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Juo labiau tu myli save, juo di 
dėsnis esi savęs priešininkas.

balietą 
univer-

ma

areštuotas 
Jis sakęs, 
?s nušauti

Ryšy su naujai pasirašy
tomis tarp Vatikano ir italų 
vvriuasvbės sutartimis, italu 
baudžiamajam kodekse nu
matyta mirties bausmė bus 
taikoma taip pat ir mosian
tiems atentatus ar sąmoks
lus prieš Popiežių. Kardi
nolams suteikiamas princo 
rangas.

Meksikoj na- 
dar negreit 

vis diktatūros

Per debatus senate dėl vi
daus reikalų ministerijos 
biudžeto aštriai puolė lenku 
administraciją mažumų ats
tovai. Ukrainiečių atstovai, 
pasak “(razeta Warszaws- 
ka,^’ vidaus reikalų minis- 
terį’ puolė su nepaprastu at- 
akklumu ir neapykanta. Vo
kiečių atstovas Hasbach 
reikalavo, kad vokiečius 
Aukštosios Silezijos skirtų 
vaivadomis, Storastomis ir 
kitais. Lenkų vidaus reika
lų ministeris į puolimus tu
rėjo net du kartu atsakinėti.

Visa lenkų spauda dėl 
padėties pakraščiuose reiš
kia. dideli susirūpinimą. 
“Gazeta Warsza\vska.' ra
šydamas apie seną lenkų pa
kraščiu nutautinimo progra
mą, pareiškia, kad jau da
bar matyti, jog ta programa 
nei vienai vyriausybei nepa
vyks Įvykdyti. “Illustrova- 
ny Kurjer Codzienny” alar- 
muoja viešąją nuomonę kad 
kolonistų padėtis rytų pa-! 
kraičiuose yra apverktina. 
Kolonistai meta savo kolo
nijas ir bėga atgal i Lenki
ją. Kolonizacija pakraščiuo
se, pasak laikraščio, nevirto 
tuo, kuo ji turėjo virsti. Ry
šy su šiomis dienomis Įvy
kusiu Lvove pasikėsinimu 
prieš laiškanešį, kuris buvo 
parytas teroristiniu tikslu 
ukrainiečių karo organizaci
jos narių, “(Įlos Pravdv” 
reikalauja, kad kovai prieš 
mažumas būtų padidintos lė
šos.

Vienam Indijos 
gaisras sunaikino 50 namų 
Gaisras ivvko dėl neatsar-

MENTCO cn;y, kovo 30 
d. — Vyriausybė .gavo pra
nešimą konsulo iš EI Paso, 
kad buvęs nugirstas dviejų 
revoliucijonierių vadų pasi
kalbėjimas telefonu, kad e- 
sąs suokalbis nužudyti gen. 
Calles, buvusi Meksikos pre
zidentą, katalikų peršoki o-

LANSING, Midi. — Val
stijos senatas po eksperi
mentų teismuose vienbalsiai 
priėmė prohibieijos Įstaty
mų patais;}, panaikinančią 
bausmę kalėjimu iki gyvos 
galvos asmeniui nusikaltu
siam keturis kartus.

Spėjama, kad šią pataisą 
pasirašys ir gubernatorius.

PHILADELPHIA, Pa.-^g 
Penktadienį vietos policija^ 
gavo žinią iš Charlofte, 
C., kad ten areštuotas CurtiaH 
S. Devonshire, 30 metų am-- J 
žiaus, pardavėjas, kuris ko-< 
v o 28 d. pavogęs Philaarf-^j 
pili joj Alice Labutis, 12 me-» j 
tų mergaitę. Kartu su juo ; 
rado ir mergaitę. Sako, kad 
Devonshire teisinosi, kad ji8 
buvęs girtas kai paėmęs ir:i 
išvežęs mergaitę.

Pasak pranešimo mergai-i| 
te nesužeista. Mergaite pas 
tėvus negyveno, nes buvo ImS 
gonis.

Dabar policija rūpinasi 3m| 
vežėją pergabenti j Phihfc--į 
delphią ir atiduoti teismui^

Oficialiomis žiniomis, 1925 
m. Lietuvoje suvartota ta
bako 773.000 klg., 1926 m. 
874,000 klg., 1927 m. 915,- 
000 klg. ir 1928 m. 1.074.000 
<lg. Iš viso per 4 metus 3,- 
637,400 klg. Į tą skaičių i- 
eina tik tas tabakas, už ku
ri mokama akeizės mokes
nis. Prie to skaičiaus reikia 
pridėti namie gaminamą' ta
baką, už kurį akeizės mokes
nio nemokama ir kiek jo 
pagaminami ir surūkoma 
sunku pasakyti, nes jokios 
statistikos nėra vedama, bet 
reikia manyti, kad naminės, 
ne akcizuotos surūkoma žy
miai daugiau, tai tas skai
čius galima drąsiai padvigu
binti.

. j
“Rabočaja Moskva” aliar

muoja dėl vis smarkiau pa
sireiškiančio dešiniojo - nu
krypimo komunistų parti
joj. Laikraštis pastebi, kad 
tas nukrypiraas atskirose 
organizacijose'-’ nepaprastai 
plečiasi. Jis pasireiškia ats
kirų komunistų žygiais prieš 
partijos sprendimus, patai
kavimais buožėms, palikimu 
partijos eilių (ir tt. Greta 
šito, sodžiaus komunistų 
organizacijos žymiai, o kar
tais net pavojingai, plečiasi 
Įvairios rūšies liguisti reiš
kiniai : komunistų pakriki
mas, girtuokliavimas, eik
vojimai. “religiniai prieta
rai” ir tt.

gurno. v ienas gyventojas 
pamatė savo troboj gyvatę 
ir norėdamas ją nužudyti tą 
trobesį padegė. Nuo degan
čio trobesio užsidegė jo gy
venami namai, paskum kiti 
namai ir visas kaimas su
liepsnojo. Iš 75 to kaimo 
namu

“Id. štime” rašo, kad Į 
Kauną atvykę Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus komi
teto atstovai Verneris ir 
Dukertas. Kartu su jais at
vyko ir lenkų konsulas Ka
raliaučiuj. Jie nori sustar- 
ti su Lietuvos Raudonuoju 
Kryžiumi, kad abi valstybės 
pasikeistų politiniais kali
niais.

Kalbėdamas su vienu 
spaudos atstovu, lenkų kon
sulas Karaliaučiuj pasisakė, 
kad Kaunas padarė jam vi
sai kitokį Įspūdį negu jis 
buvo laukęs. Jis buvo ma
nęs, kad Kaunas būsiąs 
koks apšepęs provincijos 
miestas, tačiau jis pasirodė 
visoj savo didybėj — gyvas 
ir įdomus, kur darbas tikrai 
intensyviai visomis 
eina.

“Aš mačiau jūsų 
susipažinau su jūsų 
siteto keliais skyriais, 
čiau jo įtąisymus, kokius fu

GELEŽINKELIEČIAI 
BAiavO STREIKUOTI 

WASHINGTON, D. C.— 
Kovo 30 d. keliolika tūks
tančių organizuotų Southem 
Geležinkelio kompanijų dar
bininkų ‘balsavo paskelbti 
streiką jeigu geruoju nega
lės priversti kompanijų pri- 

i.šliko nesudegę tik 25. imti .algų reikalavimą. _

Sergejevo apskrity išmes
ta iš partijos dešimts komu
nistų už prieškomunistinę a- 
gitaciją. Voskresęnsko aps
krity partijos-, vadai netei
kia kreditų biędnuomenei, o 
duodąs juos buožėms ir pa
siturintiems. Jis palaikąs 
artimus santykius su- vietos 
stačiatikių dvasininku ir ra
šo jam tokius laiškus: “Tė
veli, šiandien priimti nega
liu, nes bus pas mane komu- 
nistai.’- Oriečhnv'o Zujevs- 
ko apskrity komunistai at
virai reiškia nepasitenkini
mą, kad persekiojama pri
vatinė prekvba. Volokolans- 
ko apskrity komunistai eina 
prieš biednuomenę, pareikš- 
dami. kad jokios naudos iš z
jos nėra. “Rabočaja Gaze
ta” ragina Į griežtą kovą su, 
šiuo dešiniuoju pavojum.

JUAREZ, Chihuahua, 
vo 31 d.1— Revoliucijonie* 
rių oficialia buletinas pra- 
neša, kad kovą su federalis- 
tais arti Escalon laimėje; 
revoliucijonięriai. Jiems va
dovavo vyriausias jų vadas 
gen. Escobar, Jis visą lai-, 
ką buvo pirmose eilėse. • įįj

Daug federalistų užmuš
ta ir sužeista. Nuostoliai 
dideli.
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TIE$ ALYTyH chavįčius pasakė kalbą, pri- iiuziiiiih ' mindamas anuos sunkius

La-
40c.

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Ernest Heilo.

Juozapavičiaus kapo. Įgu
los viršininkas pulk. A. Ple-

r

Laikas
pas-

“Darbininko”

75c.
Vertė

Saurusaitis ................25c.
Knygelė — su pa- 
.................................... 30c.

Patyrimai Didžiojoj
Para-

Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS | 
Lietuvis Advokatas

Vrifiu visokias bylas ir padir- į 
Jtn/ visokius dokumentus viso- Į 

kiems reikalams.
Z

Žinios Iš Lietuvos
-v 

^YPATINGA VARPA 
A Neseniai iš Papilės mies- 

Kauna nuosio
„muziejui varpa su 10 atžalų 
-7 mažų, varpelių. Varpa rasta 1920 m. Papilės maes- 
Jėlio laukuose per rugiapiū- tę.

£, y. Muziejus, kiek teko patir- < ti, varpą perduosiąs gamtos 
^ tyrimo stočiai.

■

.7 YLAKIAI. — Sausio m. įĮ> Ylakių vai. Stripinių k. 
xpas pil. Feliksą Madelį, grį
žusį iš turgaus, atėjo jo kai

lį- Bgynas Antanas Steponavi- 
s ir pradėjo aiškinti, jog 

s kilęs iš beždžionės— 
neturįs sielos, protą turįs, tokį kaip ir kiekvienas gy- viįlys. Madelis nesutikęs su 
jo nuomone ir paprašė jį iš
eiti iš kambario; Steponavi- 

į Ųius geruoju neišėjo, bet to
liau savo teoriją dėstė. Tuo
met jį išgrūdo pro duris. £*0 kelių minučių Stepona- 
yiičus grįžo plyta nešinas ir 
smogė Madeliui į veidą, su- 
'jpušęs jo kairiąją akį ir vi
są veido pusę.
‘ Madelis padengti gydimo- 

.ĘĮ išlaidoms padavė Stepo
navičių žmbgii — beždžionę 
teisman.
*—•' - -■ -   

683 NORTH MAIN STREET
Brockton, Mass.

OFISO VALANDOS
nuo 9 iki S kasdien

NAUJOS PASKOLOS
PAVASARIO SĖJAI 

Kaunas. — Vyriausybė 
paskyrė dar T nfiiijonus 500 
tūkstančių litų pąškolos pa
vasario sėjai. Paskolų su
mos suskirstytos: Šiaulių 
apskr.—2,365,000 litų, Bir 
žų — 900,000, Panevėžio — 
385,000, Rokiškio—100,000, 
Mažeikių — 100,000, Kėdai
nių — 150,000, Raseinių — 
100,000 ir Telšių — 200,000 
litų. Paskolas ūkininkams 
paskirstys valsčių komisi
jos.

RETAS SVEČIAS
Kovo vidury į Kauną ža

da atvykti Ulšteino koncer
no 23 laikraščių, ir Vienom 
Neue Freie Presse speciali- 
nis rytų korespondentas dr. 
Voifgang ~Weisel. Jo nuo- 
latinė gyvenamoji vieta 
Kalkuta, Indijoj. Nors jis 
pats, rodosi, nėra žydas, ta- 
eiąti žydų, ypač revizionistų 
srovės, judėjimu labai rūpi
nasi. Atvyks greičiausiai 
propagandos tikslais.

Jis yra parašęs daug kny
gų apie rytus ir jų. gyveni
mą. Paskutiniu laiku “Vo- 
sische Zeitung” paskelbė, 
kad atradęs 10 prapuolusių 
žydų giminių — tariamus 
raudonuosius žydus.

TYRUI 
PAMINĖJIMAS

r - dIOIO m: vasario 12 d. pra
sidėjo mūsų 1 pėst. pulko 

; pirmosios kautynės su ru
sais bolševikais ties Alytum 
vasario 13 d. žuvo 1 pešt, 
pulko vadas karininkas An
tanas Juozapavičius — pir
moji auka — karininkas dėl 
rietuves Nepriklausomybės. 

Tą pat dieną 1 p. pulkas, 
didelių priešo jėgų spau- 

Alytaus pasi- 
per Krosną į 
kita dalis į

LABŪNAVIŠKIŲ 
PAVYZDYS

Š. m. vasario m. 3 d. 
būnavos .bažnyčioj turėjo
3ūti lenkų kalba pamaldos 
(mat, ten vieną šventadienį 
ietuviškai, antrą lenkiš
kai), bet susipratusių lietu
vių dėka viskas buvo pada
ryta lietuviškai.

Iš ryto, susirinkę lietu
viai, nusiuntė pas kleboną 
du žmones, prašyti pamaldų 
lietuviškai. Klebonas suti
ko. Po mišių, vietinis kle
bonas. kun. J. Sitavičius į- 
lipęs Į sakyklą pasakė, kad 
nuo šios dienos bus viskas 
lietuviškai, tik paskaičius e- 
vangeliją lietiftiškai, bus 
skaitoma dar lenkiškai, nes 
nesusirenka lenkų nei cho
ras, nei bažnyčioje giedoti, o 
lietuviškai visi supranta. Tą 
patį pakartojo lenkiškai. 
Visi mielai sutiko.

Gera būtų, kad ir kitos 
parapijos paimtų pavyzdį iš 
Labūnavos. O, dar tokių

♦

parapijų daug yra.

VAŠKAI. Pasibaigus lau
kų darbams, pasibaigė ir vi
sas darbas, darbininkai ga
vo “atostogas” ir jos tęsėsi 
iki šiai dienai. Darbininkai 
neturi nė darbo nė duonos. O darbų pas ūkininkus iš 
tikrųjų nėra; nė linų pluk
ti, nė medžių kirsti, nė kito 
darbo. Nors javai neper- 
brangūs, bet nėra už ką nu
sipirkti. Pabaigus duoną, 
uždirbtus skatikus, nežinia 
prie ko vaškiečių darbinin
kiją likimas prives. Reik
tų vyriausybei tuo reikalu 
susirūpinti, kad darbininkų 
šeimas išvedus iš šios nelai
mingos padėties,
rimtai pagalvoti, kad 
kiau nereiktų gailėtis.

džiautas, iš 
traukė: dalis 
Marianipolę, 
i lalberiškį. .
Vasario 14—15 d. naktį 

mūsų 1 p. p. dalys, vokiečių 
padedamos, rusus iš Aly
taus atmušė.

Šiemet vasario mėn. suka
ko tų įvykių dešimtmetis. 
Vasario 13,—karininko An
tano Juozapavičiaus žuvimo 
dieną, Alytaus bažnyčioje 
buvo gedulingos pamaldos 
už jo vėlę. Ant jo kapo su
dėti Alytaus šaulių rinkti
nės valdybos ir vado, moko
mojo šaulių būrio vainikai.

Ant tilto per Nemuną, 
kur yra įtvirtinta žalvario 
lenta kariu. A. Juozapavi
čiaus žuvinio vietai pažymė
ti, stovėjo mokomojo šaulių 
būrio garlx"s sargyba.

Vasario 16 d., po pamal
dų bažnyčioje buvo trumpos 
pamaldos ir prie kar. A.

prieš 10 metų Lietuvai lai
kus, pirmas kautvnes su ne- 
lygiu priešu, kar. Juozapa- 
vičiaus nuopelnus tėvynei. 
Kalbėjo dar D. L. K. Gedi
mino pulko atstovas pulk. . 
Įeit. Pošiūnas ir kiti.

