 jaunų amatininkų 
mokėsi skaityti, rašyti ir 
skaičiuoti. Šiemet lenkų 
švietimo valdžia tokių kur
sų įsteigti neleido.

Tl. 
mu 
dos 
tas, subalansuotas 18.440,150 
litų sumai. Šių metų biu
džetas didesnis už praeitų 
metų biudžetą 36,803 litais.

Po tam trim skaitymais 
priimtas įstatymo papildy
mas Klaipėdos krašto vietos 
gyventojo požymiui įgyti. 
Kitas seimelio posėdis pa
likta 'Sušaukti prezidiumui.

atlikti lenkų mokytojams ir 
šiaip lenkams, tik lietuvius 
mokytojus aplenkė. Kaip 
jie atliko savo darbą, nu
šviečia šie atsitikimai. Pele
sos sodžiuje jie surado 163 
lenkus (iš 389 gyventojų), 
o žmonių nurodoma vos 24 
ne lietuviai. Pavalakės so
džiuje užrašė didinę -dali 
gyventojų lenkais; iš tikrų
jų tame'sodžiuje vos keli su- 
gudėję žmones, gi visi kiti 
lietuviai. Vigonin sodžius 
visai nepriėmė surašinėtojo 
ir dabar šaltyšius traukia
mas atsakomybėn. Reikia 
pasakyti, kad dauguma su
rašinėtojų leisdavosi so-

y r a
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

KAUNAS. — Nukentėju
sioms Šiaur. Lietuvos ūki 
n inkams šelpti Kauno mies
to sa vi valdybės tarnautojai 
nutarė iš savo algos kas 
mėnuo aukotu gauną algos 
iki 250 litų — po 1 proe. ir 
daugiau 250 litų — po 2 
proe. T Kauno komitetą 
buvo išrinktas nuo K. m. s- 
bės tarnautojų inž. St. Kai
rys, bet pastarajam atsisa
kius, vėliau išrinktas vyr. 
buhalteris p. Ambrozevičius.

MsKŲUB&lij:
Raseinių miškų urėdija, 

susidedanti įš Į0 girininki
jų ploto 35,782 ha., šiais me
tais numatoma dalyti į Ra- 
senių ir Tytuvėnų. Pirmoji 
su 7 girininkijomis Jdbtę 
20,792 ha. su būstine Rasei
nių vi., Paverkšnių km. 
(Raseinių priemiestis) ir 
antroji, Tytuvėnų, Pagrižu-

Tyros' dvare, 1,5 klm. nuo 
tuvėnii gelž.. st., su kol kas 
4 girininkijomis ploto 14,- 
990 ha. (Gir-jų skaičius vė
liau bus didinamas dalijant 
esamas). Miškų dep-tui pa- 
geidau jant vietos miškų urė
das sudarė aukščiau patiek
ta projektą. .
VILKAS IR GARLIAVĄ 

APLANKĖ
Vasario 6 d. žmonės į 

Garliavos miestelį įvijo vil
ką, čia jį apsupo ir nušovė.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

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

Tel. So. Boston 0620

Lenkų spaudoj pasirodė 
žinių, kad gudų visuomenė 
iš Vakarų Gudijos pradėju
si rodyti daugiau susidoma- 
yimo savo likimu. Tarp 
kitko, paskutiniu metu, 
Lenkų mokyklų kuratorija 
gaunanti labai daug prašy
mų leisti atidaryti mokyk
las. Šiuo, laiku kuratorija 
yra gavusi apie 40 prašymų, 
kurių daugumas turi po ke
lis šimtus parašų. Taip pat 
rašoma, kad gudų visuome- 
pės veikėjai ruošią platų 
memorijalą, prie kurio bū* 
šią prijungta daug priede
lių, nušviečiančių sunkią 
gudų padėtį. Tas memori- 
jalas būsiąs įteiktas Tautų 
Sąjungai, kuri, kaip žinome, 
kovo mėnesio posėdžiuose 
žada svarstyti tautinių ma
žumu skundas.

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 

£ VĄjm o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
Lv visą papasakos.

'^MOTERŲ DIRVA*’yra vienatinis Ameri
kos-lietuvių katalikių moterų.žurnalas, leidžia- 

. ntas Moteni Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- 

' šaulio morerų gyvenimo, nuolatos eina šie įky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros*sky- 

4 nūs ir kiti. 1
r ' "•‘MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 

• kfivga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
k if.‘“MOTERŲ DIRVA’’ pradės eiti Liotuvom 

f Užsakymus siųskite šiuo adresu:
£ .' ’ “MOTEĖŲ DIRVA7’
S; 2322 W. 21 Strekt, ‘ Chicago, III.

VILKAI ATEINA Į 
KAUNĄ

Gyvenantieji ^vadinamoj 
“naujoj Šveicarijoj” (prie 
Jonavos gatvės ties Eigulių 
tiltu) žmonės pasakoja, kad 
.šių metų sausio mėnesio 25, 
26 ir 27 d. vakaro metu bu
vę atsilankę vilkai iš ana
pus užšalusios Neries į Jo
navos gatvę. Kelis karius 
bėginėję po vieną vilką, bet 
vieną kartą buvę net trise, 
Tuojtart jie užpuolę kažin 
kie.no šunį. Gyventojams 
pakėlus triukšmą, vilkai pa
sigavę nelaimingą kirkiantį 
šuniuką nusinešė į Neries 
pusę. Sako, šie vilkai da
bar dažnai atsilanką į mies ■ 
to šiukšlyną esantį Žaliakal
ny Širvintų gatvės gale (ar
ti pranciškonų vienuolyno 
daržo).

Gyventojai skundžiasi da
bar vakarais biją gatvėje 
pasirodyti.-kilimas buvo pastebėtas 

3^4—21 ir 1921—22 moks- 
~lo -infetais. Tada mokinių 
skaičius .pakilo taip pat 
maždaug 20,(MM). 'Mokinių

• skaičius padidėjo ir ten, kur 
.'.privalomas mokslas dar ne

įvesta, pavyzdžiui, Rokiš- 
į kio apskrity padidėjo 500 
:i mokinių? nors priv. m-las į- 

vestas tik pačiame mieste, 
' Baseinų apskrity — 1,400 

mokinių, kai priv. m-las Į- 
-~Vestas tik Raseiniuos, Tyta- 
’-yęmi ir Ši lavos valsčiuose, ir 
kitur.

džiuospa nepasikvietę šalty- 
šiaus arba šiaip pašalinio 
žmogaus, kaipo liūdininko ; 
tūdmet Anebatų būvį taktų 
atsitikimų. Tai tokios mūsų 
naujienos.
' • ' i ’ ■ :

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

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

Pusei metu .................. ..............

Plun- Kaunas, — Iš gerai infor- 
v^vie- inuotųi sakmių 4eko sužino- 
į, “sji- ti, kad šiemet pavasario sė
ti tam jai truks maždaug apie 5Q 

ir proe. sėklinių sėmenų. To- 
Iniste- dėl ženiės ūkiio rūmai pa- 
atčm£ kartotinai kreipėsi į vyriau- 

nuo sybę prašydami sustabdyt i 
ię pa- sėklinių sėmemj išvežimą į 

užsienį.

SIAURĖS LIETUVOS 
St BEDARBIAI

atvyksta Kaunan dar- 
>’ ieškoti. Gatvėse galima 
įstebėti nuskurdusius žrao- 

... J -i -

IS su darbo įrankiais: kir- 
ajs, piūklais, kurie ieško 
įrbo.Vienas iš, jų užklaus- 
įBČpasąkoja: “Turiu 2 de- 
ffltiųęš žemės ir didelę šei- 
I^^Apie duoną senai už- 
iršom ir bulviu stoka^Tu- 
£ .5 vaikučius, kurie ba- 
jjįffit, Darbo vietoj nėra, 

jiėfibriū. Jau trečia 
ena čia ieškau darbo ir ne- 
dmu. _ Baigiasi maistas, li- 
neturiu.”

RODŪNĖS PADANGĖ
Mūsų krašte valdininkai 

dažniausia atriųsti iš Gali- 

cijos. Jie mdšų nesupranta 
ir iš mūsų pasityčioja. Taip 
T. Pakulyte iŠ Pelesos so
džiaus buvo gavusi pinigų iŠ 
Amerikos ; neturėdama paso 
prašė valsčiaus valdininkų 
patvirtinti jos ypatybę; ne
laimei pakvietime buvo lie
tuviškai parašyta jos pavar
dė; raštininkai sulaukę to
kios progos pasijuokė iš jos 
pavardės it nepatvirtino. Iš 
tos nelaimės išgelbėjo nelai
mingą mergaitę Roduneš 
felčeris ; kitaip negavusi bū
tų pinigų. Pašto yaldinin- 
kai ir gi dažnai pasityčioja 
iš žmonių, gaunančių liėtu- 
viškus laikraščius.

; - i * -

Pereitų metų gruodžio 
mėn. pas mus surašinėjo gy-

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina:

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

J * ė • .' ' .

GUDAI PRADĖJO 
VEIKTI

TVAZKLVS KNYGOS
Mandagumas—-j vairu pata- ' 

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me:—Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.-------------------------------- ^20c.
. Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę _ “* ‘ 
privalumų, ypatybių ir tikro-

Katoržpikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas) —'15c.

Apie Apdraudę. Parašė J. 
Vasiliauskas -------- :------- - 5c.

ApMrildmų Komedija. At^k -■ 
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas -------- ...—---------------- —10c; ..

Moterystė ir šeimyna. Ver- j 
tė J. Gerutis -------------------- 40c. X

Limpamosios Ligos ir kajp —•-> 
nuo jų išsisaugoti? Parafiv 
Dr. A. Vileišis.___ ___ ________50c....

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji* gamta: žemė, ' van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Mūsų Laikų Šventoji, šv.' 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- > 
ji' Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius -------------------------- 35c. ’

Patrimpo Laiškai. — Išleido ' p 
Kun. A, Miliukas ........ ._60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____20c.

Meilė (Poema). Parašė M. \ 
Gustaitis ---------------------- -----15e.'

Nauja Skaitymui Knyga— ' 
(Dalis.II). Su paveikslais-,__ 75c.
\ Vienuolinė Luomą. Vertė , 
Kun. P. Saurusaitis _______ 25c.

Vaikų Knygelė — su pa- 
veikslais -------------- --------- a-.30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) ________________ __25c

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A Bucevičius ...... ........... ..._.40c.

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

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K- J.^Skruodys.—50ev—- 

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas................  40c.

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______________ 50e.

šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais _______ _.4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GHiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das —-------- -- ---------------------25c,

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas _ ______ _ ________ 25c.

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

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

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ____ __ _____________30c

Visi Geri—3-jįj veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. .— ------10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas-------- 10c.

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

Dramos; 1) Germaną; 2) /
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. ■ Tarvydas________ ;______ 65c.

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

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)---------------------50c,

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geros odos vir
šeliais) —-------------------------- $1.00

’ Ma&a Naujas Aukso Aito- 4 
ritn — baltos (eeluloidos vir- ;** 
Sėliais) ----------------- - ------- *LDG.,

pažinimas tikybos, jos

jo kataliko-priedermės. Pava-- 
šė Kun, Jėzuitas F. Cozel......30c.

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

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

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 Hisiorija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių, kalbon išguldė Alyva-.....50c.

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

Trumpi 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 
Paraše P. aždeikis..............  65c.

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

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

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

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

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

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...25e.
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui...... .... 50c.
Petliukas — 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. 8ūtaisė Matas Gri
gonis __

Laimė
Vaitkus.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas
Jeronimas Pečkaitis ____ i._.=50er

Lietuvos Ženklai.
-J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ______________________ _..40c.

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

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A Baranauskas____10c.

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

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

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas---------------- BOc.

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. P&ltana- 
vičia _______________________ 25c.

Trumpa Apologetika arba
Kai. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
tašė kun. V. ZajančauskM-JSOe

' , . DARBININKAS ' I
366 W. Broadway South Boston, Mass.
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Lietuviškai kalbančių 
daugiau kaip 3 m iii j o- 

Čigoniškai kalba tik 
tūkstančių. Yra kalbų,

Didinki* savo vaisius;
Jei dabar netinginiausit, • 

Tai senatvėj laimė bus.

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

Tinct.
Tinct. chinae comp.

advokatauti 
ir Connecti- 
Jis pasirin- 
ir atidarė 

Britain,

IR DU
Burną turime vieną, ausis gi dvi. KODĖL?
Pats daugiau klausyk, negu kalbėk.
Bumą turime vieną, akis gi dvi. KODĖL?
Abiem žiūrėk: du syk .apsvarstyk, vieną gi kalbėk. 
Btnną turime vieną, ranki gi dvi. KODĖL?

' Atmink: dvi darbui, o viena valgiui.

KUPRIO KERŠTAS
Ant upės kranto sėdėjo didžiai kuprotas jaunikaitis ir meškere 

gaudė žuvis. Paupyje piemenys ganė kaiminę. Piemenys visokiais 
žodžiais pravardžiavo kuprį. .Tuokėsi iš jo ir taikino į jo kuprą net 

"akmenukais. Kuprys visą laiką tylėjo. Beužsimojęs sviesti akmenį, 
staiga vienas piemuo paslydo ir įkrito į upę, kaip tik į gylę. Kup
rys bematant numetė viršutinius drabužius,puolė į vandenį ir ištrau
kė iš upės beskęstantį vaiką. Piemenys susigėdo ir nuėjo sau tolyn.

DIRBKIT
Dirbkit, vaikai, prakaituokite; 

Nebijokite darbų!
Kas nedirba, tai sutinka

-Daug nelaimių ir vargų.
Kas sau gero vardo geidžia, 

Tas tiir dirbti, prakaituoti.
Ne dykuria, tinginystė 
Duoda žmogui kuo gyvuot. 
Tad, brolyčiai, vis krutėkit! —

“slo- 
kelias dienas, tarsi 
žmogus didžiulį ak- 
prarijęs. Trumpai 
švara turi begalinės

a a 10,0 
S.M. D.

Po 15—20 lašų prieš valgj 
kartus |>er dieną.

Rp. Tinet. gentianae 15,0 
l>s. įm> “jp lašu prieš valgi itž 
puses valandos.

Rp. Tinct. stomachie,
F M B 30,0

I)s. Tris kartus per dieną po 30

I ......  !.••:. •'...........

3 (tIUB ii*j U* j * t J.Vūl K

Tas

OIM
YOVR.

PAVOKITE

susipažinti. Juos galima
vartoti kaip atvirutes, žen

DARBININKAS”

ŽENKLAI

NUPIGINIMAS
APIMA

GRAWF0RD
CRAWF0RD

JEWEL
ORIOLE

SM00THT0P

BOSTON CONSOLIDATED
100 ARUNGTON STREET 
399 BR0ADWAY
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JAUNIMO DARŽELIS
y“ šį skyrių veda DĖDĖ ANUPRAS

U. S. A-, Kovo 5, 1929 
Brangus Jaunime:

Gal niekados nesitikėjote susilaukti dienos, kuomet 
—senelis, jūsų Dėde Anufras. į jus kalbės -per laikraštį 

Ką padarysi. Visokių keistų dalykėlių šiandiena rasime 
pasaulyje. Nežiūrint kad, gal esu senas kūnu, vienok ma
no dvasia ir širdis jaurta, pilnai supranta jūsų troški
mus ir mintis. ;

Pradėdamas šį sunkų darbą, manau mane vieną ne- 
, paliksite pripildyti šį skyrių rašteliais. Jūs irgi galite 

pamėginti ką nors naudinga parašyti. Raštelius į šį sky
rių siųskite. Dėdei' Anufrūi. Jis peržiūrėjęs, sunaudos.' 
Jaunime, stokite į darbą! Nepasiduokite.

Su gilia pagarba,
Dėdė Anufras

P. S. Raštelius siųskite sekančiu antrašu:.Dėdė Anuf
ras, Care of “Darbininkas” 366 West Broadway, South 

. Boston, Mass.

v

Kazys V. Tamidionis, 
gimęs ir augęs Nasliua, N, 
H. iš tėvų Vinco ir Vikto
rijos.

Pabaigęs pradinę mokyk
lą lankė aukštesnę mokyklą 
ir ją garbingai pabaigė,

Liuosomis valandomis nuo 
mokyklos dirbo amerikoni- 
zacijos darbą tarp lietuvių 
Nashua, Manehester, Bos
ton, Lawrence ir Worcester,

Lietuva savo žemės 
plotu yra didesnė už ma
žiausią žemės valstybę, Mo
nako, 36,666 kartų. Gyven
tojų atžvilgiu—didesnė 1000 
kartų. Už Andorą žemės plo
tu didesnė apie 110 kartų, 
gyventojų atžvilgiu — 442 
kartu.

— Visos mūsų žemės žmo
nės kalba 800 kalbų. Iš tų 
vyriausių, 800 kalbų yra su
sidariusių. daug atskirų kal
bų, tartum kalbos dukterys. 
Tokių kalbų dukterų yra a- 
pįe 3,000, neskaitant atskirų 
tarmių, kurių yra daug. .Tai
gi visoje žemėje yra apie 
4,000 atskiri) kalbų. Kiniš
kai kalba apie 434 mil. žmo
nių, indiškai

Nl 'ENTA S K A ZIMIERA S
Šventas Kazimieras gimė Krokuvoje, Lenkijos sostinėje Spalių 

3 dieną. 1458 metais. .Jo gimdytojai buvo Kazimieras IV Lenkų 
, Karalius ir sykiu Didysis Lietuvos Kunigaikštis ir Elzbieta, Rymo 

Ciesoriaus Alberto II duktė. Karalius Kazimieras IV buvo sūnus 
Vladislavo .Jogailos, Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio^ todėl Šventas 
Kazimieras buvo lietuvių kilmes' ” ---------- -— -----——-----

Šventas Kazimieras iš mažumos buvo dievotai auklėjamas taip 
savo motinos, Kaip ir kitų mokytojų ir auklėtojų. Vaikas būdamas 
jis nelabai mėgdavo žaisti; jam linksma būdavo klausytis arba skai
tyti apie Dievą ir .Jo šventą valią. Kaip bitelė neša medų j savo 
avilį taip ir jis nešė, ir uėjo į savo širdį visą tai, ką gero išgirsdavo 
Nors jis buvo karaliaus sūnus ir jo brolis buvo karalius ir jis pats 
tapo išinktas Vengrų karaliumi, tačiaus kaaliąus vainiko nebran- 
gino: jis mėgdavo kalbėti, jog visa tai niekas sulyginus sii dangaus 
vainiku, kurio vieno trokštąs.

Jo mylimiausias užsiėmimas buvo malda. Kuomet kiti jam pa- 
---- topdnvn kad j's šntr-nnprnfn' savo maldas ir pasilinksmintų, kaip 

kiti karalaičiai, jis atsakydavo, kad malda bažnyčioje jam atsto
janti visus pasilinksminimus. Ne tik dienomis, bet ir naktimis pra
leisdavo ilgas valandas savo kambaryje arba priė uždaryti} bažny. 
eios durų, karštai dūsaudamas ir gausias ašaras liedamas. .Jame 
išsipildė tai, ką šv. Augustinas buvo pasakęs: “Tik tas moka ge
rai gyventi, kas moka gerai nielstis. ”

Šv. Kazimieras labai gailėjosi pavargėlių. Juos bešelpdamas jis 
į py j o “pavargėlių tėvo vardą.” Pas jį, Į karaliaus rūmus, galėjo 
ateiti vargdienis, kada jis tik norėjo, o tarnams buvo įsakyta, kad 
su elgetomis apseitų. kaip su laukiamais svečiais; jis didelę dali 
savo valgiu atiduodavo pavargėliams; net pats juos lankydavęs, 
jei jie negalėdavo ateiti pas jį.

Bet už vis labiausia jis nu Įėjo skaistybės dorybę. Jis tos dorybės 
nesutepė mažiausiu nešvariu žodžiu, nei nedora mintimi. Nesyk; 
sakė jogei ve’ytų mirti, nei kaip tą dorybę pažeisti. Todėl rūpes
tingiausiai saugojos; visokių progų,- traukiančių Į nuodėmę, nes kas 
mėgsta pavojų, tas jame žūva. Beto rūpestingai saugojo savo kū
no jausmus, ypač akis. Nelepindavo savęs, bet. pasninkaudavo, ne
šiodavo ašutinę, miegodavo ant kietos žemės.

Šv. Kazimieras turėjo ypatingą dievotumą į Viešpaties Jėzaus 
Kančią. Kada apmąstinėdavo Kristaus Kančią, arba išgirsdavo apie 
tai kalbant, arba išvysdavo paveikslą Viešpaties Jėzaus prikalto prie 
Kryžiaus, visuomet apsiverkdavo. Švenčiausią Mariją jis stebėtinai 
mylėdavo ir vadindavo ją maloniausia savo motina. Kasdien ją 
garbindavo ir visuose reikaluose melsdavo jos pagelbos.

Šv. Kazimieras mirė kovo 4 dieną. 1484 metais? Lietuvoje Gardi
ne, būdamas labai jaunas. .Jis išanksto buvo pasakęs savo mirties 
dieną. Pajėgoms silpstant ir aprūpintas šventais sakramentais, jis 
atkalbėjo giesmę į švenčiausią Panelę: “Naktį dieną traukiu vienu, 
garbink siela Mariją,” ir paėmęs Į rankas kryžių ir jį bučiuodamas 

— tarei “Viešpatie Jėzau Kristau, i Tavo rankas atiduodu mano dū 
v • V ,. šią.

Šventas Kazimieras tapo palaidotas Vilniuje, o dabar Šventojo 
kūnas yra Vilniaus katedros Karališkos koplyčios altoriuje, sidabri
niame gralio. Mūs šventąjį tautietį Dievas pagerbė daugeliu ste
buklų; ligų išgydymu, nuo nelaimių apsaugojimu, o net ir numirė
lių prikėlimu.

Mass.
1923 metais Įstojo į Bos

ton Universiteto College of 
Business Administration 'ir 
ją lankė du metu. Mokyk
loje buvo nariu Universitv 
Glec Club; prezidentas N. 
IT. Statė Club ir kitų orga
nizacijų nariu ir viršininku.

Pabaigęs prirengiami) j į 
leisiu kursą įstojo į B. U. 
Teisių mokyklą ir po trijų 
metų sunkaus mokslo jts 
garbingai baigė teisių kursą. 
Trečiais mokslo metais jis 
buvo pirmininku Studentų 
Tarybos.

Birželio mėnesy 1928 m. 
ėmė Mass-.--Valstijos -Bar 
kvotimus ir juos pasekmin
gai išlaikė. Lapkričio mėn. 
tais metais buvo Aukščiau
siam,? Teisme prisaikintas 
advokatu, ir gavo* leidimą 
praktikuoti.

Gruodžio mėn. 1928 me
tais adv. Tamulonis ėmė 
kvotimus Conn. Bar ir ten 
išlaikė ir sausio mėn. 1929 
buvo prisaikintas.

Taigi adv. K. V. Tumula
ms dabar gali 
Massacchusetts 
■'•u t valstijose, 
ko Connecticut i 
teisių ofisą New 
Conn. po numeriu 300 Main 
St.. Rooms 501—502.

Jaunam advokatui linki
me gero pasisekimo ginti 
teises ir žmbnių nukalus.

A'.

240 milijo
nų, angliškai — 130 mik, vo
kiškai 100 mil., rusiškai 120 
mil.
yra 
nai.
700
kuriomis kalba tik keli tūks
tančiai žmonių.-----------------

— Žmonių daug Į pasaulį 
ateina, bet daug jų ir mirš
ta. Ypač daug miršta vai
kų, nesulaukusių dar vienų 
metų. Čia paduodami skai
čiai parodys, kiek daug vai
kų negali džiaugtis pasaulio 
grožybėmis. Nesulaukę vie
nu metu vaikai miršta iš 10(1

NENORAS VALGYTI \
Nenoras valgyti arba blo

gas apetitas daugiausia pa- 
reina nuo įvairiausių susir- 
gimų. Čia nevisuomet reiš
kia, kad sirgtų skilvys ar 
bendrai virškinamasis trak
tas, bet nenorą valgyti su
kelia ir bendras nervoturnas, 
jaknų ligos, inkstų sutriki
mai ir tt. Be to ne.be įta
kos į apetitą esti supyki- 
mas, susirūpinimas, liūdesys 
ir it.

Bet būna atsitikimi), ka- 
da žmogui šiaip jau, visiš
kai nesergančiam ta ar ki
ta sunkesne liga apetitas 
pablogėja. Tokiu atveju 
tenka griebtis tiesioginių 
priemonių apetitui pakelti. 
Daugelis šiam reikalui var
toja alkoholinius gėrimus, 
tačiau pastarieji atneša 
daug daugiau žalos negu 
naudos ir nei vienas gydy- 
tojas juos vartoti nepatars. 
Iš vaistų tuo atveju galima 
patarti sekančius receptus:

Rp.

nėn karštu vandeniu duoti | valgymo • laikas. Jeigu kas 
kiek pastovėti, o vėliau prieš pripranta valgyti pav.-< 

vai. pietus, .tai būva a 
kinti), kad prieš 12 vaL v! 
siškai valgyti nenori, tačiau * 
atėjus 12 vai. staiga pa 
iama stipins noras vai 
Todėl laikas kiek galint n 
kia taip sutvarkyti, 
ryčiai, pietūs ir vakarienė- 
būtu kiekviena diena m 
daug tą pačią valandą, 
pagaliau paskutinė priemo
nė, ypač žmonėms, kurie y-v 
ra privesti ilgą laiką, sėdė-; 
ti kambaryje tai -p- judėju 
mas. Jeigu maža judi 
— veltui vaistai ir vi 
čia vienintelis vaistas - 
dėjimas, sportas. Ypač ma-| 
žus vaikus nereikia drausk 
t i nuo lakstymo, 
drausti nuo saulės, vandens -, 
ir juoko, o tuomP 
stų nebereiks. ..

valgį už kokia 15—20 mipu- 
čių išgerti.

Be viso čia paminėto dar 
į apetito pagerinimą turi į- 
takos, kaip jau minėjau, ir 
dvasinis žmogaus stovis. To
dėl prieš valgį reikia vengti 
liet kokio susirūpinimo, su
sigraužimo ar rūpesčio. 
Kiek tas turi reikšmės ga
lima spręsti iš to, kad pav. 
miestuose valgyklose daž
niausią groja geras orkes
tras ar šiaip jau krečiami 
kokie nors “šposai.”
daroma nevien tik. tam kad 
priviliotų žmones—apie ma
žos vertės restoranus ir 
smukles aš nekalbu, nes ten 
muzika išimtinai tik privi
liojimo tikslams tarnauja — 
bet kad žmogus atėjęs to
kion valgvklon nusiramintų,

gimusių: Čilės valstybėje 26, 
Indijoj 25, Rumunijoj 20, 
Rusijoj 20, Čekijoj 17, Aus
trijoj 16, Bulgarijoj 15, 
tavoje 14, Italijoj 12, Lat
vijoj 10, Estijoj 10, Vokie
tijoj 10, Belgijoj 9, Franci-, 
joj 8, Suomijoj 8, Danijoj 
3, Amerikoj 7, Anglijoj 7, 
Šveicarijoj 6,. Švedijoj . 5^ 
Norvegijoj 5. - : ——

SUSTIPRINA SILPNUS 
NERVUS IR MUSKULUS

Nusilpnėję nervai ir muskulai 
susilpnina ir gaivingąsias jėgas. 
Tas leidžia susirinkti nereikalin
goms nuodingoms medžiagoms, 
kas pagimdo konstipaeiją, nevirš
kinimą, prastą apetitą, gasus ar 
vidurių ar pilvo išpūtimą, prastą- 
miegą, nevirškinimą, galvos skau-' 
dėjimą, kvaitulius, netekimą sva
rumo ar spėkų ir panašias ligas, 
kurios pagimdo abelną sveikatą.

Nuga-Tone yra labai puikus to
kiai padėčiai, nes turi savy vais
tus, kurie budavoja sveikatą, spė
ką ir jėgas. P-as S. P. Anderson, 
Geneva. Pa., sako: “Aš radau 
Nuga-Tone labai naudingą. Jis at- 
budavojo mano sistemą ir padi
dino mano spėką. Dėl nervų jis 
neturi sau lygaus.” Milionai žino- 
nių ėmė Nuga-Tone su tokiomis 
pat pastebėtinomis pasekmėmis ir 
jeigu jūs turit bi kurią iš viršmi- 
nėtų ligų ar negalavimų, jus tu
rėtumėt tuoj .pradėti imti Nuga- 
Tone. .Jus galite pirkti kur tik 
vaistai yra pardavinėjami, arba 
jūsų vertelga gaus dėl jus iš ur. 
mo vaistynės.

lašų už ’X, vai. prieš valgj.
/

Šie visi vaistai yra kartūs 
ir tuo savo kartumu jaudi
na skilvį. Skilvys į tokį 
jaudinimą atsako padidėju
sia sulčių gamyba ir vadi
nasi noras valgyti padidėja.