Vakare kino “Palas” sa
lėje buvo paskaita apie 1 p. 
pulko organizavimą, .pirmą
sias jo kautynes ir a. a. ka
rininką Ant. Juozapavičių. 
Paskaitą laiką karin. Ramo
vės .Valdybos pakviestas 2 
pešt, pulko vadas pulk. Įeit. 
Čaplikas. Prelegentas, bū
damas pulko organizavimo 
ir kautynių dalyvis, plačiai 
nušvietė 1918 ir 1919 m. 
pradžios erškėčių kelius, ku
riais 1 pėst. pulkui teko ei
ti. Gerai pažinojęs a. a. ka
rininką Juozapavičių dar 
Rusijoj buvimo laikais kai 
kartu organizavo lietuvių 
batalioną Vitebske, pulk. 
Įeit. Čaplikas — plačiai api- 

; budino a. a. karin. Juozapa
vičiaus asmenį kaip lietuvį 
patriotą, pasiaukojusį tėvy
nei ir narsų karžygį.

Po paskaitos visi gausin
gai susirinkę klausytojai 
sugiedojo Tautos himną ir 
už Lietuvos Respubliką ir 
jos vyriausybę sušuko tris 
kart “valio.” “Trimitas”

KIEK BUVO PERNAI 
KLAIPĖDOJ KĮJROR- 

T ĮNINKU* Okupuotoje Lietuvoje

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

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas „—------------ Ž£.--------

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas ______________ _________ 10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tę J. Gerutis —_ „._ _______ 40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
Dr. A. Vileišis...... ............ r.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 
Kun. A. Miliukas ......... 60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T. . .......... 20c.

Meilėo(Poema). Parašė M. 
Gustaitis .........     15c.

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. 
šė Kun. J. b’. Jonaitis (Ka- 

| pelionas) ............................... ....25c
Moterystės Nesuardomybė. J.

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

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

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

Religijos Mokymo liietodi- 
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.

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

Mūsų Dainiau 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.--

ją Gyvenimai, su pa^ 
veikslais  ............. ..... ..... ..........4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ....

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

Ubagų Akademija ir Ubagą 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Paraše Seirijų Juozukas... 35c.

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

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

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

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

Patricija, arba nežinomoji 
kaukinč — 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—o aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: D 
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. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

panda. 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—juotlos (geresnės, mink
štais viršeliais) ------------------85c.

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

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

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairu pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni-__ _
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas........ ... .......    „...20c,

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

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(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... ... _...

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Tarvydas ........... _t„..45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—IG metų 
Parašė P. aždeikis....................65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faborą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. I’. L.......... 15c.

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

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

Kataliku 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 Verrte. Vertimas , 
J. Balčikonio____________

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis ....... 75c.

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

Aritmetikos Uždavinynas 25c. 
Vaiku Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

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

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

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

Lietuvos Ženklai. — Išleido
J. Šeškevičius ir B-ve, 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 me
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys . .....   25c.

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
Ką tik išėjo iš spandosT^ >

„50c.

Nors pereita vasara dėl 
savo lietingo ir šalto oro bu
vo nepatogi maudytis, vis 
dėlto į Klaipėdos maudyk
les buvo atvykę 796 svečiai 
daugiau negu 1927 m. vasa
rą. Visais 1928 m. Klaipė
dos maudyklėse buvo 9,571 
kurortininkas, iš jų 8.445 iš 
užsienio ir 1,126 iš vidaus. 
Peniai užsienio svečiui skai- 

1.342.
kuroifininkų 

Vokietijos — 
toliau iš Dan- 

Latvijos 62,
vai.

»

na-

už

Artisto
STASIO PILKOS 

Nauja Knyga

"JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-

Verta
urnose

IŠGĄSTIS IR c

Linkmenys. —

Dievo cūdai, ar

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.

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

“DARBININKAS”

25c.

t

1
>

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
laukėme

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

“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
to^ tautos.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.
“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 

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

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįstą Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

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

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
-doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

. Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais
vės Al. 61 Litliuania.

čius padidėjo
Daugiausia 

atvyksta iš 
peniai 8.121. 
cigo —j 134,
Šveicarijos 12, Amerikos 16. 
Azijos 4. Afrikos 3 ir iš ki
tų Europos valstybių nuo 3 
ligi 12. Užsienio svečių skai
čius kaskart didėja. Jei tik 
maudyklės būtų kaip rei
kiant Įtaisytos, jų skaičius 
žymiai padidėtų. Svečių di
džiumas gyvendavo Smilty
nėj. Ta vieta, berods, ir ge
riausiai tinka maudyklėms, stovėjo

XI METAI

BAIMĖ.
“Tai mm 

nebus 
ištik-

Per 
nusi- 

■5 

vakaruose 
raudonas

.. rp 
tik 

jau galas svieto.” Ir 
rujų, anot jų, cūdai. 
keletą vakarų, saulei 
leidus .vasaros 
pasirodydavo raudonas ra
tas lyg kai kada tekantis 
mėnulis (bet tai ne mėnu
lis. nes iš tos pusės niekuo
met neužtekėdavo). O jau 
apie pusiaunaktį iš 8/11 į 9 
pasirodė staiga. didžiulė 
šviesa ir taip šviesu trobo
se, kad net mažiausias daik
tas galima buvo pamatyti. 
Žmonės, kurie nemiegojo 
nusigando, manydami kad 
gaisras, bet neužilgo švie
sa pranyko ir pasigirdo 
trenksmas panašus grandi- 
mui. Senesnieji sako, kad 
tai žiemos griausm'as. O tuo 
tarpu kareivis, kuris tą nakt 

sargyboj pasakoja

jog matęs ugninį kamuolį 
pamažu slankant iš lietuvių 
pusės. Tas kamuolys atslin
kęs ant senųjų Linkmenų 
katalikų kapinių, kurie ran
dasi anapus sienos Lietuvoj, 
ir ten plyšus pasidarė lx*ga- 

Šargybos virši- 
spro-

1<> šviesu.
įlinkas pasigyrė būk 
gęs Panevėžy ginklų sande
lis. Taigi ir žinok čia žmo
gus, ar čia sandelis su gin- 
klais sprogo, ar cūdai, ar tai 
žiemos griaūsmas.

XI METAI

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

“KARĮ”
PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

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

šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 aųierikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Baisūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

PLIKIAI. Žirmūnų 
Lydos apsk. Kaip visoje 
Lydos apskrityje, taip i: 
mūsų sodžiuje lietuvių gyve
nimas yra sunkus. O juo la
biau liūdna, kad kaskartas 
daugiau randasi visokių iš
sigimėlių. Malonu betgi 
kad netrūksta ir susipratu- 
sio jaunimo, kuris nežiūri 
damas sunkiausių kliūčių, 
sausio m. 27 d. Įsteigė so
džiuje šv. Kazimiero drau
gijos skyriui. Duok Dieve, 
kad' Plikių jaunimas ir to
liau garbingai ginti] lietuvio 
vardą Rodunės padangėje.

V. Kulikauskas
Žmogus ir Gyvuolys. Para

šė kun. P. Bučys . ............... 30c.
Socializmas ir Krikščionybė.

Pro f. V. Jurgučio ........ ...10c.
Žydas Lietuvoje. Parašė S.

Kaimietis .....................   10c.
Maldos Galybė. Istoriškas 

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

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

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zaj&nčauskaa ..J50e

DARBININKAS
366 W. Broadvvay South Boston, Mass.
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MEILIAJAM VARGONININKUI 
ANT. GUDAIČIUI -
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SENOJI MOČIUTĖ
-Tu-ašaras man nušliiostai, 
Kai vargai spaud’ mane. 
Tu pabuėiuoj i taip saldžiai, 
Ir man išnyksta liūdesiai. 
Močiut, myliu tave. * 

*, gražiai mane,

-.^0-Močiute, man miela,--- —-
Tu gana nuvargai, 
Alane mažą augindami, 
Ir dieną, naktį dirbdama. 
Močiut, tu pavargai.

Tu. Močiute
Gyvent išmokei. 
Užtat, brangioji, aš tave. 
Kolei gyvensiu. Močiute, 
M viešiu vis tave.

Neseniai 
lių” knygą, 
su gabaus poeto Jono Kmito 
dėjau skaityti

Jonan Tarvydas

NE.V.l TAUTA
peržiūrėdama savo tėvelio knygyną, atradau vieną “ei- 
Vorsdania lapus pastebėjau gražias eiles parašytas mii- 

šios eilės labai mane suįdomino. Pra-
Kiek y r tautų, kurių liežuvis. sčiejr* mgtiy

atgal. Mes jų nežinom.—-Vien Lietuvis tuom pasigirti tik gal.”
Atsimenu, nesenai mokykloje mūsų klebonas davė paskaitą apie 

Lietuvių tautos kilmę, kalbos panašumą i senovės Graikų ir Lotynų 
kalbas.

Sakoma, kad lietuvių, graikų, lotynų ir sanskritų kalbos seniau
sios pasaulyje. Kaip džiaugiuos, kad esu lietuvaitė, kilusi iš 
tokios garbingos tautų giminės. Su džiaugsmu galiu žiūrėti j praeiti 
ir sakyti, kad aš priklausau prie vienos iš seniausių tautas.

Gaila, kuomet matau kiek mūsų lietuvaičių užaugę išsižada savo 
tėvų kalbos, iškraipo savo pavardes, galutinai atsiskiria nuo lietuvys
tės, nenorėdamos nieko bendro turėti su lietuviais. Kartais viešai pa
sako. kad jos nežino kas tai per vieni žmonės, tie lietuviai.

F i 1 o m e n a G r i n k e v i č i u t ė

LDS. N. A. Apskrities atstovai 
išklausę 1 kp. atstoviu nesutiki
mus pageidauja, kad LDS. 1 kp. 
naciai pamirštų praeities nesusi
pratimus ir vėl dirbtų kaip praei
ty organizaeijos labui.

16. Nutarta rengt du pikniku; 
vieną gegužės 30, Montello, Mass., 
kitą — Lawrence, Mass. Komisi
jai palikta paskirt dieną. Į komi
siją išrinkta: J. Jeskeleviėius, K. 
Akstinas, J. Trainavičius, K. Ven
cius, M. Gabis, A. Vaisiauskas, S. 
Bugnaitis, A. F. Kneižis. Reikale 
komisija gali pasiskrit Atauginu 
narių komisijom

Išvažiuojant iš Netc Philadelphia, Pa
- (Akrostichas)

Aukštos vartės šis vyrelis, jis vargonus mina 
Netur vieno gero daikto,—savo gaspadinės. 
Turi minkštą jis širdelę, lyg biteliu vaškas 
Artimiausi jam varguoliai,—jiems pinigus blaško. 
Nori chorui jis suteikti lakštingalos balso 
Aukštyn kelti jaunas sielas, kur dangiška skalsa - 
Su žmonėmis moka elgtis—visus giliai mvli; _
Gerą žodį taria priešams—užgautas nutyli.
Už mareliu-jūriu toli, guli jo tėvyne 
Dol jos dažnai suvaitoja jautri jo krūtine
Ar skausmuose, ar džiaugsmuose yra jis vienodas 
Ir nemaino savo būdo, lyg gyvatė odą
Tiktai vieno jisai trokšta—būtą kad laimingi 
Ir dorieji, ir piktieji, silpni ir galingi
Sveikas lik tad Antanėli, su Dievu meilingu. -

Snaudotis

Lietuvos Pasiuntinybė Amerikai 
praneša, kad tvarkraštyje nuro
dytose vietose ir nurodytu laiku 
bus šaukiami karinęs prievolės at
likti:

LDS. N. A. Apskričio Suvažiavimo 
Protokolas 27-tas

Suvažiavimą atidarė apskr. pir
mininkas V. Paulauskas, 1 vai. po 
pietų. Maldą atkalbėjo kun. F. J. 
Juškaitis. Sesijas vest palikta ap
skričio valdybai: pirm. V. Pau
lauskui, vice-pirm. J. Smūgiui, 
rašL J. Glineckiui^ tvarkdariu iš
rinktas D. Misevičius. Mandatų 
peržiūrėt paskirti V. J. Kudirka, 
A. Akstinas, J. Jaroša.

BASEBALL
Kuris iš berniuku nelaukia pavasario ateinant. Nežiūrint, kad ir 

žiemos metas duoda įvairiu progų kūną pamankštinti; kaip tai ro
gutėmis pasivažinėti, pačiūžoms pačiužinėti, vienok pavasaris esti dau
giau laukiamas. Kuomet sniegas nutirpsta ir žemė šiek tiek nusąli- 
sėja, tuomet berniukai, visi kaip vienas, pasiėmę pirštines, lazdas, 
bob's, eina į pievas “basoball” žaisli. Kiek čionai Atrandi įdomumo.

Man rodos, žinoma sakai, “man rodos.” kad jeigu visi berniukai 
daugiau loštų “baseball, ’ tai jie būtų geresni, neturėtu tiek laiko 
stovinėti gatvių kampuose, ar tarpduriuose, kur labai dažnai susitin
ka sn nepageidaujamais draugais. “Baseball” lošiant pievoje kiek
vienas turi progą tyro. Dievo dovanolo, oro prikvėpuoti, antra, gauna 
progą pasilakstyti, kūną prairtnnkštinti.

Mūsų mokykla irgi turi “baseball” ratelį. Nežinau ar šį metą 
teks man prigulėti. Pereitą motą buvau gaudytojai/ (catcher). Rei
kės popiečiais po vieną kitą valandą lavintis. Žinoma nesitikiu būti

Protokolas perskaitytas ir pri
imtas taip kaip buvo užrašytas 
<nygoj.

2. Šios kuopos prisiuntė atsto
vus :

1 kp.. So. Boston, Mass. — J. 
Glineckis, M. šeikis, A. Zaleckis. 
A. Naudžiūna^-M. Kilmoniutė. P. 
Milius, D. Jankus, J. Jackevičius.

2 k p., Montello, Mass. — J. Jes- 
kelevičius, A. Norkus. J. Trainavi
čius. A. Akstinas, A. Marcinkevi
čius, J. Kilkus. A. Tautkus.

3 k p., Nonvood, Mass. — V. J. 
Kudirka, P. Kudirka, P. Kuras, J. 
Kavaliauskas. K. Akstinas.

8 kp., Cambridge, Mass. — Kun. 
F. J. Juškaitis. J. Smilgis, P. Ki
sielius, A. Vaisiauskas, J. Jaroša, 
O. Smilgienė, N. Brazaitienė, V. 
Jakas, V. Janeliūnas. S. Bugnai
tis, B. Jakutis, J. Mockevičius, A. 
Potembergas. J. Mockevičius, O. 
Sundukienė, A. Zaveckas.

11 kp., Providence, R. T. — A. 
O. Avižinis.

22 kp., Brighton. Mass. — J. 
Raudei i finas.

65 kp.. Nashua, N. H. — K. J. 
Nadzeika, V. Mikučionis, V. Ta- 
mulionis. A. Zautra, S. Kupčiū
nas.

70 kp., Laivrence, Mass. — M. 
Gabis, K. Vencius.

97 kp., Lowell, Mass. — V. Pau
lauskas. M. Peeiukonis, D. Misevi
čius, T. Verseckas.

3. Mandatų komisija raportuo
ja, kad visų kuopų mandatai yra 
geri ir atstovauja 10 kuopų 47 de
legatai.

4. Užsiregistruoja svečiai: Ste
ponas Jakutis, Ona Jankienė. Jiem 
suteikiamas patariamas balsas.

5. A. F. Kneižys sveikina atsto
vus varde centro.

6. Cambridge, Mass. kuopa įne
ša, kad kurie nariai mokasi centre 
mėnesines, kad nebūtų iškolektuo- 
jama kuopos penktukai. Atmesta.

7. 3-čia kuopa įneša, kad aps
kritis pageidautų, kad Velykinis 
ir Kalėdinis numeris “Darbinin
ko” būtų išleistas padidintas. Į

9. Kun. S. Draugeliui išreikšta 
padėka ir nutarta, kad varde aps
kričio valdyba pasiųstų užuojau-

tistinių žinių rinkqp£ ;

10. A. F. Kneižys įneša, kad L. 
D. S. N. A. apskritis pasveikintų 
pirmąjį mūsų organizaeijos tvėrė
ją ir buvusį dvasios vadą kun. Dr. 
F. Kemešį. Pagerbta atsistojimu 
ir nutarta pasiųsti pasveikinimo 
laiškas jo 26 metų kunigavimo ir 
visuomeninio darbo 25 metų.