Be šių nurodytų vaistų, 
gaunamų grynai tik vaisti
nėse galima dar vartoti šiam 
reikalui visiškai su geromis 
pasekorriis, visiems žinomus 
pupalaiškius (lot folia tri- 
follii fibriai) arba tikriau 
sakant pupalaiškių arbatą.

• Tuo tikslu reikia' paimti 
žiupsnis džiovintų pupalaiš-

1
lis

užmirštų, bent ' trumpam 
laikui visus gyvenime sutik
tus nemalonumus. Šitoks 
tai nusiraminimas ir turi 
didelės įtakos į virškinimą 
ir bendrai žmogui į apetito 
pakėlimą.

Reikia dar neužmiršti, 
kad valgio padavimo būdas 
taip pat yra ne be įtakos. 
Nešvarus stalas, nešvarūs 
itidai, biaurūs šeimininkės 
rūbai ir rankos ir visa ritė 
kitokių “sausumų” nuo ko 
net šiurpulys žmbgų “išil
gai perveria” argi gali ne
turėti valgytojui jokios įta
kos? ! Aišku kad turi ir la
bai neigiamos įtakos virški- 
ntmui ir vadinasi, apetitui. 
Ką galima tokiu atveju kal
bėti apie norą valgyti, kada 
kiekvienas kąsnis neranda 
skilvyje ramybės arba 
gina” 
būtum 
menei į 
tariant
reikšmės žmogaus apetitui 
pakelti.

Mūsų kasdieninės pareigos, r 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyveninio dalimi.—Bacher.

--------- .

Scliuberto pamiki o parašas^ 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį turtą, bet dar di-

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Ernest Heilo.

LIETUVOS

Geras tėvynainis privalo
tnrgtl Lietavos miesto žen-
klus. Yra indomu su Jais

klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų

366 W. BroadwayS. Boston, Mass. •

I
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GAZINIAI PEČIAI

Bile Garinis Pečius 

Husų Steke— 
Nėra Rezęrvuotų

VISI nauji, snlyg dabartinių laikų nndailinimas , 
ir įtaisymas geriausias ir populeriškiausios rū

šies kas randasi Gariniam Pečiui. Sutaupysi 10 
nuošimtį įsigyjant Garinį Pečių kovo mėnesį.

Dabar įsigydamas šį pečių apturėsi di
desnę naudą negu kitados. Ateik ir 
pasižiūrėk.

GAS COMPANY
- . BOSTON

SO. BOSTON



(Tęsinys)

Darbo esmė

je kokie žmonės yra tikrumoje, tik būtu paskati
nimas tą apsileidimą ir nesąžiningumų. Dėl trj 
pačiu motyvų yra labiau pageidautinas nedarbo 
motu viešųjų organų tarpininkavimas darbui su* 
rasti, negu bedarbio parėmimas pašalpomis.

■ 1 MIW” L
Meksikos katalikai. Baž
nyčią paėmę į reples, mūsų, 
kairieji tuo pačiu laiku pa- 
lįuosavo vadžias visiems ra- 
dikaliams gaivalams, kurių

tinėms valdžioms, būtų, bu
vusi gal ilgami laikui palai
dota. Genijaliai suorgani
zuotas kariškių perversmas, 
įvykęs be laso kraujo pra
liejimo — sumaišė visus pla
nus ir Maskvos komisarų ir 
mūsų socijalistų. Kraštas 
lengviau ir ramiau atsidūso. 
Atsivertė naujas istorijos 
lapas, bet ir nauji vargai ir 
rūpesniai prasidėjo.

“DARBININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620

ir silpnybės pasidaro svaigi 
nančių gėrimų. Tokius grei
čiausia pagauna ir įštaty 
mais pasiremdami nubau 
džia.

7|MIT.” -Taigi upeilieč-iai no
rinti vykti šią vasarą Lietu
von, privalo i šaukšto pasi
rūpinti reikalingų dokumen
tų pasigaminimu. Tuo rei
kalu geriausia kreiptis prie 
lietuvio agento, kurie par
davinėja laivakortes, nes jie 
tais reikalais keleiviams pa
tarnauja.

rio nutarimais negali nei 
pats p. Voldemaras nesi
skaityti. Kariškiai, porą

Te*"siaūtnSaš.-" Jeigii~rie**I7 
gruodžio perversmas, labai 
galimas daiktas, kad socijal- 
demekratas vidaus nukalu 
ministeris Požėla būtų nu
galėjęs tuometinio premjero 
— Šleževičiaus (lietuviško 
Kerenskio) pasyvumą ir 
būtų kuriam laikui sudaręs 
pasipriešinimą bežengian
čiam komunizmui--—Aš ta- 
čiau neabejoju, kad ir tame 
atvejuje gal apie pavasarį 
1927 mfctų Lietuva būtų tu
rėjusi rimtą komunistų su
kilimą, laiminant ir finan
suojant Maskvai. Į tą su
kilimą būtų netrukęs įsikiš- 

i Pilsudskis, kurs už tai

metų atgal pasiėmę sau at- 
sakonįybę už krašto likimą, 
šiito rankų nepaleidžia. Ir 
negali paleisti, kada jie vis 
dar nemato harmonijos tar
pe didžiųjų srovių ir parti
jų, kada jų pačių pastaty
tieji cenzoriai nežino kurią 
mintį galima leisti į lietuviš
ką pasaulį, o kurią reikia 
braukti — ir tenka paskui 
tuos klausimus rišti genera
linio štabo viršininkui; ka
da net bficijozų redaktoriai, 
NORĖDAMI PAKENKTI 
PARTINIAMS PRIEŠI
NINKAM^ — LAIKRA
ŠČIAMS dažnai šaukiasi 
kariškiu pagalbos, ir tos pa
galbos šiokioj ar tokioj for
moj tikrai susilaukia. (Mū-

das ir šalies genijus, ar tik 
savo partijos tarnas; ar jis 
klausys didžiumos balso, 
darbininkų balso, ar mažu
mos, kapitalistų balso. Jei
gu jis nenusisuks nuo visuo
menės ir savo darbais įro
dys, kad jis rūpinasi plačios 
visuomenės, darbininkų rei
kalais. tuomet jo darbais 
galėsime pasidžiaugti ir 
juos tinkamai įvertinti.

Kadangi gegužės mėnuo 
yra geriausias laikas važiuo
ti. tai ir LDS. ekskursija 
bus kartu su* visų lietuvi^ 
ekskursija gegužės 18 d. lai
vu “Lituania.”

Kas iš Amreikos. lietuvių 
mano keliauti su LDS. eks 
kursi ja tai nieko ’ nelaukda
mas turi pradėti rūpintis 
reikalingais kelionei doku
mentais.

Visais kelionės reikalais 
kreipkitės pas M. Gribaitę, 
366 W. Broadvvav, So. Bos
ton, Mass., K. Viesulą, 1126 
Washington St., Norvvood, 
Mass. arba L. D. S. Centrą, 
366 W. Broadjyay, So. Bos
ton, Mass.

4. Teisingas atlyginimas.
Žmogaus darbas yra jo asmenybės vertingu

mu pažymėtas ir negali būti laikomas paprasta 
preke. Nustatant atlyginimą už žmogaus darbą 
tenka tad naudotis ne tik ekonomiškąja atlieka- 

I mojo darbo verte, bet atsiminti, kad tai yra žmo- 
f gaus darbas. Pirmiausia, žinoma, ir čia turės bū
ti taikomas ekvivalentiškumo dėsnis, atsieit, kiek 
darbo atlikta, tiek atlyginta; iš to seka, kad už 
lygi) darbą lygus atlyginimas. Bet jojo aritmhtiš- 
kojo, kaip sakoma, teisingumo dar nepakanka, 
tai dąr nepilnas teisingumas, nes žmogaus dar- 
bs turi tą ypatybę, kad jo negalima skirti nuo 
žmogaus astnen§ ir kad jos yra jau būtinas jojo 
gyvybei užlaikyti. Darbas tad turi žmogui, kurs 
iš jo gyvena, duoti visa, kas gyvybei užlaikyti y- 
ra reikalinga; atlyginimas už darhą negali būti 
mažesnis, už gyvenimui būtiną mfinimumą (egzis
tencijos minimumas) — to reikalauja natūralūs 
teisingumas f— pragyvenimo minimum laikant 
padėjiui tinkamą užlaikymą, kuris be abejo, kei
čiasi sulig darbo rūšimi ir darbo našumu. Ka
dangi žmogus gyvena šeimoje ir ją užlaikyti pri
valo, tai ^valstybė gali darbdavius įpareigoti mo
kėti darbininkams vadinamąjį šeimynmį atlygi
nimą, tokį atlyginimą, kuris būtų nustatomas iš 
atžvilgio i darbininko visos šeimos padorų pra
gyvenimą. Tik/tokį reikalavimą negalimi su tuo 
pat tikinimu pagrįsti prigimtojo teisingumo^ ko-

Proponuotojai šio naujo 
įstatymo paliko platų lauką 
teisėjams apdirbti.

Čia ir prasidės visa eilė 
naujų konspiracijų, ir pro
fesionalai būtlegeriai pasi
liks nepaliestu Bet naujas 
Įstatymas palies, ir labai 
skaudžiai, vargšus darbinin
kėlius. kurie iš smalsumą ar 
silpnvbės, o gal vargo ir 
skurdo spaudžiami pasida- 
rvs uždrausto skistvmėlio.

Iš tų ajperikiečių, kurie 
Lietuvą lankė 1927 ar 1928 
ffi. . girdėdavau—nuomonių-,; 
kad jiems labai nepatikda
vę, kad Lietuvoje taip ilgai 
ųėsą seimo,, kad vienas žmo
gus valdąs. JTą pat matau 
ir amerikiečių laikraščiose.

Turiu atvirai pasakyti, 
kad dabartinė Lietuvos būk
lė ir josios tvarka nepaten
kina ir Lietuvos mąstančių 
ir kilnesnių žmonių. Visų 
pirma, čia niekas nežino ko
kia ištikrųjų Lietuvoje tvar
ka yra. Diktatūra?..,. Bet 
kas gi diktatorius? Jo nė
ra. Męs neturime savojo 
Mussolini. Seimo nėra. Val
stybės z Taryba krapštosi su 
įstatynįj tvarkymo projek
tais kol kas nežymiai. Kas 
gi kraštą valdo? Oficija- 
liai valdo ministerių kabi
netas su vienu kitu tiarai 

-stipriu žmogumi savo narių 
tarpe. Tačiau mes, piliečiai, 
dažnai pajuntame, kaip tas 
Ministerių Kabinetas kar
tais svyruoja ir blaškosi ir 
klaidų pridaro.

Neturi nei jis tikros vei
kimo laisvės. Be jo vra dar 
Revkomas — slaptas jaunų 

_ kai'iuinkų koinltetas^iL kry

Darbas esamomis sąlygomis yra būtinas pa- 
vieniems žmonėms, šeimynoms, visuomenei, val
stybei. Iš to žmogui kyla pareiga dirbti visuome
nei reikalingą ir naudingą darbą. Šiai darbo pa
reigai nealiejotinai turi atatikti teisė dirbti; va
dinasi, kad niekas neprivalo kliudyti kitam iš
mintingai naudoti savo darbo jėgas: taip supras
ta teisė dirbti yra žmogui įgifcitoji asmens teise. 
Iš to seka toliau, kad kiekvienas žmogus turi tei
sės į žmogui tinkamą buvimą (egzistenciją). Kai 
jis pats nepajėgia patenkinti būtinų gyvenimui 
reikalų ir kai kiti nėr įpareigoti juo rūpintis ar
ba kad ir įpareigoti, bet irgi nepajėgia, tada val
stybė, visuomenė, kurios nariu jis yra, turi įsi
kišti į šį reikalą ir padėti. Žinoma, tam tikrom 
sąlygom geriausia tokįais atvejais parama .tai 
suteikimas darbo jį dirbti galintiesiems. Tokiais 
atvejais valstybė ar savivaldybės, jei kitaip dar
bo suteikti nėr galimybės, gali ir turi viešuosius 
darbus organizuoti, kad davus tinkamo darbo be
darbiams. Kad esant dideliam nedarbui valsty
bė turi pareiga parūpinti darbo, aiškiai seka iš 
jos pareigos rūpintis višuomlenės bendrąja gero
ve. Žinoma, iš to anaiptol neseka, kad pavieniai 
piliečiai turi teisę reikalauti iš valstybės jaugiau, 
negu tai yra būtina žmogų nežeminančiam egzis
tavimui (buvimui). Jei kas norėtų pripažinti 
dėl to žmogui tokią formalią darbo teipe įr ypač 
profesijos darbo teisę, tai daugeliui turųit gal vo-

■ Herbert HooVer, kovo 4 d. 
> užėmė prezidento vietą Bal- 
■ tuose namuose, Washingt.o- 
r'ne. Jis yra trisdešims pir- 

_■ mas Amerikos prezidentas. 
: Prezidentas Hoover yra

jžymus biznių vedėjas ir in- 
į žtnierius. Daug svarbių 
Tdausimį) jis turės skubiai 
■4&pręsti, būtent: imigraci- 
jos, prohibicijos. ūkininkų, 

ė bedarbių ir tt.
y “Prosperity” klausimas 

’ bus gal svarbiausias. /Čia 
jis turės, parodyti visus sa
vo gabumus. Ateitis paro- 

ar prez. Hoover bus va-

Liet-uviai, kurie važiavo 
Lietuvon su ekskursijomis 
patyrė, kad kur kas malo
niau ir geriau yra būriais 
važiuoti.
'.'šiais metais Baltiko A- 
merikos linija užleido laivą 

T‘Lituania” vien tik lietu
viams. Šis laivas Išplauks 
iš New Yorko gegužės 18 d. 
Labai patogus laikas važia
vimui.

Kun. V. K. Taškūnas, bu
vęs “Darbininko” redakto
rius, literatinės komisijos 
narys ir Nonvoodo lietuvių 
parapijos klebonas, kuris 
grįžta Lietuvon gyventi, pa- 
rižadejo vadovauti L. D. S. 
ekskursantams. 1

Profesionalai 'būtlegeriai 
įstatymus apeina kyšiais ir 
kitokiais būdais. Ligšiol la
bai mažai areštavo ir nu
baudė profesionalų būt tege
riu, bet labai daug mokinių 
—kvortinių būtlegerių. Del
io ! Dėlto, kad profesiona-

Vykstant didelėn kelionėn 
yrą smagiau vykti turint 
kelionės- sandraugų-------pa
žįstamų, pertai pas mus ri
ejo madon ir tai pagirtinas 
dalykas “ekskursijos”* -tie- 
§iok Lietuvoj.