11. Pageidaujama, kad laikraš
tis “Darbininkas” būtų laiku iš
leidžiamas.

12. Išdavė raportą iš LDS. sei
mo M. Šeikis. Padarę keletą klau
simų. raportą priėmė. Antro ats
tovo nebuvo ir raporto neprisiun- 
tė.

13. Pikniko apyskaitą ir rapor
tą išdavė K. Vencius. Raportas 
priimtas ir Išreikšta padėka a! si 
stojimu.

14. K. Vencius klausia delko ne- 
kurie nariai, o ypač centro iždi
ninkas pasakoja, kad piknike ne
buvo tvarkos ir kad buvo galima 
daugiau pelno padaryti? A. Vai
siauskas pareiškė, kad jis nieko 
nežinąs ir su nieku apie tai nekal
bėjo. Klausimas taip ir paliktas.

15. Kuopų raportai apie vajų ir 
veikimą priimti. Iš atstovų pradė
jo kilt klausimų, delko 1-mos kuo 
pos nesutikimai yra su centru. Po

“TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi Žurnalas

su spalvuotais paveikslais. 
40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas nnm. 
15c.
“Tarpininkas” duoda $200 
arba laivakortę į Lietuvą ir 
atgal—dovanų.
“T-kas” pagelbės jums ap
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
332 WEST BR0ADWAY

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

suteiki

kuopos
ant va-

Visi gyvenantieji užsieny auk
ščiau suminėtų metų vyrai Lietu- 
\os piliečiai turi vykti Į Lietuvą 
j atatinkamą kiekvieno kilimo 
vietą karinę prievolę atlikti.

Naujokai šankiam i į šias vie- 
tas: Butrimonis, Merkinę, Seiri- vi
jus, Alytų, Vaškus, Pasvalį Va- įl
balninką, Biržus, Dusėtus, Ežerė- ’ -Ja
nūs, Babtus, Vilkiją, Jonavą Gau- 'y|
ną, Krakes, Kėdainius, Salantus/ JI
Skuodą, Gargždus, Kretingą, Kai- 
\ariją, Kazlų-Rūdą, Prienus, Ma- .3
riampolę, Sedą, Akmenę, Mažei- |
l-.ius, Ramygalą, Troškūnus, Ku- 
piškį, Šeduvą, Panevėžį, Jurbar- /’ -JI 
ką, Kelmę, Raseinius, Pandėlį, Ka
majus, Obelius, Rokiškį, Lcipalin- .3 
gi, Lazdijus, Naumiestį, Šakius/ 
Žagarę, Joniškį, Šaukėnus, Kur- • 3
šėnus, Pakruojy, Radviliškį, Šiau- 
liūs, Šilalėje, Skaudvilę, Nauthies- 
tį, Tauragę, Varnius, Plungę, Tel- . 
sius, Aukštadvarį, Semeliškes, a
Žiežmarius, Kį^šedoris, Želvę, Šie- ?
sikus, Kovarską, Širvinfus, Uk- ja
mergę, Užpalius, Molėtus, Anyk- J 
ščius, Kuktiškes, Uteną, Virbalį, ; 
Vilkaviškį. - -a

šaukimo laikas nuo kovo 15 d.
iki balandžio 13 d. .j

Šaukimo laikas nuo kųvo 15 d.

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

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

Pusei metu ...............................
Lietuvoje metams

Pusei metu

“DARBININKAS”
DU KARTU SAVAITĖJE

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS RAINOMIS.

“DARBININKAS^
366 West Broadway South Boston, Mass,

Tel. So. Boston 0620

f



g) Tampresnius santikins užmegsti tarp apylinkė lietu
W \\. . ’ ’ .k- <

.$4.50

ga-

( Iš “Rytas”)

Ma-

reikalus bendromis

ffi

Dvasios Vado instruktyvč, aktuali kalba.
Mokesčių priėmimas.
Protokolo skaitymas ir priėmimas.

Komisijų raportai.
Sekcijų pranešimai: Prirašinėtojo, Spaudos. Eucha-

kės su klerikalais kovot ir jų į- 
staigas griauti, kaip Voldema
ras.’ ”

r 
ė X

I * •

■$ ■■ e.•

%v-
C.\

valdybą i.š: dvasios 
raštininku, iždinin-

b) Ginti lietuvystės ir katalikystės 
pastangomis.

5. Apskričių suvažiavimai išsirenka 
vado, pirmininko, protokolų ir finansų 
ki ir dviejų iždo globėjų.

Į valdybos posėdžius 5 ra kviečiami

DAP»PS
, Published eveiy. 'JL'UESDAY an’d FBID AY

——by------------ -
T.fTHUAwrTAaf r. p, ASSOCIAHOH py LABOS

SUBSCRIPTION KATES:
; Domestic yearly .............................

Foreign yearly................................   .$5.50
C . Domestic once per week yearly. .$2.50

Foreign once per week yearly... .$3.00

"7 ferencTją turbūt žinote/ ji pra- 
’ ėjo su dideliais trukdymais, bet 

buvo labai gausinga (su sve
čiais iki 900) ir puikios nuotai
kos.

“ ‘ Ateitininkų kursai sausio 
4 ir 5 buvo policijos nutraukti 
ir arkivyskupo patarimu (!) 
persikėlė studentų bažnyčion, 
kurion policija nebesiveržė pa
skaitų trukdyti, šitokiose apys- 
tovose susidarė puikiausias lū
pas : Nepasiduosim, dirbsim, ne- 
nusimiiisim!

“ ‘Bendrai-gi ateitininkų ir
- pavasarininkų judėjimas neina 

silpnyn, bet Įgauna daugiau at
sparumo. Pasitikėjimas vadais 
didelis, disciplina gera.

“ ‘Politikoje nuolat eina rim
ti kivirčiai tarp smetonininkų 
ir voldemarininkų. Kol kas per-

Kun. Jonas J. Jakaitis

CENTRALIZUOTOJO LIETUVIŲ 
VEIKIMO REFORMOS 

REIKALU

“Kaune einą gandai, būk 
‘Stresemanas patarė Augustinui 
Genevon nesirodyti, nes tai ken
kia Lietuvai, tai tas ir nevažia
vo—-siuntė Zaunių. Su rusais 
Voldemaras ir-gi susipyko.’ Ką 
tai reiškia, komentarų, berods, 
nereikia.

“Spėjama, kad ‘tautininkai 
ir toliau nesusitars, nes Volde
maras ir jiems pradeda Įkyrėti. 
Nusivylimas pas juos jaučia- 
mas. Smetonos autoritetas ir-gi 
smunka.’ Kuo tas kvepia irgi 
nebus sunku Įspėti.

“Valdžios santykiai su Baž
nyčia taip-gi nekokie. Apie tai 
sužinomi*:

“ ‘Valdžios konferencija su 
vyskupais vasario pradžioj pa
sibaigė fiasco: Augustinas barė 
vyskupus už kunigų neištiki
mybę valdžiai, o vyskupai aš
triai skundėsi dėl daugybės 
trukdymų susirinkimams K. V. 
C. ir tt. Dėl nieko nesusitarė 
ir išsiskyrė gerokai susipykę. 
Telšių, Panevėžio ir Kaišedorio 
vyskupijoms nebelšmoka 1929 
m. prideramų sumų. Viskas da
roma. kaip liaudininkų 1926 m. 
rudenį. Liaudininkai neoficia
liai valdžią palaiko, nes anot jų 
pačių pasakymo: “kas taip mo-

J. Stonys-Norūnas

MIESTE

apskričio valdyba, 
parapijų klebonai ir po 3 parapijiečius, 
katalikiškų laikraščių redaktoriai, 
po du atstovu nuo draugijų, 
po tris atstovus nuo skyrių.

Lietuvių visuomeninio veikimo organizuotės 
REFORMOS PROJEKTAS

VII. Skyriai.

L Vienos parapijos, arba vieno miesto šios organizacijos 
nariai sudaro jos skyrių, ir išrenka sau valdybą: vietos kle
bono, kaipo vad<>, pirmininko, pirmininko pavaduotojo, pro- 

Įęv tokolų raštininko, finansų raštininko, iždininko, dviejų iždo 
iig globėjų ir tvarkdario. Iždininko bondsą nustato skyriaus 
L susirinkimas.

2. Skyrių valdyba renkama metiniame susirinkime sau-
g? šio mėnesyje. 1

3. Skyriai laiko susirinkimus kas mčnesis.
4. Skyriaus posėdyje dalyvauja su sprendžiamuoju balsu 

kiekvienas kuris per tą skyrių yra užsimokėjęs narystės mo-
fc • He«tį; narini svetimų skyrių susirinkimus gali lankyti tik su 
£.'■ patariamu halsu.
g* * 5. Kožname mėnesiniame posėdyje vietos klebonas arba
» jo pavaduotojas daro pranešimą apie aktualius lietuvių ka- 
r. talikų reikalus.

6. Gyvcsniam ir tikslesniam skyriaus susirinkimu vary- 
Įįį Biui, valdyba savo posėdyje kas mėnesis prirengs susirinki- 
‘♦’4. nams medegą.

g 7. Sykį j metus, skyrius parsitraukia eentralį vadą arba 
k Organizatorių,.kuris: a) duos instrukcijas vietos veikėjams, 
Į Švietimui ir suorganizavimui vietos lietuvių : 
p------ bX potikrįs vietoje KrHtvtn draugijų padėtį ir dnns ttrr-
r Ramus nurodymus;
r

Iš

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama......................... $4.50
Užsieny metams..............................$5.50
Jgiena kart savaitėj® metams....$2.50 
Užsieny viena kart savaitėje met $3.00

“DARBININKAS”
866 West Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
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čM TIK LIŪDNOS ŽINIOS
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y ' Po tokia antrašte dienraš- 
tis “Draugas

r ■

nff. 7 i.

fe:
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” apie dabarti
nę Lietuvos politinę būklę 
paduoda įdomių žinių. Svar- 

. besnias žinias ir išvadas čia 
perspausdiname.
' Rašo:

“Nemalonu yra rašyti apie
. dabartinę Lietuvos politinę būk

lę. Kiek žinių gauname, visos 
yra liūdnos, slegiančios. Išrodo 
lyg Lietuva virto kokių nekul
tūringų žmonių valstybe, kurios 
vadai tik negudriems juokams 
krėsti tetinka. Gaila, kad ir už
sieniuose į Lietuvos politikus 
kaipo Į nerimtą elementą pra
dedama žiūrėti. Tai vis sauva
liavimų ir neteisėtumų išdavos. 
“Nesenai gavome laišką iš pa

sitikėt ino asmens, gyvenančio 
Lietuvoje, kuriame keletą jdo- 

T mių dalykų mums praneša.

“Laiške pirmiausia rašoma a- 
pie pavasarininkus ir ateitinin
kus, kurių veikimą vyriausybė 
trukdo ir persekioja. Apie juos 
ten rašo:

“ ‘Apie pavasarininkų kon-

■? ‘ --‘į'<*-■’

KAIP LIETUVIAI GYVE
NA BRAZILIJOJ

. . _____________________ ';

(“Ryto” Reporterio 'PamkalbejinMis P. Abelkiu.)
mes norėtume. Mat, viskas 
mokyklose ten turi būti dės
toma vietine kalba, o lietu
viu kalba gali būti tik kaip 
atskiras dalykas. Tuo būdu 
vienai mokyklai reikia dvie< 
j 11 mokytojų. Tiesa, taip 
jau padarė vokiečiai, lenkai, 
bet lietuviai dar to negali.

Tuo reikalu rūpintis yra 
išrinktas komitetas, bet be 
lėšų ir jis nieko negali pa
daryti. Todėl dabar laukiam 
materialinės ir moralinės 
paramos iš Lietuvos vvriau- 
sylics, kuriai ]įrašymą įteik
ti aš ir esu įgaliotas.

— Kaip einasi kun. Va
laičiui ? Jis rodos, ir vado
vėlių iš Lietuvos parsisiun
tė. . .

— Ne tik parsisiuntė, bet 
ir pats vieną pritaikytą vie
tos lietuviams katekizmą 
rase. Jam einasi, reikia 
sakyti, gerai. Tai dėl 
kad mokėjo pasistatyti.

— Na, kaip pasiseko ke
lionė ?

— Ačiū, neblogai. Tik per 
vandenyną plaukti buvo 
blogoka. Į prancūzų laivą 
“Liutecija” įsėdau ir iš 
Santoro išvažiavau vasario 
3 d. Tačiau nuo Paryžiaus 

važiuoti traukiniu vėl buvo 
gerai. Prancūzų traukiniai 
švarūs, patogūs, visai ne to
ki, kaip lenkų. Tiesti sakant, 

ga
li-

gali pastarieji, nes Antanas 
Ananuila (Smetona—Red.), pa
ties Augustino (Voldemaro. 
Red.) pasakymu, yra lopšys, o 
kitų manymu tai bobiškiausia 
Lietuvos buba.

“Anot to laiško autoriaus, 
buvo ‘ponios Sm. organizuotas, 
nuversti Augustiną, o jo vieton 
pastatyti Mironą, arba Tubelį. 
arba Merkį. Suokalbį sužinojo 
Augustinas nuo išsigėrusio p. A. 
Smetonos ir viską greit likvida
vo. Nukentėjo Plechavičius il
siu ui kęsui suokalbininkai,
terialiai, rodos, Pleeh. net lai
mėjo: gauna pinigų... Apie visa 
tai- Kaune daug ir visur kalba
ma.

ir lenkų Vilgomi važiuoti 
vau, bet.. . be vandens, 
šviesa nekokia buvo.

Į Kauną atvažiavau 
sario 20 d. vakare. Lig

.jau 
lie- 

ru<>- 
Į gal ioj<> 

Preziden- 
Pirminin-

I ’aolo 
bend

va- 
tik 

išbėgau iš stoties, tuoj grie
biausi darbo. Žinai, tamsta, 
tų reikalų begalės, o čia dar 
tėviškę norėčiau aplankyti— 
Želi įaič i ų Kai va r i j < > j.

— Koks svarbiausias tams
tos atvykimo tikslas?

— Tamstai, tur būt, 
žinoma, kad Sao 
tuvių R. katalikų 
mene Brazilijoj 
mane įteikti ]>. R. 
tui ir Ministeriui
kui tam tikrą prašymą ir 
pasiuntė į Lietuvą referuo
ti apie mokyklų ir konsulo 
klausimą. Savo padėjimą 
Sao Paolo bendruomene ap
svarstė S. m. sausio 20 d. su
sirinkime. Pasirodo, kad 
padėjimas yra labai blogas. 
Neturint savo konsulo, nėra 
kam skriaudžiamųjų užtar
ti. Antra vertus, Brazilijos 
lietuviai turi dar daug rei
kalų su savo tėvyne, jiems 
reikia nugalėti daug juridi
nių kliūčių, todėl paskirti 
konsulą, kuris visa tai pri
žiūrėtų ir padėti] mūsų iš
eiviams, būtinai reikalinga.

Nieks neabejos, kad būti
nai reikia jr savų mokyklų. 
Tik negaunant iš valdžios 
jokios paramos, jų. žinoma, 
negalės būti. Privatinėms 
mokykloms Brazilijos val
džia pašalpų, galima sakvti. 
beveik neduoda — bent to
kiomis sąlygomis, kokiomis

pa
im
to.

. O 
pasistatvti jis mokėjo gerai 
— ne vienas ateivis kunigas 
negavo taip greitai tokių pa
lengvinimų, kaip jis. Ben
druomenė spiečias prie San 
Antonio vienuolyno. Vokie
čiai vienuoliai mums yra ga
lia prielankūs gal dėl tor 
kad kum Valaitis mokėjo 
prie jų prieiti. Duoda ne
mokamai salę ir šiai]) daug 
kuo remia. Dabar kun. Va
laitis stropiai moko katekiz
mo Ii e

— Na, žinia,—darbo pra
džia. Ir mūsų bendruome
ne (Sao Paolo liet. R. K.) 
dar tik pirmuosius žingsnius 
žengia. Tačiau su laiku, ti
kimės, būsią geriau. Sao 
Paole gyvena apie 15,000 lie- 
tuviib Padarom kai kada 
pasilinksminimus, suruo- 
šiam vakarus, kuriuos išei
viai lanko noromis.