Šių metų birželio 19 die
ną, U. S. Line laivu 
“George Washington” • to-, 
kią ekskursiją vadovaus 
Vaikelio Jėzaus Dr-jos iš 
Kauno atstovė p-lė M. P<> 
pikai te, bet kad jai pačiai 
lankantis po kolonijas ke
leivių reikalas tvarkyti ne
patogu, taigi keleivių reika
lų tvarkymą apsiėmė p. 
Paulius Molis. 1730 — 24th 
St., Detroit, Mich.

Taigi visi norintieji vykti 
su p-lės M. Popikaitės va
dovaujama ekskursija pra
šoma kreiptis į p. Molio a- 
gentūrą ir tenai gauti rei
kalingų .patarimlų prisiruoš- 
ti tinkamai apsirūpinus vi
sais reikalingais dokumen
tais išanksto.

Ved. Sek retur ijalas

laikIs Pasirūpinti 
: Kaip kiekvienais metais, 
taip ir šįmet, daugelis lietu
vių vyks aplankyti savo se
nosios tėvynės Lietuvos, t *■
Nors dabartinėmis apysto-' 
vomis jokių pilietinių kliū
čių apsilankyti savo sėnoje 
močiutėje Lietuvoje ir ne
sudaromą, bet tiemfa kurie 
nėra šios šalies piliečiais 
reikalinga turėti tam tikras 
sųgryžimo dokumentas, be 
kurio sugryžti negalima. •

-Visiems šios šalies pilie
čiams norintiems vykti už
sienin reikalinga gauti iš U. 
S. Statė Department pasą, 

lietuvių vaikams len- kurio gavimui reikalinga 
2-3 savaitės laiko, gi jau tu
rint pasą-, reikia gauti vizą 
iš Lietuvos konsulo Nęw 
Yorke arba Chicagoje, tai 
viskas. Bet. nesant Jungti
nių Am. Valstijų piliečiu 
norint vykti Lietuvon -apsi
lankymui ir gfyžti atgal, 
tiems BŪTINAI REIKA
LINGA žinoti laivo vardas 
kuriuo atvykai, diena ir mė- 
nesis, taipgi pertas į kurį 
atvykai. Nežinant laivo ku
riuo ir kada atvykai negali 
gauti “REENTER PER-

Pereitą šeštadienį prez. 
ripoolidge pasirašė taip vadi- 

namą Jonės bilių, sulig, ku- 
g? rio uždedama, didesnė baus- 

mė būtlegeriams už išdirbi- 
Dėjimą, pardavinėjimą, im

si portavimą arba eksportavi- 
•;*mą svaiginančių gėrimų kas 

draudžiama prohibiciios įs- 
|L-4atvniais. - "
F- . Naujas Įstatymas uždeda 
ht maksimam bausme ŠIO.CMM) 

arba 5 metus kalėjimo arba 
Iri abu.—
Čį; liaus mimo nugąsdinti įsta- 
Kę tymų laužvtojus.

_ Bet praktika parodo kad 
Ck prohibicijos įstatymai labai 
L/ retai ka.da pritaikomi pro- 

fesijonalams būtlegeriams. 
i? Jie moka įstatymus apeiti 

ir jais pasinaudodami sau 
piilijonus krauna iŠ vargšų 

^"darbininku•‘ 
pL , Dėl prohibicijos Įstatymų 
H daugiausia kenčia darbinin-

iiėliai, kurie dėl smalsumo

sų pabr.). Turime tat Lie
tuvoje pusėtiną chaosą su 
griežtai dnminuojančia ka- 
riškių valia. Į tą valią at
simuša įvairių įvairiausi rei
kalavimai, tendencijos, nuo
taikos — virš visa, ko, ta
čiau, ligšiol stovi, .ačiū Die
vui Lietuvos meile ir jos ne
priklausomybę sergėti pasi
ryžimas. Šitą dvasią mūsų 
karininkai gauna savo Karo 
mokykloje ir tai Lietuvą 
ligšiol ir palaiko.

Tvarkai palaikyti dar 
daug padedą * dviejų kilnių 
žmonių dvasia: tai pono 
Prezidento ir Arkivyskupo 
Skvireckio. Dvejopi) Valdžią 
atstovaudami, tarp savęs 
mokėdami susitarti jie daug 
prisideda prie šiokios tokios 
ramybės ir tvarkos palaiky
mo Lietuvoje.

O vis dėlto, nors ir ne- 
aiškioj būklėj būdami, Lie- 
tuvos piliečiai (bent jų di
delė didžiuma), tikras esu, 
nebenorėtų grįžti į tą būklę, 
kuri buyo prieš 1926 nf 
gruodžio 17 dieną.

Blogi metai ir kitos prie
žastys 1926 m. sudarė tautos 
protestų ir nerimavimfl) bau 
SIL kuri iškėlė viršun Jiam

Laime, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

mutativiu (išlyginamuoju) vadinamojo, dėsniu, 
kaip tatai aišku yra pragyvenamojo minimumo 
atlyginimo atžvilgiu. Darbininkas turi prigim
tą teisę vesti, sukurti savo šeimą, per tai ir natu- 
i-alę pareigą rūpintis jos užlaikymu; be abejo, le
galiam teisingumui jį vykdo krašto vyriausybė, 
skirstydama pitiečiapis pareigas bei naštas ben
drosios gerovės tikslu, turi rūpėti sudaryti sąly- 
ga«, kuriose darbininkas (rankų ar proto) galė
tų savo šeimai parūpinti ]>adorų pragyvenimą, 
nes to iš vyriausybės reikalauja josios pareiga 
rūpintis visų bendrąja gerove. Dėl to valstybė ir 
gali nustatyti, kad būtų mokamas šeimyninis at
lyginimas pav., kad ir tam tikrų priedų šeimynos 
naudai formoje; žinoma, valstybė turės vengti 
šitokius priedus didinti be saiko ir protingo rei
kalo ir nustatydama juos turės omenyje viduti
niškos šeimos padoraus pragyvenimo būtinus rei
kalus, nes visa, kas būtų virš to iš darbdavio rei
kalaujama, nebūtų galima teisingumo motyvais 
pdteisintų ir priklauso jau grynai gerų darbų, 
gailestingumo bei artimb meilės (caritas) sričiai. 
Tai neturi reikšti, kad artimo meilės ddėsniui nėr 
vietos santykiuose tarp darbininko ir daririavio, 
priešingai, jis yra reikalingas ir jo princi])ijinis 
pašalinimas iš šių santykių kenkia pirmiausia 
darbininkui, vėliau ir darbdaviui. Idealirfė kri
kščioniška prasmė atlyginimo klausime reikia 
laikyti popiežiaus Leono XIII pageidavimą, kad 
sąžiningas i rdarbŠtus darbininkas gautų tokį at
lyginimą, kurio jMiKaktų netik jo paties ir jo šei
mos padoriam p>«gyveninrtii, bet kad iš jo taupy
damas darbininkas galėtų su laiku įsigyti nuosa
vybes (žemes;pav.,) ir aprūpinti šeimos ateitį. *

^Krikščionis Demokratas” 
' (Pabaiga) ' •

dininkų * ir socijaldemokra- 
tų valdžią. Ji atėjo net ir 
tikrai tikinčių — net ir da
vatkėlių — baisais pasirem
dama. Šie teisinosi, kad gir
di, reikią ir tuos išbandyti. 
“Tikroji demokratija” ne
truko pareikšti savo sieki
mus. Iš vienos pusės aiškiai 
nusistattya^nuosekliai ir si- 
stematingai griauti tikybinė 
organizacija — bažnyčia, iš 
antros pusės imta išpaleng- 
va ruošti opinija išmetifhui 
iš visų mokyklų tikybos dės
tymo, o tuo tikslu — pakei
timui konstitucijas. Jeigu 
ne 17 gruodžio pervei-smas
— neabejoju, kad po kelių t
— daugiausiai po dešimties būtų gavęs vardą išgelbėto- 
metų Lietuva būtų gavusi iŠ jo Vakarų Europos nuo 
socijalistų malonės konsti- bolševizmo užplūdimo. Ta- 
tuciją panašią i tą^ kuria čiau mūsų nepriklausomybė., 
remiantis dabar žudomi laiminant visoms kapitalis-

komunistai; vVisi politiški 
ir daugelis šiaip jau knmi- 
nalistų buvo paleisti iš kalė- 
jimų. Miestų ir miestelių 
cicilikai ėmė giųkluotiš", da
ryti muštrus, sustatinėti pa
smerktųjų sąrašus; __ komu
nistų vedamos profesinės są
jungos virto didžiausia ir 
lemiama pajėga Lietuvoje. 
Lietuva knibždėte knibždė
jo nuo Sovdepijos agentų. 
Pakėlė galvą ir endekai 
dvarininkai. Už lietuviškus 
pinigus jie valdžios leidžia
mi pristeigė trumpu laiku 
apie šimtą lenkiškų mbkyk- 

kinti. Mat p. švietimo mi
nisteris buvo viešai paskel
bęs, kad patrijotizmas šiais 
laikais tai jau perdaug at
silikęs dalykas. Ir raitoji 
policija su tikru apetitu 
raižė kančiukais nugaras 
patrijotingiems studentams, 
kada šie, negavę leidimo da
ryti ramią protesto demon
straciją, ėjo urmu į Karo 
Muziejų.

Sunku šiandien pasakyti, 
kuo būtų pasibaigęs tasai 
svetimos dvasios mūsų kraš-



(Bus daugiau)

Z1U JMl 
poetas

Ir paklausiau antrą kartą 
mėlynųjų vandenų.
Tai atsakė: Iš po vartų 
vargą kirsti gyvenu.

‘‘Tave motina liūliavo 
laisvės giesme — lopšine, 
Tai ir visos mintys tavo: 
eit i Vilnių — su daina!

(“Pavasaris”)

draugovės “Viltis

Klausiau aš Nelies verpetų, 
kokia man skirta dalis?
Juodos gelmės tuoj ^uprato 
Smarkiai sudrumstė vilnis.—

Ketinami organizuoti vie7 
šieji darbai prasidės, tur būt 
tik atšilus. O ligi atšils? 
Jei darbai- prasidėtų, saky
sime, kad ir po mėnesio, tai 
dar tą mėnesį galima būtų 
kaip nors praskursti.

Įsteigta maitinimo. punk
tas. Bet vietoje pagalbos su
teikti nesant iš ko, o maiti
nant porą šimtų, jis ilgai ne
ištvers. V. R. Ministeris 
pažadėjo duoti 1000 litų ir 
karo lauko virtuvę. Bet 
kasdien išleidžiant maždaug 
po 200 litų (litą asmeniui), 
kiek tas tūkstantukas reiš
kia.

Ūkininkų būvis kiek ge
resnis. Jie turi pastogę, ga
li bent tvoromis pasikūren
ti. Darbininkai neturi nei 
kuo už butą, nei kuo už ku
rą mokėti. Jei šiandie ūki
ninkai dar nebadauja ir jų 
gyvuliai dar badu nedvesia,

Tarus varčią mylimosios, 
susiūbavo vandenai: 
“Neužmiršk i kol parjosi 
kad Tu laisvėj gyvenai.

Atpasakota čia turininsT^tąikų pasaka ir joje pa
slėptas galus pamokinimas tinka labai suvargintai šian
diena lietusiu išeivijai. Iki šiolei labai nepatogios ap
linkybėse buvo auginamos ir auklėjamos lietuviu išeiviu 
paaugančio* kartos. Svetima Lietuvai ir josios reika- 
lanis viešpatavo pas mus dvasia. Kiekvienam tikram 
Lietuvos sūnui privalo rūpėti, kad mūsų tautos sveika
sis, baltas grūdas — jaunimas, būtų auginamas ir auk
lėjamas kitais negu iki šiolei dėsniais, kitais pagrin
dais, ir kad tokiu būdu augdamas tas mūsų jaunimas 
anot senos graiku pasakos išlaikytų gražųjį didžiojo Vy
tauto Lietuvos varda.

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik aį)ie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas. -X

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

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

PatŲprigimtis jj verste verčia ką nors daryti.
1. “ieško. Ir atranda. Vien pasižiūrėjimo j jau- 

»yltenka. Žodžiu pagyrimas bus ir yra tuščias, 
artyn, ir prisidfti darbu. Sakau, jaunimas 
Kaip būtų malonu, jeigu mes tą jaunimą 

tume prie savo širdies tautinio supratimo. Kiek 
lėtų atlikti darbų.' Jis padarytų garbės, laimės bfi- 
>m kartom.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik fį? 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotą dįdelę knygą “MŪSŲ VILNIĄ-J

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

‘•MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lab»1 
vės Al. 61 Lithuania. .

penketas — šešetas, bet ir 
juos laukia daugumą ištikęs 
likimas.

Latvija, pati šiais metais 
nukentėjusi, darbininkus 
pirirta laiko atleido ir žie- 
rnos sezone darbų_ nesant,
žinoma, nesugrąžins ir bent 
p ra gyvenimo .jiems.. neduosi

< Taigi, darbininkų Ųūvis 
nepavydėtinas, ypač kad di
deli šalčiai silpniems ar vi
sai nuvargintiems labai sun
ku pakelti. Kokia jų atei
tis?

kaktuvių proga sveikino p. 
ministeris Dailidė, pasi
džiaugdamas gimnazijos sėk- 
mie ir pasižadėdamas teikti 
jai sulig turimomis išgalė
mis visokeriopos paramos. 
Antruoju sveikino departa
mento direktorius Ozols, 
Latvijos švietimo ministeri
jos vardu, pažymėdamas di
delę lietuvių gi imi. reikšmę 
Rygoje ir užtikrindamas, 
jog Latvijos šviet. min-ja, 
pati turėdaida jirieš akis ir 
latviškų mokyklų valstybinę 
globą Lietuvoj, Rygos lietu
vių gimn. be reikalingos pa
ramos nepaliks. Inž. Ryto
ms,' didelis lietuvių draugas, 
sveikino latvių lietuvių vie
nybės vardu, ir J. Savickis 
— Rygos lietuvių studentui

Dažnai girdime, kaip daugelis žmonių žiūrėdami Į 
ja t-ti imą kalba: “Kas gera gali išeiti iš mūsų jaunimo? 
Ir žydai žiūrėdami i Viešpati Jėzų irgi tarė: “Ar gali 
būti kas gera iš Nazareto?” Ir žiūrėkime ką Nazare
tas davė pasauliui. Šiandiena pasaulis norėdamas pra
dėti ir užlaikyti savo prakilnų sumanymą iki galo turi 
grįžti atgal i Nazaretą ir iš ten semti savo~'pasisekimus.