Į susirinkimus atvyksta 
apie 200 žmonių, o šv. mišių 
išklausyti — kartais ligi 1,- 
000. Yra kelios lietuvių or
ganizacijos, kaip “Aušra,” 
Brazilijos lietuvių susivieni
jimas, bet jų veikimas ne- 
žjųniis. Lietuviai leidžia sa
vo laikraščius “Pietų Ame
rikos Lietuvį,” “Garsą.” 
Paskutiniu laiku išėjo keli 
numeriai naujo laikraščio 
“Lietuvis Brazilijoj.” Jo 
direkciją sudaro Si. Puišys 
ii- Sil tekąs. Prie jo mano 
prisidėti ir lietuviai katali
kai ir neleisti savo “Sekma
dienio lapelio.” Tačiau ir 
jo įtaka nedidele, nors dir
ba, kiek gali.-~_

— Na, o kaip gyvena dar
bininkai ?

— A, tiemjs tai tikra bėda. 
Tie, kurie turėjo Lietuvoj 
nors kokį nejudomą turtą, 
— vėl grįžtų į Lietuvą, kad 
tik galėtų. Tai]) vienas ki
tas ir padarė, kai užsidirbo 
pinigų bent kelionei. Jų pa
dėjimas tikrai blogas. Dirb
ti reikia kelis kartus sun
kiau negu Lietuvoj, o užsi
dirbti gali apie (>—8 milrei- 
sus per dieną. Dar blogiau 
tiems, kurie su šeimynomis,

it rū|ū- Darbo gausi ne visuomet. 
naši kiek galėdamas būsi- Darbas dažniausiai esti šė
mąja lietuvių parapija.

Tačiau kad jis sumenko! 
Tikrai kaimiečiai sutikę ne 
pažintų, 
jautėsi neblogai, 
kiau pradėjo’ silpnėti 
ti. Kai 
kunigas, 
grįžti į 
grįš ne vienas: turi pasida
ręs savo konstrukcijos oriai- 
vi. su kuriuo mano skraidy
ti sugrįžęs. Į jo vietą reik
lu labai sumanaus, taktiško 
ir apsukraus kunigo.

— Ką galėtumėt papasako
ti apie tenykštes lietuvių or
ganizacijas ?

*t_ 
karto atvykęs 

Bet ]>as- 
, nvk- 

tik atvažiuos kitas 
jis mano tuojau 
Lietuvą. Tačiau

zoninis. O čia dar blogas 
maistas, nesvietiškas karš
tis, netinkamas klimatas, že
mesnėse vietose siaučia dru
gys. Tai vargšai darbinin
kai dejuoja ir skundžiasi 
nuolat. Nėra, kas jais pasi
rūpina, kas skriaudžiamuo
sius užtaria.

Tačiau blogiausia, rodos, 
tiems, kurie patenka į f'a- 
seirdas (ūkius, plantacijas). 
Ten savininkai juos išnau
doja kiek tik galėdami. Nei 
niekam ])asi§kiįsti, ^nei pa
būgsi. Tiesa, kiti bandė pa
bėgti, bet kada reikia pės
tiems be maisto ir slapta pe-

Miesto triukšmas jau pavergė širdį 
Ii* meilę, kaimo meilę laukan išvijo.
Melsvas rugiagėlių šypsnis, rūkų pritvinkusios naktys 
Dingo,— ■
Ir tik miesto kvapas, ugnies reklamos sieloje prigijo.

v

Kas rytas išgirstu ne skerdžiaus dūdutę, 
'Ne tėvo pakluonėj čerškančią dalgę,
Bet taksi klausausi žviegimų
Ir elgetos maldų, kur prašo išalkę...

Kad tas žydinčias lankas sugrąžintų, 
Kad kas čia primintų žalios jaujos kvapą, 
Aš meiilai, kaip motinai, tam palėkėčiau 
Ir versti pradėčiau kitokį jau lapą...

*
* *

Tikiu dar sugrįŠtfi, brangioji tėviške, 
Prieš leidžiantis saulei tave aplankyti 
Ir savo jaunystės klajonių dienas 
Posmas iš posmo tau apsakyti.

įeiti kelis šimtus kilometrų. 
O jei sugaus policija l — Ir 
vėl nusiųs pas darbdavį ar
ba nušaus. Ten su išnaudo
jimu stačiai negalima kovo
ti.

Keli iš nusiminimo ir nu
sižudyti mėgino. Paskuti
niu laiku bedarbių skaičius 
dar padidėjo.

Kiek gerėliau tiems dar
bininkams, kurie juoką ku
rią nors specialybę arba 
gauna nors sezoninį darbą, 
pa v., kad ir prie karnavalo. 
Karnavalą braziliečiai labai 
mėgsta. Per tą šventę jie 
stačiai dūksta ir išleidžia di- 
debaiiSTas pinigų sumas. 
Net valdžia paskutiniam 
karnavalui išleido kelis fiii- 
1 i jonus. O ką bekalbėti apie 
pačius žmones? — Taip ir 
marguoja kaukėmis ir įvai
riausiais vežimais visas mies-į žariją, 
tas...

Tačiau ir juo darbininkai 
neilgai tesidžiaugia. Pra
ėjo trys dienos, pasibaigė 
karnavalas — ir badas vėl į 
dantis žiūri. Styrinėk žmo
gus, kol kitą darbą susirasi.

— Lyg nėra lietuvių inte
ligentų kurie jiems padėtų?

— Tiesa, yra. bet jų ne
daug. Yra apie pora lietu
vių prekybininkų, bet jie 
laiko visai menkutes krau-

t u vėles ir vos į adys beišsi- 
\ erčia.

— O kaip sekasi ten mū
są lelijomis?

— Lelijoms vargu kas ten 
palieka. Ne viena iš dide
lio vargo ai- iš tamsumo ir į 
“viešuosius mimus” pateli- 1 
ka‘. Vietiniai gyventojai jas 
išnaudoja visokiais būdais 
ii- mano, kad tai]) daryti vi
sai nenusikaltinias. Juodu
kai mergaites net vagia ir 
kaltais nužudo. Vis dėlto 
lietuvaičiu vardas dar geres
nis už lenkaičiu, kuriu tos 
rūšies “profesija” verčiasi 
didesnis skaičius.

— Ką galėtumėt ]>asakyfi 
dėl lietuvių ateities ?

— Reiktu pirmiausiai sa
vo konsulo ir savų mokyk
lų. Tų tai būtinai reikia. 
Paskui reikia vesti koloni- 

tzaciją. Tai]) jau padare ja- 
I ponai, kuriems miešti* už
draudžia apsigyventi. Dar- . 
Liniukams reiktu suorgani
zuoti ligoniu kasas, panašias 
į vokiečiu, kokias tie turi 
])i-ie savo konsulato.

Su laiku ii- daugiau bedu 
atsirastu, bet. tada lietuviai 
vis dėlto nebūtų jau taip iš
naudojami.

Padėkojęs už gautas ži
nias, palinkėjau pasisekimo 
ir atsisveikinęs išėjau. Po.

c> sustiprjs lietuviu kataliku laikraščiu ir šiaipjau spaus- 
diniu būtį kolonijoje, suorganizuos jų pastovų platinimą ir 
sutvarkįs korespondentų būrelį.

S. Skyriai, parsitraukdami centro organizatorių-vadą. ap
mokės bent pusę jo kelionės lėšų ir vietoje jam parūpis pilną 
užlaikymą. z

9. Skyriaus užduotis yra. Įgyvendinti vietos kolonijoje 
šios organizacijos tikslus, aprūpinant vi<-šus lietuvių tautos 
reikalus.

JO. šios organizacijos skyriai n<-i jų valdybos nei svars
tys nei kišis į draugijų ir parapijų tvarką. Nesusipratimams 
kilus, gali naudotis tarpininkavimu centro dvasios vado.

11. Skyrius neturi teisės uždėti privalomų mokesčių.
12. Draugija, kuri remia laisvamanių laikraščius arba 

laisvamanių akciją, negali būti nariu šitos organizacijos.
13. Priklausančios f šią organizaciją draugijos, užsimo

ka metini mokesti iš kalno, pradžioje metų ir atsiunčia vie
ną atstovą, kuris turi būti uolus katalikas, pavyzdingas pa
rapijietis.

14. Skyrius negali priimti draugijos atstovu, kuris pri
klauso į laisvamanių ar socialistų draugija arba kuris remia 
prieškatalikišką akciją ar jų spauda. ,

15. Skyriams patartina iš savo ndrių sudaryti sekcijas- 
ratelius:

a) Spaudos platinimo, b) Liaudies švietimo ir prirašinė
jimo j šitą organizaciją, c) Eucharistininkų, d) Teatrališko, 
c) Blaivybės ir apšvietos platintojų, f) Lietuvystės gaivin
toju, g) sporto, h) Labdarybės, i) Piliečių etc.

16. Jvairoms skyriaus sekcijoms susirinkimas nuskina
tinkamus vedėjus, kurie mėnesiniame susirinkime daro savo 
sekcijų darbuotės pranešimus. '

17. Susipratęs lietuvis katalikas neapleis nei vieno mėne
sinio susirinkimo, kad savo apsileidimu neneštų dalies at
sakomybės delei puolimo Amerikos lietuvių.___________

IS. Skyriaus snsiritįkimo tvarka :
a) Malda: Tėve mūsų, šv. Kazimierai, melskis už musį

• ' z
-b*

!’)

C I

d)
c)

f)
ristininkų, Teatralės, Blaivybės ir Apšvietos. Lietuvystės gai- 
\ intojų, Sporto, Labdarybės etc..

g) Centro aplinkraščiai ir laiškai.
h) Kolonijos reikalai: apvaikščiojimai. rinkimai, sveip 

tos, parengimai, rinkliavos.
i) Valdybos pranešimai ir įnešimai.
j) Narių sumanymai. įnešimai.
k) Malda: Sveika Marija. Šv. Kazimierai, melskis už mus.

VIII. Apskričiai.

1. Keletas netolimos apylinkės šios organizacijos skyrių 
sudaro apskritį.

2. Apskričio suvažiavimai būna nors sykį i metus.
3. Į apskričio posėdį įeina; #

a) '
b)
c)
d)
e)

4. Apskričių uždavinys yra: a) aprūpinti viešus lietuvių 
reikalus paliečiančius tą visą apylinkę;

b) Sušaukti tos apylinkės lietuvių katalikų seimą.
c) Platinti ir stiprinti šią organizaciją toje apylinkėje. 

Gaivinti skyrius.
d) Paremti katalikų spaudą, ir galink, reikalui esant į- 

steigti savas laikraštis.
e) Surengti vasaros metu milžinišką visos apylinkės lie

tuvių išvažiavimą.
b) Aprūpinti apylinkės lietuvių vargšų ir našlaičių rei

kalus.

Į valdybos posėdžius yra kviečiami ir su sprendžiamu 
balsu dalyvauja. ajw>rities lietuviu parapijų klebonai.

6. Apskričių valdybos užduotis:
a) Kad apskrities skyriai būtų veiklūs, juos nuolat kvies

ti į Įvairų darbų. *’FITP
b) Surengti pasekmingą apskričio išvažiavimą.
c) Sušaukti tvarkyti apskrities seimelį, prirengti jam mo- 

degą, parūpinant paskaitas, pramatomas rezoliucijas. Sei
meliai pradėdami iškilmingomis pamaldomis bažnyčioje ir 
baigiami programų salėje.

d) Sušaukti apskričio susirinkimus ir prirengti jiems die
notvarkę.

e) Reprezentuoti lietuvius Įvairiuose viešuose amerikie
čių parengimuose.

f) Temyli, kad puolimai ant lietuvių angliškuose laikra
ščiuose nebūtų palikti be atsakymo. Skyriams gi to nepajė
giant, ar apsileidžiant, teikti reikalingą pagelta).

7. Apskričių valdybos posėdžiai būna kas trys mėnesiai, 
reikale ir dažniau.
8. Apskričio susirinkimo tvarka:
a)
h)
c)
d)
c)
f)
R)

Malda: Tėve mūsų, šv. Kazimierai, melskis už mus.
Komisijos paskyrimas: mandatams, Įnešimams.
Apskrities vado kalba. Sveikinimai.
Protokolo skaitymas ir priėmimas.
Skyrių pranešimai.
Komisijų pranešimai.
įnešimai. Rezoliucijos.

i) Biudžeto sudarymas.
k) Valdybos rinkimai.

——I) Malda; Hveika Marija, Garbė Tėvui, Šv. Kazimierai,----- L
melskis už mus.

(Bus daugiau) / ’
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t / Filo de Patruko

GYVENIMAS IR DARBAS
____________ • t ■. .

— Gyvenimas ir darhas du. 
neatskyriami žmogaus, kai
po tokio, šiame pasaulyje 
pasireiškimai.

Dar mažas kūdikis, reikš
damas savo valios/ požymius
— jis nori pasireikšti ir 
veiksmu, kūno judėjimais.

Vaikai, niekuomet nesėdi 
rankas sudėję. Jie nuo ryto 
iki'vakaro juda, žaidžia,, se
ka suaugusių veikimą. Dar
bas, reiškia, esąs įgimtas 
žmbgaus gyvenimo požimis.

Tik Šiandien darbo klau
simu labai daug, ir dažnai 
labai liūdnai atsiliepiama. 
Tačiau žmogaus gyvenimas, 
kova už pilvą ir kasdienius 
pragyvenimo reikalus — ne
duoda ne valandėlei apsnūs
ti. sustingti.

uos, nvrago ir kitko. Ta ■ .
čiau kuomet koks nepasise-j *' 
kimas, 
“geriau kur nors dirbtuvė
je, kasyklose dirbus, ar ki
tam tarnavus. Žinai tuomet, 
kad praslinkus mėnesiui jis 
gausiąs atlyginimą.”

Valdininkas. Darbuojasi, 
rodos nesunkiai, švariai. 
Gražus jo apdaras, neap- 
skretęs. Ko betruktų? Ir 
jis nepatenkintas: “Troškūs 
miesto butai, nuolatinis, kas
dienis darbas, proto darbas 
ir kūno sustingimas — tik
ra kančia. Kvepiančios pie
vos, paukščių giesmės — tai 
vis ne mūsų džiaugsmui. Gy
venimo brangumas, vieno
das durstymas galų su ga
lais” — taip neretai jis 
skundžiasi. Ir šiuose skun
duose nemaža tiesos.

apsireiškimams, nėra gali
mumo įsigyti keletos knygų, 
reikalingesnių laikraščių... 
Vien tik pilvui, kūnui paso
tinti — o dvasiai nieko ne-

jis išmetinėja Dažnai atsitinka, kad ūki
ninkas, šviesesnė šeimininkė 
laukia eilę metų savo gyve
nimo pagerėjimo, taip sa
kant sužmonėjimo — bet 
deja! Užklumpą kokios dar 
netikėtos nelaimės nederlius, 
ligos, ir, rodos, tvirtos va
lios žmogų išmuša iš pa
prastų kad ir ne lengvų gv-■’sšssrafcc. a. -įV-' vemmo vežtų.

Linkuvos apylinkė - pra
ėjusią vasarą labai nukentė
jo nuo didelių liūčių^ Ne
spėdavo laukai šiek tiek 
pradžiūti, ir vėl pildavo lie
tus tarytum iš prakiurusio 
dangaus. Ūkininkai maža 
vasarojaus tegalėjo įsėti, ir 
pasėtasis nekaip užderėjo, 
nes pakando ankstybos šal
nos. Linų sėklos (sėmenų) 
beveik nėra, nors linų buvo 
pasėta vidutiniškai. Pluoš
tas blogas' ir pirkliai visai 
nenori jo pirkti. Bulvių ma
ža buvo pasodinta, ir tos be
veik visos supuvo. Avižų ir 
miežių retas ūkininkas kū
lė. žalius nupiovę, šeria gy
vuliams. Kad ir nekultu va
sarojum šeria gyvulius, bet 
pašaro trūksta. Rugių ir 
kviečių paaugo vidutiniškai; 
patiems ūkininkams duonos 
gal pakaktu, kad nebūtų ki
tų reikalų: valstybinių mo
kesčiui. šeiniynonįs algų ir 
kt. O pinigų galima susi
griebti beveik tik už tuos 
jiačius rugius ir kviečius.

Tokiems blogiems metams 
esant, pradėjo rodytis bado 
šmėkla, pirmiausia, žinoma, 
Įvairiems darbininkams. Pas, 
ūkininkus darbo nėra ir pa
tys ūkininkai neturi kuo už
simokėti. Žiemos metu bū
davo darbo su linais: daug 
darbininkų pragyvendavo, 
linus plukdami; šiemet to 
darbo kaip ir nėra. Nema
ža darbininkų gaudavo dar-

■!■■■ ...........................
. — . ■ . j • .r : . • ■

laukų sausinimo. Nemaža 
žmonių gautų darbo, jeigu, 
būtų tiesiamas geležinkelis 
iš Linkuvos į Joniškėlį. To 
geležinkelio projektas ro
dos, jau senai parongtąs; 
reikėtų pavasarį imtis vyk
dyti. Darbininkams tektų 
kelios dešimtys tūkstančių 
litų ir geležinkelių valdybai 
tas kelias apsimokėtų.

• Jusp Žvaigždes 4į 
Sporto Pasauly

7® t—ar tai jie butų kumštininkais,;yjstikaii, . ..j 
bėgikais ir šiaip atletai — neapseina be ^y- 

» PAIN-EXPELLERIO. Jie žino vert® kį 
šito visam pasauly garsaus linimcntft. v. - 
Jie reikaulauja išsitrynimo su PAIN- 
EXPELLERIU po kiekvienam didetn-*.vi 
niam treniravimosi gimnastikos kamba- G 
riuose ir taipgi po kiekvienų Įtemptą ’ V./.J 
imtynių arenoje. Niekas kitas taip neap- \ 
saugoja jų nuo visokių Muskulų Gė^_. 4 

f. mų ir Skaudėjimų, kaip tatai padaro
PAIN-EXPELLERIS..

Išvengkite Kusulių, Peršalimų, - 
INFLUENZOS . > yjį 

turėdami tokį pati pasitikėjimą PAIN-EXPELLERIU, koĮd . ~£" 
tori jurų pačių tautos žymieji atletai. Išbandykite išsitrinti ’ 
su PAIN-EXPELLERIU šiandien. Jus busite stačiai nuste
binti jo pasekmėmis. Jus tapsite atnaujintu ir sutvirtintų. < -J 
Nesą jūsų kraujas pradės cirkuliuoti taip, kaip niekuomet /jęg 
pirmiau necirkuliavo. < ; *:

Atminkite taipgi, kad PAIN-EXPELLERIS yra pųikitl____ į
vaistu kokis tik galima gauti nugalėjimui Reumatiškų Skau*.
mų, Strčndiėglio, Sustingusio Sprando. Neuralgijos, ir t. t .į į 
Ir yra puikiausiu vaistu nuo Išsinarinimų, Nusimušimų tf . 
Geliamų Muskulų. • ; •"

Dvejopo populiarių kainų didumo bonkutčse: ‘
35 ir 70 centų. V

Galima gauti visose Vaistinėse arba stačiai iš Aį

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją, lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia* 
mas veltui. . N;

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

juose 
dienos

jaunu

. DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my-S 

limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą, v ~ ~ 

“Žvaigždutė” yra viena iŠ įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi: 
to daug pasakėlių, įvairių pąsd- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri?' 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas- 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai,.

Adresas: Lietuva, Kau- * 
nas, Liaudies Namai, “Ž vai 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija. ■

Balsas Iš Lietuvos

Iš ir I

LIETUVĄ
I'ER HAMBURGĄ - 

Ant mnsii populiarių laivų-
Nepalyginamas švarumas Ir 

-patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

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

I’inigus persitmėinm greitai ir 
temomis ratomis.

I ><-l sugrįžimo leidimų ir kitu 
Informacijų klauskit pas vietos , 
agentus arba pas

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

darbo reikalingumą 
vertę, — sako prof. 
s. — kalba paties 

Išgany
kime visai neturtingoj 

buvo dailvdės' sū-

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

Aš esu Lietuvos gvvenimo žinovas. Kito to- t /S

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- 
jainos 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 gyvenant 
tiems Lietuvoje padaryti dideli džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik 
tus visą mėnesi, už 15 litų 3 mėn.. už 
pusę motų, už 50 litų—visus metus, 
lankymas (išskyrus Latviją. Krtiją 
tija) atsieina dvigubai
laičio gat. Nr. 24. Kaunas. Lietuva

už 5 li-25 lit.— Užsienio 
ir Vokie-

Mano adresas: Duono-
sai ne jungu, bet paguodos 
nešėju.

Apie 
ir jo 
Savicki
Kristaus pavyzdis. 
tojas 
šeimynoj 
nūs.

Kiekvienas dirbdami savo 
darbą, užjausdami spvo bro- 
h — i

♦ w

likimo, nes meilė ir

*• ,r5,nejausime to skaudaus 
Kris-

Scliuberto pamiklo ųarasas: 
Muzikos menas yra čia pala: 
dojęs didelį turtą, bet dar di-

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Seks*

Aš tik teisvbe rašau. •
*

Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš
tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.. - į

žygius. r•
1 — 1 — 1 ~ 1 -
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(Iš pasakojimų žmogaus, kurį aš gerai pažįstu)

sekretoriaus vie-

GIMINES IR PAŽYSTAMI

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)_____
JUODOS (prastais kietais viršeliais)_________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____
JUODOS (geros odos viršeliais)____________ _
BALTOS (celnloidos viršeliais)______________

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu

liejimo parengime.

Svetimtaučiai, vietos įžymūs a

Vienintelis lietuvis laisniuotas e-S 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity- H 
rimo. Taisome ir jvedam motorus s 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-g 
me ir parduodame radios.

vius, gėrėjos lietuviu kalbos gra
žumu ir garbinga lietuviu tautos 
praeitimi. Jie reiškė džiaugsmo, 
kad lietuviai, kaip ir amerikonai, 
yra demokratiško nusistatymo 
žmonės; kad lietuviai, kaip ir a- 
merikonai, moka branginti demb- 
kratvbės idealus ir stengiasi įstip- 
rintr Lietuvos respublikų ant de
mokratinių pagrindų. Jie nuošir
džiai linkėjo, kad Lietuvoje kles
tėtų demokratinė tvarka ir žmonių 
laisvė.

TEMISTOKLAS, graikų gene- 
rolas. demokratų vadas (1450 m. 
prieš Kr.) išleido savo dukterį už 
vieno labai gero, bet neturtingo 
žmogaus, sakydamas: “Mano duk
tė labiau nori žmogaus be turto, 
negu turto be žmogaus.’’

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
ti, kad jos neužmirštu. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

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

LDS. Cfonn. apskričio pusmeti
nis suvažiavimas įvyks gegužės 19 
d., šv. Kazimiero parapijinėj sve
tainėj, Green St., New Haven, Ct. 
Sesijos parsidės 1:30 vai. po pietų. 
Malonėsite kiekviena kuopa iš
rinkti keletą delegatų į šį suvažia
vimą, nes yra keletą svarbių įneši
mų bei nutarimų išspręsti.

M. Blažauskaite,
LDS. Conn. Apskr. Rašt.

Valstybės Seimas.
Užtaigi, man regis, kad p. Jur- 

gėla būtų parodęs kur kas dau
giau patriotingumo ir pilietinės iš
minties, jeigu jis būtų savo laiške 
prisipažinęs prie klaidų ir viešai 
atsiprašęs. Atitaisyti klaidas yra 
didvyriškas darbas, kurio tikėtis 
iš didvyriškumą gerbiančio — ne
turėtų būt perdaug?

J. P. Mačiulis

STOCK ROOM b
e

10 Ellesworth St., WorcesterB 
s 

Tėl. Purk 5452. Tel. Cedar 7336 J

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

Taip staigiai pasikeitus aplinkybėms aš panorėjau ža
dinti niiegantĮ bičiuli, bet jis nors ir tampomas, rodos, ne
jautė sieros ir dervos kvapo ir pūtė taip, kad kmynų ry
šulėlis ant rąsto, prilaikančio lubas, suposi į visas puses.

Tuo tarpu būrelis iš dvejeto keistų vyrų ir moterį] 
atskirai atėjo prie krosnies ir ėmė patylomis kalbėtis. Žo
džių negirdėjau, bet iš jų nugirstų dalių nutariau, kad 
prieš mus rengiamas atentatas. Atėjusieji kalbėjo apie 
tai, kad visus gvVus reikia paimti į pragarą, kurie many
tų užgriebti jų turtą, gabenant padangėmis netyčia iškri
tusį ant žemės... Suprantama, tai buvo meteoras...

Vėliau, kai kalbėjusieji prasisalino, iš šokančių būrio 
atsiskyrė keli aukšti vyrai, kurie, besiraitydami rankoves, 
ėniė eiti prie krosnies.. . Jų tikslas buvo aiškus.

Pastūmęs, kiek tiktai galėjau, miegantį Snaikinį, aš 
pats prasimušęs pakauši į lubas, šokau žemyn, pataikyda
mas per pati vidurį anksčiau nukritusiam Snaiginiui... 
Kažin kas minkšta po juo suliumpsėjo ir apsivėlė ant ma- 
sfa|vtos užmaišytos tešlos.. *.
no kojų. Snaiginio sėdėta duonkubily prie krosnies pa-

Nors troboj staiga pasidarė tamsu, bet tai—mano 
dingčia—teturėjo reikšti gudrų velniukų sąmokslą, todėl 
aš pagriebęs pusiau miegantį, visą tešluotą, Snaiginį, už
metęs jam kailinius, vilkte išvilkau jį į pyškantį šaltį...

Snaiginis atsipeikėjo tiktai tuomet, kai mudu buvome 
bėgte pusiaukelyje atgal į miestelį. Kojos šalo, apie nosį 
nebuvo ką ir kalbėti, o nesusegioti rūbai gaudė vėją. -

Atbėgome tiesiai į policiją. Tešla, prairę kailiniai ir 
beprotiška mūsų išvaizda atkreipė policijos dėmesį, taip, 
kad ji nutarė mus palaikyti net iki poryt dienos. Rei
kalas pasunkėjo, kai policija gavo žinią apie dingusius 
kailinius. Su palydovais negreit grįžome į Kauną, čia 
iš laikraščių sužinojome, kad Lietuvoje joks meteoras ne
krito.

Bet kritimas vis dėlto buvo... ("Rvtas”)

gyvenęs Brockton, Mass., sirgęs, 
Jo brolis Stasys gyvenęs 29 Vii- 
son St., Rochester, X. Y.

"ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau
tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

"ŪKININKAS” išeina kas savaitė gražiai 
paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juoku, įvairenybių ir tt.

ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. '^Tnigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas "UKTNL^'KO” administracijai, Gedimino 
g-ve 30 Nr.

Neužmirškit, kad "ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

garbinimu, tai būtų buvę supran
tama. nes jis iš tų poni] malonės 
turi “džiabą 
tą N'ew Yorko konsulate. Bet kai 
jis opozicijos partijas pradėjo mai
šyti su “dumblais,“ lyginti su Lie
tuvos priešais ir visokiais nenau
dėliais, — tai jau ne patriotiškas 
ir negarbingas darbas, kuriuomi 
didžiuotis negalima.

Jeigu p. Jurgėla nepakęstų par- 
tyviškumo ir jam rūpėtų “deši
niųjų srovių” sutelkimas bendram 
valstybės darbui, tai jis lygiai pat 
turėtų smerkti ir pažangiečių tak
tiką, kuri link kitų partijų pasižy
mi keisčiausiais absurdais. Pritar
ti ir garbinti dabartinę vyriausy
bę, kuri veda keistą ir kraštui ža
lingą vidaus politiką, vien dėl jos 
“gabios užsienio politikos,“ irgi 
nėra nuoseklus nusistatymas, ypač, 
žinant tai, kad užsienio politiką 
pažangiečiai nei kiek nepagerino. 
Lietuvos reikalai užsieny kur kas 
įvirčiau stovėtų jeigu Lietuvoje 
būtų atstatyta normalė padėtis,

ValaitiiŲJonas, seniau gyvenęs 
582 Clinton St., Brooklyn, X. Y. 
1921 m. sunkiai sirgęs, ir po to se
suo Emilija ir giminės laiškų ne
gavę.

Skavinskas, Kazys, iki 1927 m. 
gyvenęs 325 Main St., Binghamp- 
ton, X. Y. Ieško susirūpinusi mo
tina. Konsulato laiškai sugrįžo at
gal.

Čerka, Kazys, kilęs iš Biržų ap., 
Amerikon išvykęs 1913 m., gyve
nęs Bostono apylinkėse.
- Vaitkevičius, Antanas, alias Wat- 
kins, Tom. gimęs 1886 m., Rietavo 
vaisė., Telšių apskr. Seniau gyve
nęs 342 Cherry St.. Xew York 
Crty, vėliau 69 Hudson Avenue, 
Brooklyn, X’. Y. Nuo 1924 m. mo
tina nuo jo jokių žinių nėra gavus.

Juraitis, Antanas, seniau gyve
nęs 910 So. 3rd St., Brooklyn, X. 
Y. Jam adrdesuoti laiškai grįžo.

Narkevičius, Aleksas, iš Laižu
vos. seniau gyvenęs 95 Middle St.. 
Portland, Me.

Ieškomieji arba apie juos ,ką 
nors žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Consulate 
General of Lithuania, 15 Park 
Row. New York Citv, N. Y.

Kas link “nieko panašaus“ 
prieš kunigus ir “aš simpatizuoju 
kr. demokratu idėjoms,” tai vėl 
nesuprantamas p. Jurgėlos pasi
aiškinimas. Nejaugi p. Jurgėla 
manytų, kad jis kunigus pagerbė 
ir kr. demokratams simpatijų iš
reiškė savo kalboje pabrėždamas, 
kad “krikščionims demokratams 
valdant Lietuvą daugiau kunigu 
apsiženijo, negu visame Lietuvos 
gyvenime;“ kad “Šv. Tėvo atsto
vas buvo kiaušiniais palydėtas;” 
kad “garbinamus vadus vėliau 
teikėjo sušaudyti kaipo lenkų 
šnipus;” kad valdininkai laidoka- 
vę ir nesirūpinę Lietuvos gerove 
ir 11.

“UKININkAS” nes
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■...... ■ 11 J - -«■ • r- I X .Kada užgesino šviesą—nežinau, tik netrukus pajutau, kad pas mus ant krosnies pasidarė šviesu—net Įtartinai 
šviesus pirma to nebuvo. Šiek tiek pakėlęs galvą, aš pa
mačiau, kad troboj esama keistų vakaruškų: jokios mu
zikos negirdėti, bet daugybė bernų ir mergų smarkiai try
pė kojomis. Pažiūrėjęs geriau, pamačiatųkad visų kojos 
labai plonos ir baigiasi lyg pasagėlėmis, o veidai—ne vei
dai, O tikron ličynnM..Mimui i m i.i pukiilciio įlosi.. ~ 
Aišku, tad būta pragaro, bet neaišku—kaip nųisų į jį pa
tekta. . .

Daniusevičius, Juozas, jo žmona 
Ona, buv. Razvydaitė. ir Razvy- 
das, Kazimieras,—visi kilę iš Ža
garės, Šiaulių apskr. Paieško A. 
Noreika.

Skipitis, J. B.r gyvenęs Čikago
je ir Valparaiso, Ind.

Razvadauskas, Petras, kilęs iš 
Kėdainių.

Kunevičius, Simas, ir Kriščiū
naitės Anelė, Marija ir Mikalina, 
visi atvykę Amerikon 1904 m. Se
niau gyvenę Brooklyne.

Balčius ar Balčiūnas, Stasys, 
kilęs iš Telšių apskr., Amerikon iš
vykęs apie 25 metai atgal.

Busilas, Juozas, kilęs iš Ruda
minos vai.. Seinų apskr.. bene iš 
Maišymų kaimo. Seniau gyvenęs 
DuBois, Pa.

Miltinis-Miltenis-Mills, Simas, A- 
merikon atvykęs 1924 m., seniau 
gyvenęs 145 Thames St., Brook
lyn. X. Y., vėliau išvykęs Čikagon.

Cironkai, Petras, Pranas, ir Ga
brielius, kilę iš Krakių kolonijos 
“Grine.” Paieško pusseserė Juzė 
Lukoševičienė.

Vasiliauskai, Antanas, Silvestras, 
Elena, Agnė ir Mykolas, iš Kros
nos valse. Prieš karą gyvenę She- 
nandoah. Pa.