Jaunimas, irgi, bus ir. yra toks kokį mes, sakau mes 
—išauklėsime. Jeigu mes nuolat sakysime: “Kas gali 
gere išeiti iš mūsų jaunimo,” tai pirma savęs klauskime: 
Kebo jie veikai? Iš kokių namų jie išeina? Ir kas jųjų 
rėvai? Ieškokime mokytojo, kuris juos mokinė tėvynės 
meilės. “Kokis medis tokis ir vaisius,” sako patarlė. 
Koks bus jaunimo išauklėjimas tautybės klausimuose, 
uytia bus jo meilė prie tėvų kalbos ir tėvų šalies. Tik
rus išauklėjimas, kuris negali būti sugriaunamas, tai 
tas. kuris yra vedamas dvasios: “ne tame dalykas ką 
mes- darome... bet delko mes tą darome.”

Jaunoji karta, anot šv. Augustino, yra didžiulis Baž
nyčios medžio žiedas, visa josios didybė. Tąja savo didy
be—krikščioniškuoju jaunimu, Bažnyčia visuomet di
džiuodavosi ir šiandiena tebesididžiuoja. Priaugančios 
kartos visuomet Bažnyčiai rūpėjo ir teberūpt Doras, 
geras ir ištikimas jaunimas yra taipogi dideliausia kiek
vienom tautos viltis. .Lietuvių išeivių jaunimas, aiiku,

sausio mėn. eksportuota už
sienin 40 vagonų linų, šiais 
metais per tą pat laiką vos 
2 vagonai pakulų. Bet ir 
tai daugiaiisia supirkta at
sarga. o ne šių metų pro
duktai.

Sunkieji vežikai, dirbusie
ji prie linų įmonių trans
porto. neturėdami darbo ir 
uždarbio, pardavė savo ark
lius ir jau baigia valgyti 
gautuosius už juos centus. Iš 
šešiasdešimts vežikų beliko

Pagaliau pasirodė ir Ber
iti ingeris su aparatu. Minia 
sužiuro. Lakūnas išdidžiai 
apsidairė. Žemai po juo — 
gilusis Dunojus, viršui — 
mėlynasis dangus, toliau 
tūkstančiai “žioplių.” Jis 
prisitaisė ir išbandė savo 
sparnus. plasnodamas 
gandras ant lizdo, ir, žinoma 
ne vieną tuo užimponavo. 
Minia nustebo —jis savo 
špantais pasitiki, jis per
skils per Dunojų. Viri, tyli 
ir žiūri, akis įbedę. Siuvė
jas įtempė visas jėgas, pa
trepsėjo ir pasispyręs pakilo 
i orą.
—Ūžiantis juokas ir triukš- bos juos sugadino. 1928 m 
mas akimirksny pertraukė 
šventą tylą. Mat, lakūnas, 
vos nuo mūro krašto pasišo
kėjo, šniokšdamas pasileido 
su savo aparatu žemyn ir 
pasinėrė vandenin.

Tai atsitiko 1811 įlietais 
gegužės 30 d. Gegužės 31 d. 
Berblingeris dar kartą ban
dė, tačiau geresnių “rezulta
tui” nepasiekė. Jis mirė 1829 
m. sausio 28 d,-

Tik taip ir pasibaigė Ul- 
mo siuvėjo skraidymai, bet

Ši senovės pasaka kupina tiesos. Jaunosios kartos yra irgi dideliausia šiandiena išeivijos viltis. Į savo 
gerai ir sveikai užaugintos bei išauklėtos prikelia tau- jaunimą ir mes šiandiena galime prabilti: “Gražusis Jau
tas, atstato valstybes ir visą jųjų gyvenimą. nime, kuris apturėjai iš savo tėvelių tą kibirkštėlę ir

gyslelę lietuvystės, šiandiena Lietuva irgi laukia iš tavęs 
naujų, sveikų, gaivinančių josios išeivijos sunaikinto or
ganizmo jėgų.”

Daug yra šiandiena skaudžių-opių jaunimo klausimų, 
kuriuos reikia kuogreičiausia išrišti. Rišti tuos klausi
mus daug kas bandė. Mėginkime ir* mes.

Jaunimas daug gali ir nori pasidarbuoti, jeigu mes 
♦iktai duosime jiems progą, ir pradžioje parodysime kur 
yra tas kelias vedantis prie tautos aukuro. Norėdami gau
ti inšpiraeijų iš praeities, nereiškia, kad turime save su 
juomi susilyginti. Gyvenimas pats išnaikina visą ką 
savyje turi negyvą. Ir jeigu mes norime gyventi ir 
jaunimą padaryti gaivinančia jėga, tai neišsirinkime sau 
duobkasio profesiją. .

Jeigu jaunimas iki šiolei mažai Įdomavo mūsų tau
tos kultūriniais ir tautiniais klausimais, tai kas čia kal
tas? AR JAUNIMAS? Meskime į žemę tą nesusiprati
mo obuolį, tegul jis sudužta į išnagrinėjimo dalis.

Pirmiausiai mes randame dvi nepageidaujami dvasi 
slegianti jaunimą. Pirmas: NUŠVELNINTAS PESI
MIZMAS, Antras: MANDAGUS IGNORAVIMAS. Šie 
du sugedimu artinosi prie tų baltų grūdų, norėdamu ir 
juos Į tą nelaimingą padėtį atvesti. Jie savo paskirtąjį 
darbą sėkmingai dirbo ir dirbs, kolei mes nepradėsime 
giliau įeiti j medį—į namus ir nepadarysime abelną tau
tinio susipratimo’- skaudžią operaciją.

Jaunimas tai jėga. Tai nesustabdoma mašina. Jis 
turi dirbti ir judėti, žaisti, veikti, linksmintis, dainuoti, 
šokti 
Jis eina ir “ieško. Ir atranda, 
nimą no 
Reikia 
yra gann^as. 
prijni 
jragi 
sianč

ar skridimas — buvo jam 
sąlygos. Skridimas surištas, 
žinoma, / su pavojumi, bet 
pasirodė lakūnui geresnis ir 
nutarė savo, sumanymą vyk
dyti.

Jis numatė jau ir kritimo 
planą,—nuo Muensterio pa
kilti ir pasitenkinti to, kad 
bent į gilesnę vietą Duno
jaus srovėje pataikyti.

Kitoje pusėje Dunojaus 
minia laukė naujo spektak
lio. Karalius suprato, kad 
skridimo galas gali būti Dū
lio j un, dėl to buvo įsakyta 
valtims pasiruošusiomis būti, 
kad “paukščiui” įkritus į 
vandeni būtų galima jį išgel
bėtų_______________  .

Atminkime Vilnią!
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- 
Iaukcme ’

Toliau gimnazijos vadovybę 
dar gvAibinn ir jni 

padėkos tos gimn. I ir Įj 
laidos abiturientų ir ateiti? 
ninku būrelio atstovai, pas* 
tavieji net įteikdami gyvij 
gėlių bukietą, direktoriui 
kun. mag. JuodavalkiuŲ klS 
rias šis, visiems susirn^ų? 
siems svečiams triukšmingi! 
plojimu pritariant, pasidali
jo su inž. Ryteriu, širdingi 
lietuvių gimnazijos bičiuihį 
Gimnazijos auklėtinių gėlėi 
mis apdovanotas, buvo? ji 
choro vedėjas p. J. Karosas

Tolimesnėj programoj su; 
vaidinta “Vytautas kalėj! 
me” ir “Priecigais sami 
nieks.’7 Koncertinėj dalj 
solo padainavo tos gimnazr 
jos auklėtinė p-lė Mąrijošaį 
te, parodydama malonųjį 
jau lankstoką, nors it nė 
stiprų balselį, ir duetu—p-^ 
Marijošaitė ir p-lė Pleitkv 
te. Toliau gimn. choro sū 
dainuota keletas lietuviški 
ir latvišku dainelių ir,- pa 
galiaū, išpildyta keletas 
sporto ir plastikos dalyke 
lių. Palyginti, gerai išpildy 
ta Listo rapsodija (p-lė, Šų 
kvtė). ungarų šokis ir klum 
pakojis. Apskritai, progra 
ma, išpildyta vien pači, 
gimn. auklėtinių jėgomis 
parodė, jog toje gimnazijoj 
dirbamas gražus kultūrini 
darbas.

Vėliau sekė tautiški šokia 
ir žaidimai iki 2 vai. ryti 
Svečių buvo pilna gimnazi 

. jos_ salė, ir jie visi bu?
linksnio malonaus ūpo.

“Rytas

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyri#'- 
Vilniaus klausimą. yį

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams 
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- ‘ 
su pavergta sostine. Ų ji

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai,: 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
studentai, moksleiviai ir visi kiti. t- /"i

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

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnėsf 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- 
tas. '

SaUsio ml 27 d. 7 v. v. Ry
goje įvyko vietom lietuvių 
gimnazijos 5 metų-veikimo 
sukaktuvių minėjimas. Pra
dedant iškilmes, gimnazijos 
choras, p. J. Karoso veda
mas, pagiedojo Lietuvos ir 

1 » . •

Latvijos himnus. Kun. mag. 
Juoda vaikis, tos gimnazijos 
direktorius, įspūdinga pra- 
tarme trumpai apibrėžė 
gimnazijos įsikųrimo eigą ir 
vėlybesnę darbo sėkmę. Pa
sirodo, Rygos lietuvių gim
nazija įsikūrusi 1923 m. 
spalių mėn., jau spėjo išleis
ti (1927 m. ir 1928 m.) net 
dvi abiturientų laidas (viso 
23 asm.), kurių daugelis tę
sia ir aukštuosius mokslus 
Latvijoj arba užsieny. Kun. 
mag. Juoda vaikiui baigus 
kalbėti, gimnaziją jos su-

JAUNINO KLAUSIMAS
Referatas skaitytas Naujos Anglijos Katalikų Seime, 

vasario 22, 1929. šv. Petro Parapijos Svetainėje, 
South Boston, Mass.

■‘Artinosi garsiosios kitados Graikų valstybės gyve
nimo galas. Išvidinės valstybės jėgos kasdieną silpnėjo, 
krašto sienos vis labiau siaurėjo, kartu su tuomi men
kojo ir nyko visu svarbiausioji vidujinė jėga—graiku 
kultūros į kaimynines miškines tautas įtaka. Valstybės 
mirtis buvo pramatoma.

Taigi prakilnesnieji Graikijos vyrai numanydami ne
išvengiamąją šalies pražūti susirinko vieną kartą krašto 
sostinėje—kad bendrai pasitarus, kaip reikia valstybė ir 
tėvynė nuo pražuvimo išgelbėti. Daug būta susirinku
sių žmonių, taigi daug buvo ir tėvynės gelbėjimo klausi
me patarimų. Buvo susirinkime ir tūlas senas, senas— 
senelis žilgalvėlis. Jaunesniems kalbant senelis visą 

__ laiką tylėjo. Ik valios išsikalbėję išsikaršeiavę tėvynės 
mylėtojai galop pradėjo spirte-spirti senelį, kad ir jis 
savo nuomonę keliamuoju klausimu reikštų. Visi nuti
lo ..

“Gerai,” atsakė mostelėjęs išlcngvo ranka senelis, ir 
išsitraukęs i.š kišenės jau gerokai apipuvusį obuolį, smar
kiai metė jį žemėn Į sustojusių rate graikų tarpą. Obuo
lys sudužo ir pasidalino j kelias dalis. Visi sužiuro. Nu
stebo...

“Ką tai reiškia?”—kltfiLsė senio susirinkusieji.
“Norite žinoti, ką tai reiškia?”—atsakė senelis. Tai

gi žiūrėkite! Alano mest asai apipuvęs obuolys, kaip 
maiote. turi dar baltus sveikutėlius puvėsio neliestus 
grūdus. Ėmę, juos pasėkite. gerokai prižiūrėkite, aš gi 

-ąu-abejoju, iš jųjų išaugs didis vaisingas medis.”
į Lygiai Tas pal yra ir su mūsų jau nykstančia—lie
tu1 ių išeivija. Mūsų jaunimas yra tuomi lialtu—sveiku 
grūdu, kuriu rengia mūsų lietuvių išeivijai geresniąją 
ateitį, jeigu mes jo ieškosime. Taigi auginkime sveiką 
jaunimo kūną ir dvasią. - į _

Kaune Skundžiamasi dide
liu šalčiu. Prieš savaitę iš
kritęs sniegas, siaučiant 
pūgai, vietomis užpustė ke
lius ir nutraukė susisiekimą 
su provincija. Produktų kai
nos rinkose brangsta. Bet 
palyginsime savo vargus su 
Šiaurės Lietuvos. Šių metų 
sausio mėn. 21 d. savivaldy
bės žiniomis jau buvo per 
200 badaujančių. Iš pen
kiolikos Joniškio prekybos- 
pramonės įmonių, kurios 
daugiausia vertėsi linų eks
portu (o jų kiekvienoj dir- 
bo nemažiau kaip 20 darbi
ninkų), neveikė nė viena. 
Darbininkai atleisti. Tik 
sargai beliko saugoti tuščių 
sandelių. Neturi darbo po
ra šimtų darbininkų, kurie 
pas ūkininkus plukdavo li
nus. Ūkininkai neturėdami 

į^|ką_ kulti ir ką^. parduoti, ne
turi iš ko ir samdinių laiky
ti. Darbininkai atleidžiami 
daugiausia be algos, nes nė
ra iš ko mokėti. Tiek darbi
ninkams, tiek ūkininkams 
pajamų šaltinis — linai šie
met neužderėjo. Buvo per 
vėlai sėta, o sėjo du ir dau
giau kartų, ir be laiko šal-

įįi tik ačiū labfti .kiikliyų 
žieminių javų derliui, kurį 
pusiau sudygusį pavyko iš 
lietų vogtinai atkariauti. 
Vasarojaus nėra, ir jo šiau
dai pašarui mažai tinka. Ar
kliai nepajėgia pavilkti ve
žimą^ Karvės piėno mažai 
ar visai neduoda. Joniškio 
garinė pienine, (jei staty
davo 1500 litų per dieną) 
dėl pieno stokos sustojo. 
Taigi, vienintelis ūkinin
kams pajamų šaltinis užsi
darė. Gyvulius niekas ne
perka, nes nėra kur juos 
dėti, o antra, nėra ir perka
mųjų. Susisiekimas susto
jęs. Gyvenimas apmiręs.