Polkauskas, Kazys, kilęs iš Žiež
marių, Trakų apskr., iki 1922 m.

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
\ “MOTERŲ DIRVA”
2322 IF. 24 Street, Chicago, III.

1929 m. kovo 2 d. Lietuvos nepriklausomybės paini- 
į“Darbininko” Redakcijai
366 W, Broadivay,
So. Boston,Mass.

Poška, Domininkas, iki 1926 m. 
gyvenęs Hastings on Hudson, X. 
Y., Bos 621. Spėjama esąs miręs.

Paltanavičius, Antanas, iki 1926 
m. gyvenęs 555 Metropolitan Avė. 
ir 63—65 Stagg St.. Brooklyn, X.

Vienintelis Lietuvis Laisniuotas 
Plumberis

Dedu visokius plumbing ir henting 
už žemas kainas.

> 58 Orange Street
Worce8ter - - Massachusetts

Kadangi virš diskusuojamoj iš 
Xewarko korespondencijoj buvo 
paminėta ir mano vardas, pažy
mint. kad man toko taisyti p. Jur
gėlos kalbą, tai gerb. “Darbinin
ko” Redakcija prisiuntė R. K. 
Jurgėlos laišką, kad pridėčiau sa
vo pastabų prierašą.

Kastą Jurgėlą gerai pažįstu ir 
asmeniškai prieš jo asmenį nieko 
neturiu. Kaipo uolų lietuviškoj 
dirvoj darbuotoją—aš jį gerbiau 
ir kitiems jaunuoliams pavyzdžiu 
stačiau. Bet išklausęs jo kalbas 
Netvarko lietuvių susirinkime, va
sario 17 d., pasijutau labai “dis- 
appointed.”

Aš tiesiog negalėjau suprasti, 
kas dedasi p. Jurgėlos galvoje, 
kuomet jis tokioje iškilmingoje, 
visoms partijoms gerbtinoje ir vi
siems lietuviams brangintinoje 
dienoje — minint Lietuvos nepri 
klausomvbės 11 metų sukaktuves 
— pradėjo partyviškai kalbėti, že
minti ir šmeižti demokratines opo
zicijos partijas, o j padanges kelti 
diktatorius. Tokia p. Jurgėlos kal
ba gal būt buvus suprasta rinkimų 
metu pažangiečių mitinge, bet ne
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demokratinė krašto tvarka. Kaip 
užsienis gali gerbti Lietuvos tai
sės, kuomet saujalė Lietuvos val
dytojų nesiskaito su viso krašto 
piliečių valia? Juk neužtenka at
spėti tautos valią, bet reikia turėti 
tos valios reiškimui teisėtą manda-

Xa, o lietuvis, “krauju pasišven
tinęs” patriotas, atsistojęs prieš 
tą pačią publiką — drožia antide
mokratišką diktatorių giesmę 1 Iš- 
rodinėja, kad lietuviai nemoka sa
ve 'valdytis, kad Seiman išrinkti 
atstovai “tik koliojos ir ėmė al
gas, o rimto darbo nedirbo,” kad 
liaudis “neišmano apie valdymą,” 
kad Lietuvą atvadavo “ne visi lie
tuviai, o tik keli” ir kad todėl 
“Lietuvą turi valdyti tik keli žmo
nės” etc.

Ko1 dar spauda tebesiginčijo, ar meteoras Lietuvoje|rnukrito, ar ne mudu su Snaiginiu nutarėm iį eksploatna- 
Juk ne ttau.įiena pasaub^e~bendroves, eksploatuojan- gf čios nesamos gėrybės, o čia vis tiktai kas hors tikrai kri- 

■; to. Mintį eksploatacijai davė mano kaimynas Snaiginis, 
sukūriam kažin kodėl atėjo į galvą mintis, jog meteoras y- B ra būtinai auksinis, kas taip viliojamai derinosi su mū- 

svajonėmis pasidaryti turtingais žmonėmis... Juk, ■E išfikruiu. nusibosta pagaliau nemokėti šeimininkėms už hutą, imti skolon riestainius h- laikyti neatimtus iš skal- |&i>yklos po pusantro mėnesio skalbinius...K '-Kol dar niekas tikrai nebuvo meteoro vietoj apžiūrė- K M mudu su Snaiginiu, skubėlius pasirengę jau riedėjo- Bine, traukiniu Kanaano žemės.linkui.. . Jau persėdo į ma- 
tžą traukinėlį, ėmėme klausinėti—ar nežino kas daugiau a- fcįpie nukritusią žvaigždę? Tačiau, maldingumo išraiško- Hiis dvelkia moteriški veidai žvelgė į mus, kaip Į Kalva- 
E^rijos gyventojus iš prievartos... Tiktai vienas vabalnin- E kietis dėdė su nerauginto kailio skranda palankiau sutiko 
Kmūsų smalsumą: jis net nurodė pas Vabalninką vietą, j^kur gyvena jo brolio kūmas, kuris savo akimis matęs balotos šviesos iš dangaus kritimą. Tiesa, vabalninkietis dar 
|y pridūrė, kad brolio kūmas tą kartą pats hnvęs baltosios Kraigavęs...

L Stotyje, Į kurią atvažiavome, tikėjomės rasti didelį są- 
| myšį—juk meteorai dar tokie neregulerūs svečiai!—bet 
F čia buvo visai ramu, kaip kasdien': taip pat ramiai pilie- 
Kį tis mSušė basliu arklį gatvė,je ir taip pat ramiai prie svar- 
Ef blausios miestelin įstaigos langų viena moteris pylė pa- 
0 mazgų kibirą.. . Tačiau, mes manėme, kad tam tikri or- 
B ganai jau senai padarė žvgiiis apsaugoti retai mėtomą 

dalyką. Koks buvo mūsų nustebimas, kai visi tam tik- 
|U ros įstaigos valdininkai, nebodami šalčio, ramiai sau vidu- 
E jė lošė kortomis.. .

Nusipirkę iš Imperatyvo po silkę skubiai išdrožėme iš 
E miestelio, kad atvyktume Į vietą anksčiau už visus kitus. 
r Eidami keliu stebėjomės, kad niekas neina, nevažiuoja: 
B- mat, m ūsu piliečiai baisiai surambėję—kokioje noi-s Aug
alijoje jau būtu susidariusi akcinė bendrove turistams į 
r-i meteoro kritimo vietą pristatyti, o čia mbs tematome per KAeŠimtį kilometrų vos vieną paklydusį vilką, kuris net 
E mūsų nedrįso užkabinti...
Ml!?.- Žiemos dienos trumpos, taigi greitai pradėjo temti. 
E Pradėjome ieškoti nakvynės. Užėjom į vienkiemį, kuria- 

B-infry'he gardžios vakarienės^ dar gavome išgirsti, a pi e MiU t sų rūpimą dalyką. Tiktai čia žmonės meteoro kritimo 
Kviėtą savo pasakojimuose nurodė daug kilometrų toliau į

. šalį. Mano dingčia. tai buvo tas pats mūsų piliečių suram- 
Č^jimas..

Bet nakvynę gavome gerą.. . krosnis buvo dar iš prieš- 
į.lzarinių plytų, o malkos—kirstos dar prie vokiečių...
S Šeimininkės mvlimi. mudu su Snaiginiu ukopčnie ant 
^.molinio pečiaus. Vietos, tiesa, buvo nedaug, liet už tai 
jaukumo pakankamai. Pasirodė nereikalingi ir suirę kai

liniai, kuriais mus šeimininkė užklojo. Netoli nuo kros
nies, palubėje pakabintos, kvepėjo išdžiovintos mėtos, o 

'Jkažin kur už mūro sienelės dvelkė šeimininko išauginta 
į.naiųine taboka.. .Aš dar šiek tiek klausiausi šeimininkų šnibždesio apie 
riniesčioniškus”—vadinasi, mus, o Snaiginis tuojau ištižo 
f ant krosnies'Turė jau numesti užgulusią mane io liemens Eptisę.
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sau. Kaipo buvęs savanoris, sm'er- 
kiu pertoli nuėjusį Lietuvos parti
jų šališkumą ir tą nedvejodamas 
savo kalboje pasakiau. Kaip visi 
mano ginklo draugai, aš trokštu 
tautiškos vienybės, ypatingai de
šiniųjų srovių, t. y. kr. dem. ir tau
tininkų. Deja, to gyvenime nėra. 
Reikšdamas tą tautos vienybės 
troškimą, nesitikėjau “užgauti ki
tų jausmų.” Aš reiškiau tiesą, 
kaip kad aš ją mačiau. Aš dabar
tinei Lietuvos vyriausybei prita
riu dėl. jos gabios užsienio politi
kos, nors negiriu kaikurių vidaus 
politikos faktų. Xoroms nenoroms 
žmogus turi ją remti, nes opozici
ja šiuo momentu tiktai lenkams, 
bolševikams ir kitiems priešams 
talkininkauja. Kaipo savanoris, 
pasirenku lietuvystės kelią, t. y. 
poziciją.

Tikėdamos, jog Tamsta įdėsi šį 
atvirą laišką artimiausiam nume
ry, lieku

8u pagarba,
K. R. Jurgėla.

“Darbininko” š. m. kovo 1 d. 
laidoje tilpo korespondencija iš 
Xewark, X. J., kame, aprašant 
Lietuvos Nepriklausomybės 11 m. 
sukaktuvių apvaikščiojimą, mini
mas ir mano vardas. Pasiskaičius, 
susidaro įspūdžio būk aš. esą, kal
bėjęs nepatriotiškai. ir ypač, 
“prieš kunigus ir krikščionis de
mokratus.”

Turiu garbės pažymėti, jog iki 
šiol niekas manęs nepatriotingurnu 
neįtarė. Esu buvęs Lietuvos Ka
riuomenės amerikietis savanoris 
(Amerikos pilietis ir Amerikoje' 
gimęs-augęs) ir griežtai tautiško 
nusistatymo. Kalbėjau lietuviškai 
ir patriotiškai. Nejaugi Jūsų ko- 
respondejitas partingumo smerki
mą skaito nepatriotišku? Jei taip, 
tai regimai esama žmonių kurie 
“patriotiškumu” skaito partijų 
garbinimą... Gi aš savo patriotiš
kumą savo krauju fronte pašven
tinau, ir tuo didžiuojuosi.

Kai dėl kalbos “prieš kunigus” 
—nieko panašaus nekalbėjau, ne
bent Jūsų korespondentas skaito 
skaudaus fakto atvirą konstatavi
mą kaipo kalbą nukreiptą prieš 
mūsų gerb. dvasiškiją. Aš pami
nėjau savo kalboje faktą, kad kr. 
dem. ir liaudininkų valdymo lai
kais Šv. Tėvo atstovas buvo kiau
šiniais apmėtytas, derybos dėl 
konkordato nutrauktos, ir eilė ku
nigų pametė savo pašaukimą. Aš 
raustu prieš tą faktą. Publikai 
tiesa, matyt, patiko, nes už tą pa
stabą gavau daugiausia aplodis
mentų. (Netiesa. J. P. M.). Aš ti
kiuosi. mūsų visuomenė tokių 
“kunigų“ nesisavina.

Aš simpatizuoju kr. demokratų 
idėjoms, pats buvęs ateitininku, ir 
gyvai veikiu L. Vyčių eilėse. Bet 
aš lietuvybę statau aukščiau par
tijų ir jokiai partijai nepriklau- ;
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VIETINES ŽINIOS
skyrių ir dabar įstojo į St. Francis 
ligoninę, kur ištisus metus prakti
kuos mediciną.

Sveikiname p-nią Rakauskienę 
ir linkime linksmai praleisti ato
stogas savo "tėviškėje.”

« ORCHESTRA
to iš Pauliaus 

Dr-jqs rengiamojo vakarėlio, |x>w- 
ęllįo jaunimo orchestra po vado
vybe Andriejaus Vilkišiaus, išpil
dys muzikališką dalį programo. 
Linksma, kad kiekvienoje parapi
joje pradeda rastis daugiau jauni
mo, muzikos mylėtojų, kurie gali 
parodyti savo gabumus ir pra
linksminti žmones gražiai sutvar
kytomis muzikos stygomis.

Baigdamas, tunu palinkėti Ta 
ronto lietuviams geriausio pasise
kimo. užmanymuose, kaip tvėrime 
parapijos, platinime apšviestos, y- 
pač šv. Jono dr-jai, kuri tokius 
garbingus darbus užima. Prie ap- 
šrietos turiu priminti, kad toron-

Antradienis, balandžio 2 d.. 1929

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

VELYKŲ IŠKILMĖS

TORONTO ONT., CANADA
Svyrūnėliui atsakymas

“Keleivio’* numeryje 12 iš 20 
dienos kovo tūlas Svyrūnėlis rašo, 
kad Toronte trūksta merginų ar
tisčių, kurios tiktų scenos dar
bams. Teisingai, kad Toronte ben
drai paėmus sulvg skaičiaus lietu
vių, merginų mažai yra ir dėl te
atro vaidinimui yra gana sunku 
surasti jeigu daugiau į veikalą jų 
reikia.

Bet kaip Svyrūnėlis rašo, kad 
Šv. Jono dr-jos agentai atkalbinė
ja merginas ųuo teatro mėgėjų 
kuopelės, o kviečia prie savęs 
dirbti, tai netiesa. Labai gaila 
Svyrūnėlio, kad tiek svyrinėja ir 
nežino ką parašyti nepaliečiant šv. 
Jono dr-jos, nežiūrint ar tas buvo 
ar ne, bile tik nugirdo nuo ko ar 
plepalą ar paskalą, tai jau ir plie
kia ir kas nepatinka Svyrūnėliui 
nė jo raudonai idėjai, tas ir kaltas.

Svvrūnėįi, drauguti, pažvelgk 
rimtai į savo protą ar tam atvy
kai, kad griauti lietuvių meilę, su
tikimą. Kad ir svyrinėji, bet ap
svarstyk kad negražu nefaktiškai 
šmeižti, nežiūrint žmonių pažiūrų. 
Paskutiniais laikais Svyrūnėlis 
pradėjo ir "Laisvėje” labai svy
ruoti apie Šv. Jono dr-ją. Nesiste
biu, nes ten Svyrūnėlio dirva. To
ronte merginų lietuvaičių gana žy
miai trūksta teatro darbams, T)ef 
ne vieniems jaunikaičiams. Jų 
trūksta ir šv. Jono dr-jai ir kitoms 
dr-joms. Bet norint ką pastatyti, 
visos dr-jos gauna rodą.

Stengkis, drauge Svyrūnėli, kiek 
galint stiprėti savo proto diktavi
me. tikromis mintimis kaip yra, 
o ne taip kaip paskutiniais laikais 
pradėjai klajoti su savo šmeiži
mais. Tuomet būsi tikras lietuvis 

---- kolonijoje, kad Įsvyruojantis. \ 
, Oi-da-voi-da

tiiiio kunigo ir pradėjo nusimesti 
raudonųjų viešpatavimą nuo savo 
sprando. Bolševikams šis katali
kų veikimas nepatinka, nes jie ži
no, kad nebeturės dirvos savo me
lams skleisti. esirūpinkite baž
nyčia ir kunigu, nes tuo patys ka
talikai apsirūpins. Mes supran
tame, kad jums nedarbininkų rei
kalai apeina, bet jūsų pačių kiše
nės. Jūs už tai katalikus šmeižia
te ir net sifmtate iš piktumo, nes 
bijote, kad kunigas gali pratarti 
teisybės žodį. Tiesos jūs bijot kai 
velnias kryžiaus. Toronto lietu
viai džiaugiasi, išskyrus tik išga
mas, kad atsirado keli vyrukai, 
kurie pasišvenčia, ir laiką savo 
padeda, parašydami žinučių iš 
Toronto į laikraščius, parodydami 
bolševikų darbus, jų norus ir jų 
šunybes daromas dėl katalikų. Tai 
yra garbingas darbas ir už tai 
jiems priklauso padėka nuo To
ronto lietuvių. "D-ko” korespon
dentas "Svečias” nei vienos d-jos 
nešmeižė, tik parodė kaip elgiasi 
tose dr-jose bolševikai su katali
kais. norėtlami visiems užmauti 
raudonas mūzas ir paversti išga
moms. Kad šv. .Jono d-jos šviesi 
ateitis, tai aišku, nes prie šios 
<!i--jos nepriimami raudonieji bei 
i’gamas. ir dėlto būna mažiau ne
sutikimų, ne taip kaip prie "pa
žangių,” kur bedievybės skleidi
mas yra pirmas tikslais! Kad pa~ 
dengt tą savo biaurų tikslą, jie 
save pasivadina darbininkų užta- 
ičjais, bepartyviais ir kitokiais.