Kas dedasi Jonišky, pa
našiai ir Biržuose. Tik Jo
nišky tuo blogiau, kad čia 
liepos pabaigoj siautusi au-. 
dra sunaikino daug trobų ir 
pasėlių. Taip, tad ūkininkų 
rasime lygiai blogam stovy, 
kaip ir ‘ darbininkų.

Po audros kalti alermai, 
liūtims, bemaž, be atvangos 
pilant daromi spaudoj pra- 

' nešimai ir pagalbos šauks- 
mai giedroje ir laimingai 
gyvenančių neįtikino. Ko- 
mįsijų komisijos patikrinė
je davinius, pagalbos teikti 
niekas nesiskubino.

Šiandie jau neabejojama 
Šiaurės Lietuvos gyventojų 
sunkiu būviu, bet dar neįsi
vaizduojama, kad ten badas. 
Gelbėkime, kol dar galima. 

“Rytas”

PIRMIEJI, BANDT
ORE PAKILTI

(100-metės Berblingerio ‘ mirties sukaktuvės) 
—Pradžioje 19-j o amžiaus 
Vokietijoje buvo labai susi
domėta aviacija; buvo daiig 
pakilimų oran pūslėmis 
lengvų dujų prileistomis, 
“batonais” vadinamomis. 
Šios rūšies “batonams,” 
tikrai galima sakyti, pradžią 
davė ūlmietis siuvėjas Liud
vikas Albrechtąs Berblinge
ris. Jo'idėja buvo, kad žmo
gus it paukštis sparnais 
skraidyti galėtų. Reikia pa-' 
Stebėti, kad nežiūrint į tokį 
aviacijos pažangumą dar ir 
šiandien ta Berblingerio idė
ja nepasenusi. • x

Ramiai jam ulmiečiams 
kostiumus besiuvant, pagavo 
jį mintis pasisiūtais iš me
džiagos sparnais į orą pakil
ti. Iš idėjos ėjo jis prie dar- 
bo: užsisakė plieninius re-
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Lietuvos Neprikl&ųšolny

Klaustuko

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visa eilę gydnollę.

VERNON DRUG COMPANY 
3&kMilIbury Street 

Worcester, Mass.

daktaro 
paveiks- 

papuoštas buvo 
ant estrados), 

apvaikščiojimo 
ir labai t-urinirP 
kalbos, mhzika,

Kita mūsų kuopos visa 
širdimi atsidavusi narė tai 
yra gerai žinoma p. O. Mi
kaličienė, kuri nesenai ap- 
laikė $100 dovaną nuo Cle- 
velando miesto kaipo Įžymi 
ir didelė (tarpe mbterų)

“Viena

bės dienoje, parapijos sve
tainėje Įvyko 11 metu su
kaktuvių paminėjimas. Pro
gramų vedėju buvo p. J,.

t 4

Mončiūnas. Jis atidaręs va
karo programą paaiskiiio 
nepriklausomybės , dienos 
reikšmę ir’ perstatė kalbėti 
mūsų mylinti kleboną kun.*. * * % *

J. Ambotą. Jis plačiai kal
bėjo apie Lietuvos kovą už 
laisvę ir nepriklausomybę ir 
ragino kiekvieną apsipažinti 
su Lietuvos istorija, kad į- 
gavus tikrą tėvynės meilę.

16-to Vasario Apvaikščio
jimas

Iš mūsų moterų reikimo

ne- 
kad turi savo pri
mokomi lekcijas 

kitam laikui. Tas 
kad ji visa širdimi 

yra atsidavusi kat. mot. or
ganizacijai. Prie to, kas 
penktadieni mokina jauna- 
mečiu skyriaus chorą.

veiksmų teatrėlis 
įžvdo Nuvytosios Gė- 

Visi vaidrlitojai savo 
gerai buvo išmokė ir 
vaidino. Vaidintojai 

šie:'Kazimieras Navi- 
Jokūbas Tvaska, Leo- 
Blažonis, A. L'atviutė, 
ųlomaięiūtė, O. Kudir- 

.ponia Adomaitienė ir 
i Praibienė. Dainavo

“UKININkAS” nes

(TIIE MEDIATOR)

Vaizbos, Dailės ir Kultūros 
mėnesinis žurnalas

Pašvęstas naudingiems patari
mams apie Ileal Estate, Apdrau
dę, Mortgičius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paįvairin
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legališkai^ patari
mais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
umerata metams Amerikoje $1.0Q, 
pavienis numeris 10c.; užsieny 
—metams $1.50, pavienis num. 
15c. Užsirašykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pul
ki daina “Kumpis,” chomi ketu
riems balsams ir pianui. Dar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Rutinai jsigykit šį numeri.

“TARPININKAS”
332 WEST BROADWAY 

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

gramo su naujausiomis dai; 
nonds solo, duetu- ir choras. 
Choro vedėja.yra art. M. Či- 
žauskienė, 26-tos kuopos 
profesionalė dainininkė, iš 
kurios kiflopa turi daug 
džiaugsmo, nes pasišvenčia 
kiekvieną panedėlio vakarą 
lavinimui s-giečių choro, 
žiūrint, 
vatiškų 
perkelti 
Ji ūdija,

■' ■ V’:

(prastais minkštais viršeliais)
(prastais kietais viršeliais).-----
(geresnės minkštais viršeliais) 
(geros odos viršeliais)______
(celuloidos viršeliais)—;______

Dieną 17-to vasario. dėlei 
parankamo, Lietuvių ĄIuzL 
kalėj Svetainėj, tarp Rich- 
mondieči; buvo puikus ap-, 
vaikščiojimas 16-to Vasario 
ir pagerbimas a\ 
Basanavičiaus (JT< 
las puikiai 
išstatytas

v

Programa 
buvo plati 
ga. Buvo 
deklamavimas eilių ir tuomi 
panašių dalykėlių dailos. 
Ypač pažvmėjimd užsipelno 
kalba daktaro E. G. Klimo 
apie a. a. Basanavičių. Kal
ba gerb. Biržio-Akiro apie 
Lietuvą ir lietuvybę. Saky
mas eilučių: “Yra šalvs” 
ir skambinimas ant gitaros 
mažos Lucijos Biržiūtės. Na. 
būtų nuodėmė pamiršti ir 
kalbos advokato Šliko apie 
■ ‘Lietuvos Nepriklausomy
bę.” Bet didvyrės to ap- 
vaikŠčiojinlo tai buvo vos 
penkių metų S. Antanavi
čiūtė ir F. Rufeikvtė. Pir
moji taip gražiai padekla
mavo eilutes: “Onutės Dai
na,” kad geriau turbūt ir 
negalima yra padeklamuoti, 
o antroji — Ruteikytė, tai 
visus žavėjo savo balselių. 
Buvo ir du žydeliai iš Lietu
vos. “vandrauninkai.” ir 
jie, kaip girdėjau iš renko
jų apvaikščiojimo išvvliojo 
penkis dolerius. Bet juk ir 
Akiras-Biržys yra “van- 
drauninkas,” ir tai savas 
žmogus — lietuvis, bet ko- 
dėl jam nieks kokios dešim
kės, ar nors penkinės rimtai, 
ne veidmainingu būdu nepa
siūlė?.. Kodėl?..

'•“ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- 
'■Vtiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
■„ tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
g paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 

užsienio gyvenimo: rašo visais ūkininkams liipi- 
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą. šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 

į gražių pasiskaitymų, juokų, Įvairenybių ir tt. 
kz “ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- fėz' • • • XK je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 
K je, o A merikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole- 
r tio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithnania. Kau- 
į^nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g>g-vė 30 Nr.

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

L 'didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

MALDAKNYGES

< Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
be mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
| veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
| liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
t- turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
» tį, kad jos neužmirštų. 1^ daugelio laikraščių tin- 
g kalniausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
E ūkininkams tik laikraštis

arš 40 metų praslinko 
a pirmieji lietuviai at- 
Šjyį Clevelandą. Nuo to 
:o dar nebuvo tokia gra- 
aika ir vienvbė mūsų nio- 
[tarpe kaip kad yra 
idien.

JUODOS
JUODOS
JUODOS
JUODOS
BALTOS

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:
i

j “DARBININKAS”
366 Wekt Broadway South Boston, Mass

Aš <‘su Lietuvos gyvenimo 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 mėnesi, už 15 litą 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę motų, už 50 litų—visus mefius. Užsienio 
lankymas, (išskyrus Latviją, Estija ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adrcshsųjJuopA- 
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.*

Aš. t ik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

gelbėti, už ką aušrietės yra 
labai dėkingos:—‘ “T-
. Amžino Rožančiaus mot. 

draugija kurioj per daugelį 
metų pirmininkauja V. 
Juknevičienė, kas savaitę 
rengia pasilinksminimo va
karus. Pelnas visas skiria
mas bažnyčiai.

Dar turime Lietuvių Mo
terų Kliubą, kur pirminin
kauja p. O. Mikaličienė. 
Čia priklauso moterys ir 
merginos.

Vidumiesty didžioje Pub- 
lic Auditorijoj kovo mėnesy 
18 iki 23 yra rengiam visų 
tautų išdirbinių paroda į 
kurią visos lietuvių moterų 
draugijos rengiasi parodyti, 
kad ir lietuviai gyvuoja. Į 
centralinę miesto komisiją, 
kuri susirenka kas savaitę 
i Clevelando Citv Hali vra* » 
■išrinktos lietuves atstuvmF 
ii, pp. O. Mikaličienė, dain. 
M. Čižauskienė ir O. Stepu- 
lionienė. Apie šią parodą 
bus plačiau aprašyta vėliau.

Moterų vienvbė vra galy
bė.

/Pirmutinė lietuvaitė, gi
lusi Clevelando mieste ir 
uri šiandien dar tarpe niūs 
arnuojasi yra tai p-nia P. 
Skū&nskienė mūsų klebono 
un. Vilkutaičio sesutė.



- -A

rinkliavų mieste ir idant su
teikus pągelįų, Senutės 
galėtų , auklėti tas našlaites 
ii neturtingas nįergųitį. O 
pirmiausiai tie rūpestingi 
geradariai yra :• Didi. Geęb. 
Kun. M. J. Kazėnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebo- 

j nąs, kuiis su p. - J. Hughęs, 
Įaldermonas 13 Ward Pitts- 
burghe, įšistorojo tų dienų 
ir rūpestingiausiai gamina 
planus, organizuoja armijas 
žmonių ir rūpestingai ren
giasi prie rinkliavos.

Visi Didžiai Gerbiami 
Pittsburgho ir apylinkės 
Klebonai, o ypač Kun. Vaiš
noras ir Kun.1 Čepanonis 
pritaria tam naudingam 
darbui ir visi rūpestingai 
ruošiasi prie to milžiniško 
darbo.

Tikimės turėti geras pa? 
sėkmės, nes visi kaip Ger- 

‘biami Klebonai taip ir vei- 
_ ______ |kėjai yra vienos nuombnės DR. J. L. PAŠAKARNIS ir perimti gailestingų darbtj 

ubtuvis .OFTOUBTRiSTAs ■ Į.jausmais, pagelbėti Sesutes 
Prirenka Akinius [idant ir toliaus. priimti ir

Ofiso vaiMdos: daugiau neturtingas ir naš-
Nuo o vah ryto iki 8 vai. vakaro llaites mergaites ir auklėtų 

447 w. broadway, so. boston Į Bievo garbei ir žmonijos la- 
----------------------------------- Ibui. , i

2- 1 <4 •

Sv. Prariciskajis lietuvai
čių Vięnūolyno Sesepys ga
vusios leidimų ir paliepimų 

—iuio-JU^Malonybėa H._(L 
Boyle, rengiasi prie svar
baus darbo, kuris įvyks ba
landžio 6 dienų* šiais, metais. 
Tai yra Visuotina Rinklia
va — J 
biurgho mieste.

Yra daįig,priežasčių, ku
rios spaudė Sesutes prie jtos 
rinkliavos. Svarbiausia yra 
ta: šį metų vienuolyne yra 
22 mergaitės, kurios pasilie
ku per visų metų vienuoly
ne, o dauguma iš jų esti ne
turtingos ir našlaitės. Taip
gi ir vienuolynas tebėra jau
nas ir neturtingas. Todėl 
medžiagiška { pagelba yra 
būtinai reikalinga.

Geraširdžiai prieteliai, ma
tydami tų didėĘ reikalų, pa-1J

“Tag Day” Pitts-

K. J. V. S
I 

Office Tel. So. Boston 094S 
Res. TeL Talbot 6956TITUS KIBILDA

LIETUVIŠKA KRAUTUVESOUTH BOSTON SUPPLY CO.
Hardware, Paints, Wall Paper and

» Plumblng Supplies '
384 W. BROADWAY, SO. BOSTON I WILLI AM. IWOSKO 

TeL So. Boston 4683 I REAL ESTATK AND įrsVRANCE

~ 414 WEST BROADWAY, ROOM 11 
1 ' SO. BOSTON, MASS.William F. J. Howard

LIETUVIS ADVOKATAS 

d?
e

ra.-, f. RROAnwAvr so. boston

Tel. So. Boston 0605

Tel. S. Boston 2340 ♦

A. J. Namaksy
REAL ĖSTATE AND 

MORTGAGES 
Ali kinds of insurance

Antroji Lietuvių Katalikų 
Konferencija ;

Sekmadieny, 24-to vasa- 
rio„ Svetainėje Šv. Andrie- 
jaus parapijos įvyko gan 
skaitlinga dalyviais Antroji 
Lietuvii| Katalikų Phila- 
delphijos ir apielinkės Kon
ferencija. Ir kiek man y- 
ra žinoma, tai du svarbūs 
ir labai geri dalykai tapo 
užgirti, (o gal Dievas duos, 
ir įvykdinti.). Būtent: kad 
apsergėjus jaunimų nuo iš- 
fautėjimo ir iškatalikėjimo, 
steigti Vyčių kuopas prie 
parapijų (žinia: kui; klebo
nai sutiks) ir įkurti vietinį 
rimtų, katalikiškų laikraštį. 
Ir kiek man yra žinoma, tai 
net yra jau tam laikraščiui 
numatytas ir. redaktorius, 
būtent: gerb. Pranas Pūkas. 
Ir jei laikraštis bus įsteig
tas ir tas asmho bus pa
kviestas redaguoti jį,
užtikrinu jiis gyvuos (?). 
O jei ne, tai jau dabar tam' 
laikraščiui galima užgiedot:

Reąuiescat' in pacek te 
ilsis ramybėj!..