Pyksta "Svyrūnėlis,” kad šv. 
Jono dr-ja kovo 3 d. vienbalsiai 
nutarė kviesti kunigą ir tverti pa
rapiją. Pažangūs lietuviai tokiu 
nutarimu tik džiaugiasi ir pažada 
padėti Įvykinti. Tik bolševikams, 
žydelių bernams, toks nutarimas 
nepatinka. Su tokiais geriausias

trrtntn
kraštis tai "Darbininkas.” Jame 
jūs rasit apie darbininkų reikalus, 
tikybą, politiką, įvairių žinių. 
"Darbininkas” talpina ir talpins 
žinias iš Kanados ir Toronto, iš 
lietuvių gyvenimo. Lai nėi vienų 
namų nelieka kur nebūt "Darbi
ninkas.” Kur gyvenat keli, ten su- 
sidčkit ir visi užsirašykit. Kurie 
mdirbat ir esat blogoje padėty, 
tiems irgi pastangos daromos, kad 
nelikt be katalikiško laikraščio.

Pastebėjau dar vieną labai di
delį blogumą, tai geros katalikės 
šeimininkės ir laiko vieną kitą be
dievį savo namuose N. Gerbiamosios 
moterėlės, tokie kvatierantai gali 
daug blogo jūsų namuose padary
ti. ypatingai jūs mažus vaikelius 
Į blogą pastūmės. Kadangi Toron
te yra užtektinai gerų katalikų 
vyrų, tai jums lengva pasirinkti, 
o tuas, kurie paklydę ir namuose 
burnos savo nesuturi geriausia 
prašalinti. Taip apsaugosite savo 
namus.

DOMEILDS.CŪNN. APSK. 
KUOPOMS

šiemet LDS. Conn. apskričio 
metinis išvažiavimas Įvyks birže
lio 16 d.. 1929 m., Linden Parke, 
Fnion f'ity. —-

Komisija rengimo šio išvažiavi
mo prašo kiekvienos kuopos pri
sirengti su šiokiu bei tokiu pro-

TORONTO ONT., CANADA
Bolševikų "Nelaisvėje” Ne. 64 

tilpo atsakymas, po kuriuo pasi
rašo "Svyrūnėlis” į mano kores
pondenciją, kuri tilpo "Darbinin
ke” vasario 26 d. šių metų, po sla- 
pyvarde "Svečias.” “Svyrūnė
lis” nei ne bando mano įvairiems 
užmetimams atsakyti, bet ką gi 
vargšas bolševikėlis atsakys prieš 
faktus ir tiesą. Nors jis rašo, kad 
"piktumu, šmeižtu ir kerštu mei
lės nepadarysi,” bet pats savo ko
respondencijoje šmeižtus ir kerštą 
panaudoja, nes "juodieji klerika
lai, fanatikai” ir kiti bolševikiški 
perlai figūruoja visoje “Svyrūnė
lio” korespondencijoje. Ar tai 
yra meilės ieškojimas? "Svyrūnė
lis” rašo: "Pažangesnės dr-jos 
stengiasi su visais draugiškai su
gyventi.” bet pats tuoj šaukia, 
jog "reikia šaukti visuotinas susi
rinkimas ir nutarti kunigo neįsi
leisti.” Taip tai bolševikai "sten
giasi draugiškai sugyveni.” Svy
rūnėli, šmeižtais Šv. Jono dr-jos 
veikimo nesulaikysi. Katalikai y- 
ra susipratę ir jie jūsų plepalus 
pamatę dar geriau jus pažįsta kai
po vilkus avies kaily. Lietuviai 
katalikai labiau susiorganizavę, 
pradėjo rūpintis apšvieta. savo ti
kybiniais reikalais; rūpinasi para
pijos tvėrimu ir išlaikymu nuola-

irgumentas moterėlių šluota. Kutz- 
tūringais argumentais jų neįtikin
sime. Katalikai tokių atkalbinėtų
jų neklauso ir jūs.su savo purvi
nu mokslu kataliku neprikalbinsi
te. "Svyrūnėlio” mėgiami šlamš
tai gero lietuvio darbininko na
muose netinka.

gramu, kad suvažiavime galėtų 
komisijai jų dali programo per
duoti.

Tadgi dabar laikas kuopoms rū
pintis ir šiaip ar taip sumanyti ir 
prisirengti prisidėti su programų 
išvažiavime, kad jis būtų turinin- 
gesnis ir geresnis, 
darbą.

bažnyčia niekados tiek dauž žmo
nių nesutalpino kaip Velykų iškil
mėse. Žmonių buvo ne tik vieti
nių, bet ir iš visur, net ir iš toli
miausių miestų.

* Penktadienio ir šeštadienio va
karais pasirodė, kad nemažai žmo
nių gyvena South Bostone. Tiek 
žmonių prisirinko, kad visi takai 
buvo užpildyti ir daugiau nebuvo 
galima sutalpinti.

Velykų rytą, 3 valandą, žmonės 
pradėjo rinktis į bažnyčią. Kurie 
atėjo penktą valandą, jau. turėjo 
stovėti, nes jau vietos nebuvo.

Iškilmės prasidėjo 6 valandą. 
Vyrų choras gražiai ir įspūdingai 
atgiedojo Prisikėlimo giesmę. Pra
sidėjo procesija. Jeigu katrie ma
tėte Eucharistinio Kongreso pro
cesiją, tai galite sau įsivaizdinti 
kaip išrodė procesija kuomet pra
dėjo pamažu eiti pų bažnyčios ta
kus visur prisigrūdę, bet gražiai 
vedama sodintojų lhinrugai. apėjo 
su didelėmis iškilmėmis. Pirmiau
sia ėjo Altoriaus berniukai, paskui 
mergaitės ir berniukai baltai pasi
puošę. Gražiai tvarkė vaikelius 
merginos. /

SUSIRINKIMAS
Trečiadienio vakare bus susirin

kimas parapijos darbuotojų. Bus 
kalbama apie geresnį susitvarky
mą ir prisirengimą prie parapijos 
metinė? iškilmės. -------------- --------

ŠV. TERESĖS PAMALDOS
Antradienio vakare bus laiko

mos pamaldos prie šv. Teresės. Po 
pamaldų bus adoracija šv. Teresės 
relikvijų.

V AKACIJOS
šią savaitę katalikiškų mokyk

lų mokiniai turi sau pavasarinių
\ isos kuopos į atostogų laiką, To kelių mėnesių

Rengimo Komisija

ŠVENTO PETRO IRPOVILO , 
DR-JOS VALDYBA

»
SERGA MIKALIONIS

Pereitą savaitę susirgo gripu 
realestažininkas p. Julius Mikalio- 
nis. Yra viltis, kad jis greit pa
sveiks. - R.

MOTERŲ SĄJUNGOS KUOPA
Antradienio vakare, Moterų Są

jungos kuopa, turės savo susirin
kimą. Bus kalbama apie reikalin
gumą ir naudingumą daugiau la
vinti save prie įvairių naminių 
ruošos darbų. Patartina narėms 
skaitlingai atsilankyti.

KUN. J. J. JAKAITIS BOSTONE
Pereitą savaitę "Darbininko” 

redakcijoj lankėsi kun. J. J. Ja
kaitis, Worcesterio šv. Kazimiero 
parapijos klebonas. Gerb. klebo
nas užsakė ekstra 150 egz. "Dar
bininko” velykinio numerio ir lin
kėjo, kad "Darbininkas” būtų 
kiekviena lietuvio namuose.

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
702 E. Flfth St, So. Boston, M» 

Vlęe-Pirminlnkas—Juozas Jachevigįiią, 
82 Sawyer Avė., Dorchfeter, Man? į Lt 

Prot. Raitininkas — Albinas Ne 
948 E. Broadway, So. Boston, 

Fin. Raitininkas — Juozas Guze 
27 Tampa St, Mattapan, Mass 

Iždininkas — Vincas Kalifiius,
67 G Street South Boston, 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaą,
492 E. Seveptb St, So. Boston, M 

Draugijos susirinkimai būna kas 
mą nedėldieni kiekvieno m& 
vai. po pietų, parapijos sal 
E. Seventh S L, So. Boston,

ŠVENTIMAI
Ateinančio penktadienio

Šv. Kryžiaus Katedroje J. E. Kar
dinolas Vilius O’Connell teiks Ku
nigystės Sakramentą Šv. Jono Se
minarijos auklėtiniams. Tarpe į- 
šveutinamųjų į kunigus, šį metą, 
nesiranda lietuvių.

Reikia pastebėti, kad tarpe į- 
šventinamųjų randasi Profesorius 
Lord, kuris ilgus metus' mokytoja
vo Harvardo Universitete. Pri
ėmęs Katalikių Bažnyčios krikštą 
pradėjo giliau tyrinėti Kristaus 
Mokslą ir galutinai kaip Stod-

rytą

Marijos Vaikelių Sodalicijos va
karėlis įvyko Velykų vakare, ko
vo 31 d., 1929 m. Buvo daug žmo
nių, daugiausia vaikelių, narių. 
Vakarėlis pavyko. Štai progra
mas : -- ,

1. Duetas; smuiką pagriežč Kat
kus, piano akompanavo, M. Grin- 
kevičiutė.

2. Prakalba—Kun. F. W. Stra- 
kauskas. Jis už tris kalbėjo: už 
gerb. kleboną, už save ir už vaidin
tojus.

3. Zoo Band. Solos — O. Zulo- 
niutė, O. Sinkevičiūtė. Padainavo 
solo M. Grendelis, O. Zuloniutė. 
Cloron Dance—I. Leščinskiutp ir 
M. Januškevičiūtė.

Pirmininkas — M. Žiobs,
539 E. 7tHSt., So. Boston, - * 
Telephone South Boston 3552-8 < į

•*■!.-

Telephone South Boston 35 
Vice-Pirmininkas—J. Petrąu

24 Thomas Pk., 8. Boston, Masa y 
Prot. Raštininkas—J. Glinęcldą, j 
5 Thomas Pk., S. Boston, Masą,, J 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Masą, -į 

Kasjęrius — A. Naudžiūnas,
885 Bpoadway, So. Boston, Maą£ .1 

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

Draugija laiko susirinkimus
trečią nedėldienj kiekvieno in£ eu 
nėšio, 2-rą valandą p ’ >
parapijos salėj, 492 >ev
St., So. Boston, Mass.

Šaukia "Svyrūnėlis” steigti kny
gynus, skaityklas, liaudies namus. 
Katalikai jau ir dabar rūpinasi 
apšvieta: turi jau didoką knygy
nėlį ir daugybę laikraščių iš Lie
tuvos ir Amerikos. Sutverus pa ru
piją bus ir namas dėl visokių rei
kalų. Jung. Valst. lietuviai kata
likai turi pristatę mokyklų, ligo
ninę. vienuolynus, steigia kolegi
ją, turi daug salių ir tt. O ką be

dieviai bolševikai turi? Ugi nieko, 
išskyrus katalikų sumanytas ir 
pastatytas kelias sales,’kurias bol
ševikai paveržė ir keletą laikrašt- 
palaikių, kuriuose šmeižia dirban
čius katalikus. Dabar J. V. bolše
vikai liko tik kaip šmikiai ir jiems 
užėjo blogi laikai, nes • nfra ką 
daugiau mulkinti. Žmonės susi
prato. Dabar nieko beveik neren
gia, nes neapsimoka : o katalikų 
vis naujos bažnyčios ir mokyklos 
statomos ir pilnos. <

Ant galo "Svyrūnėlis” rašo: 
"Mes (suprask bolševikai. Sve
čias) turime auklėtis ir kitus auk
lėti,” nes tikėti, kad išsivystėte iš 
beždžionių yra senas ir nudėvėtas 
"mokslas.”

i

Geriausios Rūšies Mėsos
Už Žemiausias Kainas Galima Gauti Pas

GALIMA GAUTI PAS

Louie’s Public Narket

GERA MOTERIŠKĖ
Kaimietė varė asilus. Sutikę ją 

vaikėzai rėkė: "Labą dieną, asilų 
motina!” — "Labai ačiū, mano 
vaikeliai”—atsakė geroji moteriš
kė. t “Š-nis”

-------- -------rfr---------------- --------
sunkaus darbo turės progą pailsė
ti, ir pasistiprinti, kad sugrįžus at
gal. sėkmingai užbaigti šių metų 
mokslo metą.

MIESTO MOKYKLOS
AIiesto viešos mokyklos turės vė

liaus savo vakacijas, kuomet oras 
busšiek 

nuo
tiek atšils. Greičiausiai 
balandžio 15 iki 20-tai.

8OUTH BOSTONO GERIAUSIA BUČERNĖ

29S West Broadway, South Boston
ARTI KAMPO D STREET

TAIPGI PARDUODAME VISOKIŲ

ŠVIEŽIŲ ŽUVŲ
ATEIKITE IR PERSITIKRINKITE -----------

, r
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Pranešimas
Iš priežasties mirties mano bro

lio Dr. Hamilton C. Perkins, 556 
Broadway, South Boston aš da
bar atidarau jo ofisą antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais. Ofiso valandos: nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9. Pirmadieny, 
trečiadieny ir penktadieny aš bū
siu Dorchestery tomis pačiomis 
valandomis. Sekretorius bus kiek
vienam ofise nuo 9 ryte iki 9 
vakare kasdien. Telefonų nume
riai tie patys. S. B. 2405 ir Tal- 
bot 0601.

FRANKLIN A. PERKINS, M. 
. 1023 Dorchester Avenue, 

Dorchester, Mass.

D.

•?

BŪSIANTIS VAKARAS
Kaip teko girdėti iš rengėjų, tai 

šv. Vincento iš Pauliaus Labdary
bės Dr-ja rengia ateinantį sekma
dienio vakarą balandžio 7 d. įspū
dingą vakarėlį.

Loįvellio Merginų Sodalicijos 
meno mėgėjos statys 4 atidengi
mų dramą "NEPAISINTOJA.” 
Veikalas yra gražus, pamokinan
tis, parašytas Lovvellio klcb. kun. 
P. Juro.. Veikalas perstato jauni
mo gyvenimo vargus ir baisias pa
sekmes blogų namų ir nepavyzdin- 
gų tėvų išauklėjimą.

Vaidinime dalyvauja penkioli
ka vaidintojų, kiekviena yra gra
žiai prirengta paties rašytojo vei
kalo. kuris turėdamas omenyje ką 
jis noėjo su plunksna perstatyti, 
geriaus gali gyvu žodžiu perstaty
ti gyvais žmonėmis.

Reikia pasakyti, kad šį veikalą 
vaidino netik Lovvdlyje. bet ir 
Lav rence ir Cambridge.

Būtų gera, kad kodaugiausiai 
ateitų jaunimo pasižiūrėti.

vęs troškimą siekti prie augštes- 
nių gyvenimo dalykų, po išbandy
mo, buvo priimtas į šv. Jono Semi
nariją.

Antras įžymus žmogus įšventi
namųjų tarpe, tai Gydytojas Dr. 
Kelley. Buvęs įžymus ir gabus 
galvos specialistas. Per ilgiausius 
metus jis praktikavo ir buvo kai
po pirmutinis ir gabiausias specia
listas savo srityje. Ir jis, gavęs 
troškimą siekti -augSteanf gyvcni- 
mą, įstojo į Šv. Jono Seminariją

Galima pastebėti, ką mūsų lie
tuviai bedieviai gali sakyti apie 
šių dviejų įžymių žmonių žingsnį. 
Jie dažniausiai sako, kad kuo 
žmogus mokytesnis tuo jis mažiau 
tiki. Bet tokį jų argumentą atme
tė tūkstančiai, ir dabar Profeso
rius Lord ir Dr. Kelley aiškiausiai 
įrodo, kad bedievėlių kalbos yra 
nepamatuotos.

lai
tas 
ku-

j Prastas Apetitas? |
AIr. Alex Taylor, Geiter, Ala., 

sako. “Nnga-Tonc pagelbėjo man 
puikiai. Kuomet aš pradėjau jas 
vartoti, aš turėjau skausmus šone, 
mano apetitas buvo prastas ir ne
galėdavau naktį gerai pasilsėti. 
Dabar . šone skausmų nebeturiu, 
mano apetitas geras, mano miegas 
pasilsinantis ir atšviežinantis, aš 
jaučiuosi geriau visais atžvil
giais.”

Tūkstančiai vyrų ir moterų 
ke paskutinių 35 metų įgijo 
pačias puikias pasekmes. Kai
rie. jų buvo silpni, nervuoti, išblyš
kę. Kiti turėjo skilvio ir virškini
mo trubolius, gasus viduriuose ir 
žarnose, svaiguliu silpnumą, inkstų 
ligas. Kai kurie buvo menki ir tu
rėjo t rūbelių su virškinimu. Nuga- 
Tonc suteikė jiems daugiau jėgos, 
geresnę sveikatą ir energiją. Jos 
padaugi’10 j'’RQ kūno organų 
ir jie pasijuto esą jaunesni. Nuga- 
Tone turi jums pagelbėti, o jei ne, 
tai nieko nekainuos. Žiūrėkit ga- 
rantijos ant kiekvieno pakelio. 
Nusipirk it 1 butelį šiandie.

....  B-V v
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APAŠTALAVIMO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

Apaštalavimo Maldos Draugijos 
susirinkimas bus penktadienio va
kare po Šv. Valandai. Bus svars
toma apie būsiantį dr-jos vakarė
lį. kuris bus rengiamas balandžio 
28 d. Svarbu žinoti, kad visas šio 
vakaro pelnas yra skiriamas para
pijos mokyklos fondui. Programi
nę dalį išpildys South NVorccste- 
rio Lietuvos Vyčių meno ratelis. 
Bus vaidinama juokingas veikalas 
ir gyvenimo pamoka "NERVAI.”

o, • -t’i. ddiiubKCvrciuic.

kompanavo jos sesutė, Margarita. 
' 5. "Gyvenimo Kryžius.”

6. Daina—S. Šiefkiutė.
7. Brooin Drill.
8. “Mokyklos Draugai” 

Grinkevičiutė, S. Šiefkaitė ir O. 
Zaikiutė.

9. Smuiko solo: A. Bernatavi
čius.

10. "Pašėlęs Dantys”: Dantis- 
tas — Pranas C. Jakimavičius, Li- 
gonė — O. Sinkevičiūtė, Policistas 
— M. Grendel

11. Trio: Ernestas, Juozapas ir 
Albertas Stukai.

12. "Sugrįžo Puodas” — Pocius 
ir Kazmauskas.

13. Piano solo—O. aZikiutč.
14. "Giliukingas Vyras:” Dak

taras Petrėnas —V. Jackevičius, 
Pelkienė, šeimininkė — M. Le- 
ščinskiutė, Stalkus, jo draugas — 
V. Janulevičius, Krupas, — Pa
plauskas, Tarvėnas — Barauskas, 
Jankelis, žydas — A. Naudžiūnas, 
Anelė, jo pažįstama — F. Grcnde- 
iiūtė, Kelmeliauskienė, ligonė — 
A. Smigelskiutė, Kvedauskas, li
gonis — V. Tamulynas.

15. “Kam sumušei kiaušinius”: 
Motina — F. Grendeliūtė, Viktutė 
— E. Žukauskiutė.

16. Prakalbėlč — A. Gaputis.
Zoo Band, naujas išradimas pa

tiko visiems. Gaila, kad negalėjo 
tą visą atlikti lietuviškai, bet vis
gi...

Jeigu kas prijuokino žmones, tai 
mūsų gabus pirmininkas Pranas C. 
Jakimavičius, ir jo ligonė, Ona 
Sinkeriiejjitė. Besijuokdami pra
dėjo verkti. Jie verkė ne dėl to 
nemalonaus daktaro pasielgimo, 
bei iš džiaugsmo.

Ar rasite man kur nors vieną 
šeimynėlę, kad visi vaikai būtų 
pasižymėję muzikoje? Taip, tai 
Stukų šeimyna. Du smuiku grie
žė. o mažesnis pianu skambino. 
Mūsų mažas pianistas yra tiktai 
astuonių metų, bet skambina taip 
kaip suaugęs vyras. Pamatysi, kad 
už kiek metų, jie visi bus mokyto
jai. o gal net ir profesoriai muzi
kos. šio vakaro svarbiausia pro
gramo dalis buvo “Giliukingas 
Vyras.” Gana ilgas veikalėlis 1x4 
gerai atvaidino. Vaidintojai buvo 
parinkti.

Atleiskite mūsų jauniems vai
dintojams, kurie vaidino "Sudužo 
Puodas.” nes jie išsigandę pamir
šo ką turi sakyti. šitas yra jų pir
mas pasirodymas.

Tariame nuoširdų ačiū prisidė- 
ftisiems prie surengimo ir progra- 
ąo išpildymo šiame vakare ir vi-

X. Y. Z.

SUSIRINKIMAS
Marijos' Vaikelių susirinkimas į- 

vyks šeštadieny, balandžio 6, 1920, 
2 :30 po pietų. Visi nariai stengki- 
tės atsilankyti, nes bus daug nau
jų įnešimų. Taip-gi bus duodama 
dovana tam vaikui kuris daugiau
sia pardavė tikietų. Narė

ATVYKO IŠ CHICAGOS
I’-nia Elena Rakauskiene (Na- 

rinkaitė) DidžiąjĮ Penktadienį at
vyko iš Chieagos. Pirmiausia vizi
tą padarė "Darbininko” redakci
jai. Ji Bostone žada pagyventi 
kiek ilgiau ir gražiomis dainelėmis 
mus palinksminti. Pirmą kartą ji 
pasirodys "Darbininko” koncerte.

P-nia E. Rakauskienė visoje N. 
Anglijoje yra žinoma dar nuo tų 
laikų, kada ji gyveno So. Bostone, 
kaipo gera dainininkė. Bet dabar 
turi būti ji yra daug geresnė, nes 
chieagiečiai negali ja atsidžiaug
ti. "Draugas” rašo, kad žymes
nieji Chieagos lietuvių koncertai 
be jos neapseidavo.

Mes žinome, kad Chicaga tai ne 
Bostonas. Ten yra daug daugiau 
įžymių dainininkų ir muzikų, ne
gu pas mus Bostone. Jeigu jie di
džiuojasi ir stato p. Rakauskienę 
kaipo vieną žymesniųjų Chieagos 
lietuvių dainininkių, tai mes nė 
kiek neabejojame, kad ji yra vie
na žymesniųjų visoje Amerikoje 
lietuvių dainininkių.

Naujos Anglijos lietuviai turės 
progą ją išgirsti "Darbininko’*'
koncerte. Šis koncertas gal buf 
vienintelis jas ko’nt^rtirs prieš ii-1 
variuojant i Lietuva ir Italija. <

LANKĖSI ADV£KATAS
"Darbininko” redakcijoj lankė

si adv. S. VtMnskaa. Jis davė skel
bimą ir užsiprenumeravo "Darbi
ninką.”
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D. L. K. KEISTUČIO-DR-JQ8 J 
VALDYBO SANTRASAI 1

Pirmininkas — Mot Versiackas, J
694 E. Fifth St., So. Boston, M088. 9

Vice-Pirmininkas — Povilas Buka, • : *1
125 Bowen St, South Boston, Masą. į 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejnnai,__ 3
450 E. 7th St., So. Boston, Mažą. :7-į3 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis; » 
109 Bowen St., South Boston, Mąaą,;

Iždininkas — Andrius Zalleckas,
150 H Street, South Boston, Mas^Ą 

Tvarkdarls — Kazys Mikallonis, /
906 E. Broadway, So. Boston, Mass.

Draugija laiko savo susirinkimus kas* 
antrą nedžldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, 
So. Boston’e, 1:30 vaL dį>_ 

--Ateidami finsfrinkiman pni~ 
sivesti naujų narių prirašyti 
musų draugijos.

--------- :-------------------- " y
ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 

VALDYBOS ANTRASAI A

Pirmininkas — J. Grubi nekas,
24 Prescott St, Readville, Mass. 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionki 4
140 Bowen St., So. Boston, Masa •'.4

ProL Raštininkas — P. Milius, .. $9
541 E. Seventh St, S. Boston, Masą, -j 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadway, So. Boston, Masf ; d 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St., So. Boston, Ma* ‘7?

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Mast |

Draugija laiko susirinkimus kas aal» 4 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, nt 4 
num. 492 E. Seventh St. parapijai --i 
salėj, 7th St, South Boston, Mass. •

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVO 

VALDYBA
.-7?

Pirmininkė — Jieva MarksieųĄ
625 E. 8th St., S. Boston, Mase 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonierd^ '
11 Monks St., S. Boston, Mas£ 

Prot. Rašt. — Ona SiaurienĄ—
443 E. 7th St., S. Boston, Mas^^ 
Telephone South Boston

Fin. Rašt. — Bronislava Clūnienę;
29 Gould St., W. Roibury, Maaic j 

Iždininkė — Ona Staniuliuti, K1
105 W. 6th St., S. Boston, Mas^^ j 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdien^ ’ j 
1512 Columbia Rd., So. Bostofc 

Draugija savo susirinkimus
kas antrą ut&rainką kiekvta|£ 
mėnesio, 7:30 vai. vakaru 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais 
tės pas protokolų 
laiiku ar telefono. f.

/

važiuojant į Lietuvą ir Italiją. , -lijjo išpildymo šiame vakare ir vi- 
Ponios Rakauskienės vyras An- sioms, kurie atsilankė į mūsų va- 

tanas kovo 20 d. pabaigė North- karėlį. 
vrstern—universiteto—tnediemos

L. R. K. SALDŽIAUSIOS 
V. J. PASALPINtS DR408 k

VALDYBA • ‘-i®—
Pirmininkas — V. T. Savickas, <'<■

427 E. Seventh St, So. Bostoo. Mayfjd 
Vice-Pirmininkaa — A- Nnudiiana% 

885 Broadvvay. So.' Boston, MiM,
Prot. Ra?tlninkax — V. TamoUkBą^ . 1 

40 Mafine Rd., So. Boston, HM* 
Fin. Raštininkas — J. Kaalanaisa^

44 Glendale St, Dorchester, Iii 
Ksslertus — P. Kleponis, •

266 Rolton St, Ko. Boston, HaM 
Tvarkdarį* — J. T/^Inskąa. ’ * I

141 Bowen St, So Boston, 
Dntnąija laiko nmirinktini 

rų paned^U kiekvieno mtoMto 
vai. vakare, pobainyt(n«J «wl
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Valdyba

M. Songaila

IEŠKOMA

Raštininkė

Seniausia Agentūra So. Bostone

laidojimus

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

877 ir 448 Cambridge Street 
Cambridge, Mbm.

Telephone Unfversfty 8881-W

WORC£STER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas Į- 

vyks balandžio 14 d., 6 vai. vak.’ 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
įdence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tu svarbių klausinių. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybai

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirnn Šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

CLEVELAND, OHIO
Ralandžio 11 d.. 8 vai. vakaro. 

Lietuviu Salėj jvvks LDS. 51 kp 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 

j nariai prašomi susirinkti. Rast.

\Vorcester, 
metu Ve

rkdavo So. 
bet šiais metais tvorees- 
smarkiai ruošiasi priimti 
ios Anglijos jaunimą ir 

Yra pasamdyta 
\Voreesterio 
“CROSBY'S 
Nėra ką mi- 
užkandžius. 

bus par- 
nusi-

BALTIMORlir MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

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

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

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas Įvyks 

balandžio 7 d. tuoj po antrų šv. 
mišių, Kivnytinoj.) .»..oUrrr 
giname kiekvieną narį ateiti Į su
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi
likę su mokesčiais.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kn. susirinkimas Įvyks 

sekmadieny, balandžio 21 d. š. m. 
Svarbu, kad i ši susirinkimą atci 
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pri» 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

kuriuos paveda 
rnn"° prižiurvjl- 

jMR, n1’1*- visuomet
pntenkintl 

Y Ir snt.nnplna gc-
rokai pi n i gi,.

Mano kaina vl- 
Ir 

vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
I.teTUVIS GRABORIUS

162 Broadimy. So. Boston. Mass. 
Restdenre: 313 W. Thtrd St.

Telefonas: Sonth Boston <VKM-W.

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

susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
balandžio 7-tą d., šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti Į ŠĮ susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

į- Net iniai Lietuvos \ yčiu Naujos
Anglijos apskričio semi-formalūs

Į- šokiai Įvyks balandžio 13 d., Stato 
Mutual Ballroome, 

r Mass. Per pereitus du 
C čių metinė pramoga Įvv 
fe Bostone, 

tc-riečiai
į visą Nau
; tai nepaprastai
fe viena iš geriausiu 
į orkestrą. būtent 
; JAZZ FONIANS.” 

nėti apie favors ir
į Tėmvkite: visi bilietai 

gT- duodami iškalno. Galima 
r pirkti pas vietinės kuopos narius 
£ Bilietai nebus parduodami Stati 
K Mutual Ballroome.

NEW HAVEN, CONN.
L. 1). S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 28 <].. ] vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Grecn St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.
______ ____________ Valdyba

PROVIDENCE. R. I.
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks sekmadienv. 
baland. 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautu 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki 
me gražų pavyzdį kitiem?.

TUKAS
. Vienas iš nedaugelio pi iv 
mpju įrankiu, kokius žiloj ja:

DAR V/A NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE

2 Seinlyni; namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 Į metus. 
Kaina $6,500. Įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lanko ir 
iŠ Vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. J662—1373.

Parupinam mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigą dėl roort- 
gičią. kreipkitės pas mus. Tnšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
ttmokesčio— tik Mass. valstijoj.

Mes visuomet turim gerą pirklnią. namą, ūkią Ir krautuvių,—meldžiam 
kreiptis pas mns ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, prlstatom Į namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
ŠALIS.

Juoz. Andrikaitis, gyvenęs Chi- 
cago. III. Ješkomasai arba žiną a- 
pie ji asmenys prašomi susižino
ti su Lietuvos Pasiuntinybe Wash- 
ington’e — Lithuanian Legation, 
2622 — 161 h St., N. W., Wash- 
ington, I). C.

Lietuvos Pasiimt. Amerikai

EAST0N, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks baland. 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kiiopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
bai. 14, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

® vakare. Seredomis nuo 9—12 ® 
Ž vai. dieną. Subatomis nuo 9 B 
« iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 1 

iki 12 (pagal sutartį). i®

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 077% W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius. Bnlsnomuo- 

tojas, Reai Bstate ir Bnblic 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidenciją: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Ojsio valandai: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo .’ :30 iki B 
Ir nuo 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisai 
uždarytas sutintos vakarais Ir ne- 
dėldienlais. tnfp-g! seredonffs nuo 

12-tos (Beną uždarytas 
Taipgi nuimu ir N-Rny

S0. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, balandžio 25 d., 

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

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 28 <1., tuoj po sumos 

Įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(cs) prirašyti. Valdyba

E. V. WARABOW
(\Vmbllauskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAI JšAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norvood 1503

MONTELTZ) OFFICE
104 Amen Street 

Telephone Brockton 1644-J

BR00KLYN, N. Y.
Pirmadieny, baland. 8 dieną, 

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

Valdyba

BRIGHT0N, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas Įvyks penktadieny, 
bai. 5, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Kas ugdytą Jumyse Broliai-Užjurie- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar prieš Didijį Karą pla 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis Į 
“šaltinis.” Jis nori tarnau-1 
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis’’ eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje. t

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu." parašyk laišką šiuo adresu: 
“šaltinis" Marijampolė. Lithuania. — 
gausi vieną n-r} susipažinimui nemo
kamai. o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
“Šaltinio’’ A dm in i*t racija

W0RCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks baland. 7 d., Aušros Vartų 
parapijoj auloj, luujHiiij 
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

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

susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
baland. 21 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti j ši susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

I -

LAWRENE, MASS.
LDS 70 kp susirinkimas ivvks 

balandžio 21 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į ši susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus-prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

WATERBURY, CONN
Baland. 28 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas ! 
senos mokyklos kambarv. Coti- 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

f r