NAUJOJE VIETOJE
Adv. Kazys X Kalinaus- 

cas perkėlė savo teisių ofisų 
- aptiėkeriaus -K. Šidlausko 
painų, kampas Broadway ir 
“E” St.
, Lietuviai su legaliais rei
kalais kreipkitės pas jaunų,

bet gabų ir energingų ad
vokatų. Reikale {deponuo
kite So. Boston 0575.

-K-

tai

Aras

LAWRENCE, MASS.
Juokų vakaras pavyko

■ ■ — ;

Joseph M. Dilis
JEWELER

Ali Kinds of Jevelry Repaired and
... —-----------------Seld-------------------------
366 BROADVVAY, * SOUTH BOSTON

Room No. 5

d. rengtas Mot. 
kp. didelis teat- 
aktų komedija, 

J

Lithuanian Furniture Co.
Vienintelė Lietuviika Rakandų 

Krautuvė

Parduodam pirmos rūšies rakandus.
... i Cash arba Credit395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON Į

Room 1 -Į A. Ašmenskas, ^lanager
Res. 251 Chestnut Avė., Jamaica Plain Į 326—328 BROADVVAY, SO. BOSTON

Tel. Jamaica 1805 . TeR R

Strand Lunčh
LADIES’ AND GENTS

RESTAURANT

Albert Helgerman
«

Proprietor

JG
i

304 W. 'BROADWAY, SO. BOSTON
Tel. South Boston 3886

Š» v * TT" • v • ♦vieži Kiausinai
Atvežti Tiesiai Nuo Farmų.

Taipgi geriausi vaisiai ir 
daržovės

EDWARD SCHUMAN
SI “I? STREET, SO. BOSTON

Vas. 10 
Sų-gos 16 
ras, 6-šių 
“Grafas Kaimiečių Bernu’
puikiai pavyko. Roles tu 
įėjo šie: Grafo — P. Raz- 
nauskas, Stasio - Bajoro — 
J. Stakelionis, Liudviko — 
J. Krasauskas, Ūkininko — 
F. Brūzgulis, Agnieškos — 
L. Švenčionienč, Marytės — 
Z. Rimaitė, Rozbo — J. 
Strelčiūnas, Vlado—M. Ga- 
lys, Igno — K. Marcinkevi
čius, Prano — F. Franko- 
nis, Mateušo K. Marcinke
vičius, Pliotkorkos — B. I- 
vaškiūtč.

Vaidintojai visi buvo tin
kami. Ypatingai pasižymė
jo: p. P. Raznauskas Grafo 
rolėje, p. M. Gobys vėl špo
sų prikrėtę daug iš grafo 
besijuokdamas kad nemoka

nieko dirbti. P-lė Z. Rimai-' 
tė gerai vaidino kaimo mer
gaitės rolę; ir taip sužavė
jo grafų, kad ant galo pali
ko ponių grafienę. P. P. 
Brūzgulis tai pirmų kartų 
vaidino. Drąsiai sakau, kad 
jis ar tik neprasimuš į pa
čių viršūnę toje srityje. P. 
j. Krasauskus, jauna, iš Lie
tuvos atvykęs, šauniai pasi
rodė' grafo tarno rolėje — 
kaipfo girtuoklis. Linksma 
matyti, kad šiame veikale 
dalyvavo keturi nauji vai
dintojai,- kūne vaidino pir
mų kartų ir visi šauniai pa
sirodė. . • •

Paryžietė Madam Sanarf•»

Sinokparf prijuokino visus 
iki ašarų, ne tiek dainomis 
kiek savo juokinga išvaizda.' 
Pasirodžius jai ant scenos, 
visi ėmė atydžiai į jų žiū
rėti ir studijuoti kas do su
tvėrimas. Išstudijavę palei
do gerkles kvatoti. Daini
ninkė padainavo “As mer
gytė” ir “Gražus rūtelių 
darželis.” Jos dainelės gra
žiai lietuviškai skambėjo. 
Vaikinai Į ja Įsimylėjo net 
trys. Kuomi tas viskas baig
sis — laikas tą paslaptį ati
dengs.

Žmonių atsilankė viduti-
•V] *niskai.
Moteli] Sų-gos kuopa ta

ria širdingų ačiū visiems lo
šėjams ir kitiems darbinin
kams, taipgi ir žmonėms už 
atsilankvma!

* fr*■

KOVO 10
Bažnytinėje Salėje, South 

Boston, Mass. 7 vai. vakare 
įvyks Blaivininku Susiv. 49 
kp. vakaras. Lawrenco Mer
ginų Sodalicijos mėgėjos, 
kųn. S. P. Kneižiui vado
vaujant, vaidins 4 aktų ti
kybinę dramį “PONCI- 
JA.”

Kun. J. Svagždyš, Brock- 
tono lietuvių parapijos kle
bonas ir B lai v. Susiv. pir
mininkas pasakys gražia ir 
turiningų prakalbų. Bus ir 
kitokių margūm^nų.

Rungėjai kviečia višus lie
tuvius į šį vakarų ateitį pa
siklausyti kalbų ir pamatyti 
gražąusi ir tikybinio vaidini
mo.

To vakaro pelnas skiria
mas iparapijos mokyklos 
fondan.

jos stotin. Policijaniai gi
riasi, kad jie pribuvę labai 
greitai, bet vagių store nei 
arti neberado. Kepurių, fel- 
tų ir nektaizų rasta primė
tyta ant sniego ir protestan
tų bažnyčios yarde, kuri sto- 
vi šalę-krautuvės.—Savinin
kai mano, kad bomai il'gai 
buvę pasislėpę, palei bažny
čių, ir kai policija nuvažia
vo, tik tada jie pabėgę.

J. M.

ŠVENTO PJETROIRPOVj 
DR-JOS VALDYBA

BABRAVIČIAUS KON
CERTAS PAVYKO 
Žmonių buvo pilna 

svetainė
. Sekmadieny, kovo \ d., 
Lietuvių svetainėje įvyko 
art. J. Babravičiaus koncer
tas. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Programas buvo gra
žus ir turiningas ir gerai iš
pildytas. Be art. Babravi
čiams dainavo ir p-lė M. Gri- 
baitė. Taigi nors kartų ar
tistui Babravičiui pavyko 
publikų sutraukti. Gal dėl
to, kad bilietai buvo pigūs 

t ir vieta prieinama.I K.A'.
v KOMPLIMENTAI

V. J. JAKŠTAS
' Parduodame mėsą ir kitokius produk
tus. Užsakymus priimama ir telefonu.

I’atarnaujam greitai ir gerai.

APVOGĖ IAKŲ
KRAUTUVĘ

Pereitų nedėldicny apie 3 
vai. ryte, nežinomi piktada
riai sudaužė pp. Likų krau- 3os w. fourtu st., so. boston 
tuvės langų ir pagrobė daug 
vertės tavoro. Tikra vertė 
pavogto tavoro dar nesuži-1 pirma gyveno Mahano^ Čity,~Pa^ 
nota, bet spėjama, kad sieks 
arti tūkstančio dolerių. Ka
ziukas iš šalies patėmijęs 
piktadarius plėšiant krautu
vę pranešė telefonu polici-

Telephone S. B. 1224-5V.

į' ’ • v
I Paieška u Jono Magdusevičiaus, 

1- ‘ na..
ant Pien St. ir laikė saliūną, o 
dabar nežinau kur gyvena.' Tu
riu, svarbų reikalą. Kas apie jį 
praneš gaus puikią dovaną. Pra
neškite sekančiu adresu: Anta
nas Rolys,-79 Warwick Avė., At- 
hol, Mass. (K-5)

-vGaradžiaus Telefonas " Stubos Telefonas
South Boston 077,7 . So. Boston 1463-J

P A R K W A Y AUTO SERVICE
Savininkas Viktoras Vaičaitis

Parduodam naujus Studebaker’ius ir Erskikus. Taipgi taisom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu

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

C H A R L I E C H RIS
Goodyear Tires and TubesBROADWAY TIRE &BATTĖRY SERVICE

Dailey Motor Co.Intrėducing the new
Auto BATTERY SERVICE Radio

&
434 W. BRQADWAY, SO. ^BOSTON

TeL Šou. Bos. 2030 (Twenty-Tliirty)

OAKLAND - PONTIACNOW ON DISPLAY-
s

Pirmininkas— Antanas Navikas, /^
702 E. Fifth S t, So. Boston, Masa,i'*^ 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackeviėta^
92 Savyer Avė., Dorchester, MaMt^įasB 

Prot. Raštininkas — Albinas Nerisrįja į JS
948 E. Broadvvay, So. Bosforu Ml* '.I'-S 

Fin. Raštininkas — Jnozas GuzeviėiQ&
27 Tampa St., Mattapan, Mass. ‘ 

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

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

Draugijos susirinkimai būnat kas J 
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio > : 
vaL po pietą, parapijos salėj, 498. šjj 
E. Seventh St, So. Boston, Masfe' 7^

ŠV. JONO EV. BL. PAšXU?,3
DR-JOS VALDYBA

--------- \

Pirmininkas — M. Žiobą,
539 E. 7tK St., So. Boąton, 
Telephone South Boston 3 

Vieę-Pirmininkas—J. Petrą ,.
24 Thopias Pk., S. Boston, Masą.- 
Prot. Raštininkas—J GlineeKs, j 

■ .5 Thomas Pk., I?. Boston, 
Fin, Raštininkas — M. Šeik&

366 Broadway, S. Boston, Masu yį 
Kasierius — A. Naudžiūnas, f'

885 Broadway, So. Boston, Masau;^ 
Tvarkdarys — J. Zaikis,

7 "VVinfield St., S. Boston, 
Draugija laiko susirinkimus ka» 

trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventk.fž 
St;, So. Boston, Mass.

----------------------------- -—:---------- 
ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS > J

VALDYBOS ANTRAŠAI ;||| 

------
Pirmininkas — J. Grubinzkas,

24 Prescott St, Readville, Masn. J;.\ :■>! 
Vice-Pirmininkas — J. Markellonkr ~ T Si 

140 Bovven St, So. Boston, Maasu.. .^.23 
Prot Raštininkas — P. Milius,

541 E. Seventh St, S. Boston, Majrtk ‘>3 
Fin. Raštininkas — M. še 1 kis,

364 W. Broadvvay, So. Boston, Mas* 
Iždininkas — V. Balutis 4

36 Mercer St., So. Boston, Mat* 
Maršalka — J. Zaikis,

7 Wiafield St, So. Boston, Mase 1 
Draugija laiko susirinkimus kas ant* 

, rą'nedėldienį kiekvieno mėnesloj po , 
nmn. 492 E. Seventh St, parapijos j?

1 salėj, 7t.h St, Sonth Boston, Maąa.

LIETUV. DŪKTERŲ
PO GLOBA MOTINOS ŠVČ.

VALDYBA ’-gl

— ■' "'•^9
Pirmininkė — Jieva Marksienė, ,

625 E. 8th St., S. Boston, Masą, 
Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA.. 4

11 Monks St., S. Boston, Ma» 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,. I

443 E. 7th St., S. Boston, MaM 
Telephone South Boston 3422-R. ‘s 

Fin. Rašt. — Bronislava CiūnienA/fj|
29 Gould St., W. Roibury, Mass. ; J 

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

Tvarkdare — Ona Mizgirdienė,
1512 Columbia Rd., So. Boston. ĮįrS 

Draugija savo susirinkimus laikn/
kas antrą utarninką kiekvieĮMFį"^ 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėj svetainėj. < . *

Visais draugijos reikalais kreipki- i 
tės pas protokolų raštinžjk’^ .^1 
laišku ar telefonu. • 4^3

•

f

E nori)

• >

SU .

tikras būdas išvengti Paparastų Kosulių, Peršalimų ir Influ- 
enzos ir taipgi daugelio kitų nesveikomų, kurie mus apsupa 
laike Žiemos mėnesių.

*
k

fe

Į

D. L. K. KEISTUČIO DR-J(
VALDYB0 SANTRAŠAI; |

Pirmininkas — Mot. Verslackas, Ag 
694 E. Fifth SU So. Boston, Man.;

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,^ 
125 Bowen S L, South Boston, Man».

Prbt. Raštininkas — Ant. Macejuna*.
450 E. 7th SL, So. Boston, 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikta,.
100 Bouen St., South Boston, Man** 

Iždininkas — Andrius Zalieekas,
150 H Street, South Boston, Ma 

Tvarkdarls — Kazys Mlkallonls;
906 E. Bmadvay, So. Boston, Ma 

Draugija laiko savo susi rinkimus 1 
antrą—nedėldienj kiekvieno mine 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silveri 
So. Boston’e, 1:30 vai. po ple 
Ateidami susirinkiman prašome 
si vesti naujų narių prirašyti 
musų draugijos.

Stiprus] Europos'1 Žmones.
stiprus žmonės ir Amerikoje gimę iš Europiečių 
tėvu, jie taipgi yra ir išmintingi. Jie brangina savo 
sveikatą labiau už visus kitus dalykus. Jie saugoja 
j?! 
k Galingi ristikai, tvirti kumštininkai ir kiti pagar-' 
sėję atletai, kurie paeina iš jūsų pačių tarpo — visi 
naudoja ir^rekomenduoja PAIN-EXPELLERĮ.yz

Reguliariai Išsitrinkite
PAIN-EXPELLERIU kaip kad jite daro. Tai yra vienai) 
ras būdas išvengti Panarastu Kosuliu. Peršalimu ir Influ-!

' — ■' « 4
Greitam palengvinimui Mus-^ 

kulų Gėlimų ir Skaudėjimų nė-] 
ra nieko "geresnio už PAIN- j 
EXPELLERĮ. Trinkite leng-■ 
vai iki oda pradės raudonuoti, t 
Tuomet .urnai atnaujinantis iri 
malonus jausmas bus jūsų pa-/ 
sigėrėjimu. t ,

.Visuomet laikykite PAIN-EXPELLERĮ po ranka. 
Jis taipgi yra nepavaduojamas palengvinimui Strėndieg- 
lio, Reumatiškų Skausmų, Sustingusio Sprando — pra- 

. šalintojas visokių susikimšimų. Dvejopo populiarų kainų _ 
įfidumo: 35c už mažą bonktę ir 70c. už didelę bonkutę.

Reikalaukite artimiausioje jūsų namų vaistinėje.
|jei negalėtumėt gauti PAIN-EXPELLERIO 

vaistinėje, tai rašykite stačiai į

Labora/or/eB

'J

'£4

Factory Trained Mechanics
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Tel. So. Boston 2597A
■ • .A

KOMPLIMENTAI
nuo

L
Tel. So, Boston 2029 VV

George C. Stuksi
Fotografas į S 

* •* ' 4 J 
Padaro Visokios Rušiee 'Vjj 

Paveiksiu*

433 IV. BROADVVAY, SO.

J. P. Jakštas
Parduodame gerą ir šviežią mėsą, vai

sius, daržoves ir kitokius valgymui 
dulktus

257 IV. FIFTH ST., SO. BOSTON

. Tel. So. Boston 4193-W.

•3gį;

A 5*3

Adv. J. CiunyO
414 W. BROADtVAY, SO. BOSTOK

• -i

/

r*

SALES

452 Broadway 628 Fourth St

<IOHN F. CONCAHKON 
COMPANY

TONIKŲ ISDIRBfiJAI
' ' • A J- t,

P. ROMA N SKIS ir V. TRAK E LIS 
' Lietuviai Savininkai

V2 A STREET, KAMPAS THIRD 

SOUTH BOSTON, MASS.

1

BEST EQUIPPED SERVICE STATION

IN SOUTH BOSTON

Home of Used Car Value
P\INl\PI 1UR

roniy



kaip išmokti

LAIDOJIMUS

-meldžiam
Graborius, Bnlsuomuo- 

Real Estą te ir Publlc 
Notaras

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

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

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

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

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

t • Valdyba

— Nori, aš tau jas už pusantro 
šimto parduosiu. “Rytas”

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

WORCESTER, MASS.^>
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- ' 
idence St. Visi nariai būtinai atei- • 
kitę, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimų. Be to, gera— 
proga, užsimokėti duokles.

' Valdybai

ĮSITARĖ
Jaunas ponas: Koks gražus šu

niukas — gal ji parduodi?
Panelė: Jis yra mamytės, bet ža 

da jį man skirti į dali.
Kauno “Vionvbč’

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
kovo 10, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi neriai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Vaidyba

ap- 
, juokai. 
Žinutės iš

PROVIDENCE, R. L {z
L. D. S. 11 kuopos mėnesynią 

susirinkimas jvyks sekmadieny. 
kov6 1J d., tuoj po sumos, baž- 
nytinėj svetainėj. Svarbu, ka| 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodykim 
me gražų pavyzdį kitiems. ♦.

Arinos paveda 
mano prižiurėji- 

SkC m”i* visuomet
' huną pa tenkinti

ir sntnnpina ^e- 
rokai pinigų.

Mano kaina vl- 
aiorns ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvay. So. Boston. Man. 
Residence: 313 W. Thlnl St.

Telefonas: Sonth Boston 0304-W.

NAUJOS IŠKASENOS 
JERUZALĖJE

DETR0IT, MICH.
L; D. S. 72 kuopos mėnesinis 

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

PAIEŠKAU brolio Adolfo Ta
mulevičiaus, paeina iš Vilniaus 
rėd., Marcinkonių par., Zarvinu 
kaimo. Apleido Montello 14 metų 
algai ir' nuvyko- Pėnnsylvanijos 
valstijom Nieko apie jį negirdė
jau. Kas apie jį žino arba jis pats 
atsišaukite sekančiu antrašu: F. 
Tamulevičia, 33 Arthur St., Mon- 
tello, Mass. (V.-22)

KOS75^ B-vė. Redaktorius A. Giedi 
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas voltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

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

sekmadieny, kovo 17 dieną š. m. 
Svarbu, kad į šj susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vier.ą 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai.
Piesos vaikų teątrui. 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PAŠA-

DIDŽIAUSIA DOVANA
Y

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų 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 tevaštuoja 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.

CLEVELAND, OHIO
Kovo 14 dieną, 8 vai. vakare 

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

MOTERŲ K AR ALY S-^ 
TĖJĘ

s Mūsų įprasta manyti, kad 
Uk vyrai tegali būti valsty- 

vadais.—Tai ne tiesa. Ir 
šiandieną dar pietų Indijoj 
.yra Travancore karalystė, 
kur moterys turi liaudyje 
Nepaprastą pagarbą. Čia 

; karaliaus sostas priklauso 
... moterims. Jos gali būti po- 
; htikais ir kariškiais. Šioj 
įnoterų karalystėj yra 4 mi- 
lijonai gyventojų. Joje ka- 
raliaujei 23 nietų karalienė 
M&arani.

h Tel. So. Boston 0506-W.

Lietuvys Dantistas

A. L KAPOČIUS
> i 251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name)
■’ Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
b nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
f vakare. Seredomis nuo 9—12 
| vai. dieną. Subatomis nuo 9 
| iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
į r tirt 12 (pagal sutartį).----------

MONTELLO, MASS.
LDS.' 2 kuopės susirinkimas j- 

vyks kovo 12 dieną, Šv. Roke pa
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visli nariai malonėkite atsi
lankyti į ši susirinkimą. Bus ge- 
ra proga atsilvginti už organa 

J. V., R-ašt

— Kam tu, bestija, bliūdą su
daužei ?

— Padariau, kaip sakei: pa 
ėmiau bliūdą ir perskėliau per pu 
sę. kad būtų pusbliūdis. “M. L.’

Atkasta 10 bažnyčių
Žiniomis iš Jeruzalės, ang

lų archeologinė ekspedicija,’ 
Mr. Robinsono vedama, at-' V . . 1kasė Dieraše 10 bažnyčių iš 
ar 5 amžiaus po Kr. gim.! 
Šis faktas laikonihs Į rody-1 
mu įtakos, kurią yra pada
riusi krikščionybė tos epo
chos Romos imperijos pa
kraščiams. Dvi bažnyčios, 
Robinsono manymu, esan
čios labai Įdomios: viena — 
-šv. Teodoro, Amassia kon- 
niendanto Mažojoj Azijoj. 
Ši esanti visų didžiausia su 
keturiomis koplyčiomis ir 
statiniais mokymo reika- 
larris ir stabmeldžių krikš- 
lui. Iš vieno Įrašo spren
džiama ją esant pastatytą 
tarp 492 m. ir 496 m. Ji 
pastatyta iš stabmeldžių 
šventyklos, apleistos naujai 
religijai atėjus. Antra baž
nyčia, kaip spėjama iš mo
zaikos įrašo, buvusi pašvęs
ta šv. Povilui. Jos grindys 
išklotos mozaikomis. Kiek
vienos mozaikos viduryj e- 
sąs skaičius 526, kuris ro
dąs tos bažnyčios pastatymo 
data. Bažnyčios vidaus iš
puošimo motyvai padaryti 
raudonos spalvos dažais.

Šiems naujiems radiniams 
priduodama didelės reikš
mės. nes rodo, ant kiek bu
vo, paplitusi anų laikų kri
kščioniškoji kultūra.

“Liet liros Aidas”

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVTCIUS) -

511 Brodaway, So. Boston 
Ofšio valandos: 

nno 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dčjdleniais. talp-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas•

Bovtono Ofisas: 53 Statė Sjreet 
.320—321 Eschange Building, 

' Te!. Hubard 9396.
Vakarais ir Subatomis po pietiį: 

aptTekoriatK’šidJausko name, 
jojimas 319 E Street, South 
Boston. Tel. S. R. 0575.

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

E. V. WARABOW
(Wrubliauska«) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAI^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. ‘ 
Tel. Norwood 1503

MONTELIZ) OFFICSJ 
104 Amen Street 

Telephone Brockton 1644-J

s5& Šiomis dienomis čia lankė
si vienas italų garlaivis, at- 

jfeežęs Mussolini dukterį Ed- 
Mussolini fardas kara

lienei ir čia žinomas; ji gė- 
risi tuo vyru, kurs su tokia 
•energija ir ištverme gina 
tautinius savo tautos reika- 
Mis. Karalienė pasikvietė 
Mussolini dukterį į svečius 
ir labai iškilmių  gai priėmė.

Kėturiais karalienės auto- .
mobiliais senatorius Conti, 

žmonos, adjutanto ir ita- 
konsulo lydima, Edda 

Mussolini atvyko į moterų 
karalystės sostinę Trivan- 

- druni. Čia ją sutiko su fa
liniais: automobilius aptaisė 
gėlėmis- ją pačią papuošė 
jazminų vainiku. Automo-

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

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

— Kirk kaštuoja vieni kotjetai’
— Vienas litas.

* — O taukai-?
—Nieko nekaštuoja.
— Tai prašau taukų,—ir graibs

tos po kišenę duonos. “M. L.’

Lietuvis Dantistas

DR, S. A. G ALYARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3d iki 5:30 po piet ir 
nuo G iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

biliai buvo pripildyti viso
kių dovanų.

Karalienės rūmuose Eddą 
Mussolini sutiko 20 aukštų
jų rūmų poniu ir įvedė Į ka- 
ralienės palocius.

Maharani yra garsi Indi
jos gražuolė. Sutiko jauną 
pagarsėjusio Europoj vyro 
dol savo krašto tautinių rei
kalų gynimo europietę su la
bai didelėmis iškilmėmis. 
Skambūs šokiai ir dainos 
pagerbė tolimam krašte Ed
dą Mussolini.

Po baliaus karalienė Ma
harani išsimaudė šventam 
vandenyje, nes ji buvo susi
tikus su “netikėle.'' “L. A.”

t Į 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
‘ ! 'Tel. South Boston 1G62—1373
* ' k

i • OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO
J i

•< C DAR T7E.VA NEGIRDĖTA PROGA!
< ; SOUTH BOSTONE
| J 2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 J metus.
< > Kaina $6,500, jnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo
* j rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
I I daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai Ištaisytas iŠ lauko ir 
1 ' Iš vidaus. Kreipkitės tuojnn pas: A. .T. KUPSTIS, 332 W. Broadvvay,

ir) Į So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.
; Į Parūpinant mortgičius namams ir ūkiams. Kas tori pinigą dėl mort- 

i glčių. kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam ir nnt 
y 1 išmokesėio—tjk Mass. valstijoje

i Į Mes visuomet turim gerą plrkinlą. namą, ūkią ir krautuvių
i ' kreiptis pas mns ir persitikrinti.

Parduotam anglis ir maikns, pristatėm j ramus ne toliau kaip 12 my- 
K llą nuo Bostono,

j£ PARDUODAM LAIVAKORTES TR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
ftALIS.

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ •

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 Ir 448 Cambridge 8tnet 

Cambridge, Man.
Telephone UriveMity'883LW

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI vaikų

- LAIKRAŠTĮ

HOAIIIIITĖB

IŠKASENOS “MIRUSIŲ
JŲ MIESTE”

Italų archeologai paskuti
niuoju metu veda stropius 
kasinėjimus savo tėvynėje. 
Dabar bėveik kiekvieną mė
nesį praneša laikraščiai a- 
pie plačiai einamuosius ka
sinėjimo darbus ir jų vai
sius.

Bene Įdomiausia bus — iš
kasenos vadinamajame “ Mi
rusiųjų mieste,” Vulčinoje, 
kur darbams vadovauja pri
tyręs archeologas Farraguti. 
Jis atkasė-vad. paslaptingi) 
orgijų galeriją,” nusakančią 
apie gyvenimą senųjų etrus
kų.

Yienamh iš galerijos kam
barių. rasta keletas puikių 
sarkofagų ir muzikos keistų 
instrumentų, kas nusako a- 
pie Įų slaptingą kultą ir mi
rusiųjų laidojimą su muzika 
bei šokiais.
—Požeminė rūmų architek- 
tūra primenanti mikėnų sta- 
Ivbą. Įdomu, kad galerijoje 
nerasta jokią naminių pa
dargu, išskvrus vieną bron
zos vazę, kurioje buvo 40 
didžiulių kiaušinių.

Kiaušinis — etruskų sim
bolis pasaulio atsiradimo, 
kuriuos dėdavo karstau su 
mirusiuoju, gražioje vazoje. 
Spėjama, kad jie čia išsilai
kė apie 3.000 metų.

Be “slaptingi] orgijų ga
lerijos,” Fairaguti vienuose 
kapuose iškasė puikiai užsi
likusi žmogaus skeletą, su 
galva, apjuosta laurų vaini
ku.

Mussolini architektoriui 
Farraguti paskyrė neseniai 
didžiulę sumą pinigų dar
bams tęsti. Tikima, kad dar 
daugiau bus atkasta Įdomių 
senojo pasaulio dalykų.

“Lietuvos Aidas”

“Mūsą Laikraštis” išeis kiek
vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 
didžiulių puslapių, apims visas 
gyvenimo srytis, bus be galo įdo- 
■ęat: .. ,.t z~~N- i

“Mūsą Laikraštis” bus katali
kiškas laikraštis, jį leis Kataliką 
Veikimo Centras, o rašys didžiau
si Lietuvos rašytojai.

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

“Mūsą Laikraštis’ 'spausdins 
rimčiausių straipsnių apie auklė
jimą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias naujienas; spaus
dins gražiaasių apysakų, juokų, 
šposų, įvairenybių, galvosūkių... 
Taip pat duos visokių patarimą 
— kaip ūkininkams pasidaryti 
turtingiems, kaip moterims gra
žiai namus sutvarkyti, skanius 
valgius virti, gražius rankdarbius 
dirbti; jaunimui 
mandagiai apsieiti, gražiai šokti, 
blaiviems būti ir tt... tt...

“Mūsą 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 “Mūsą 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.”

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

7:30 vai. vakare,. Karalienes An
gelą parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimą^*-^ 
Bus renkama nauja valdyba 19z9k^ 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

■ a. Kas ugdytų .Tumyse Broliai-Užjurie- 
Sai meilę ir prisirišimų prie gimto- 

fe-’ stos šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 
laikytų patriotizmų ir kurstytu kata- 
likiškojo idealizmo ugnį?..
/- Tai dar prieš Didijį Karą pla- 

s čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
E“ paveiksluotas, gražus savaitraštis 

a * t i n i s.” Jis nori tamau- 
visai katalikiškajai vlsudmerieU 

R'Htus, o Amerikoje 2 doleriu.
“Šaltinis” eina Marijampolėje (I.ie- 

EĮh tavoj) kas savaitė 20 didelių pusla- 
I*' Plą, Ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
fcį “šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
įe kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 

savo tautiečiais Amerikoje.
k a; Jei dar neesi susipažinęs su “šalti- 

'-niu,” parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 

Įr-' gausŲjieną n-rį susipažinimui nemo- 
kSEai, o susipažinęs daugiau su juo

L niekuomet nesiskirsi. 
įL Su pagarba,

“Salt inio“ A dm inistracija




