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PADARYS PREZIDENTU 
TARIFO CARU

WASIIINGTON, D. C., 
bal. 17 d. — Prezidentas 
Hoover liks tarifų diktato
rių jeigu kongresas priimtų 
United Statės Tariff komisi
jos pasiūlytą projektą Wavs 
ir Means komitetui.

Sulig to projekto, kurį jau 
pat virtino kongreso lyderiai. 
Prezidentas turėtų pilną tei
sę pakeisti muitų kainas ir 
išbraukti daiktus už ku
liuos nereikia mokėti arba į- 
rašyti Į veltui sąrašą daiktus 
už kurihos dabar reikia mo
kėti.

KAS SVARSTYS LIETUVIŲ 
LENKŲ SUSISIEKIMO IR 

TRANZITO KLAUSIMĄ
G e ne va. — Susisiekimo ir 

tranzito komisija, kuri posė
džiavo Genevoj ir, be kitų 
klausimų, svarstė ir jai pa
vestą lietuvių lenkų tranzi
to ir susisiekimo klausimą, 
nutarė pavestieji pakomisi- 
M---- —T ,------

Ta pakomi^ija" susideda iš 
dabartinio komisijos pirmi
ninko vokiečio Seeligerio, 
portugalo Vasconcellos. pie- 
tų-slavo Djoritchitos, anglo 
Bakhvino. Italo Sinigalia, 
šveicaro Heroldo, prancūzo 
Dreyfuso ir salvadoriečio 
Guerreros.

Pakoinisija apsvarstys do
kumentaciją, kuri tarybos 
pa rėdymu, buvo įteikta ko
misijai. Ji pati nustatys 
savo darbo procedūrą ir 
priemones reikalingoms pa
pildomoms informacijoms 
gauti. Pabaigusi savo dar
bą. pakomisija padarys pra
nešimą susisiekimo ir tran
zito komisijai, kuri savo ei
le padarys pranešimą. Tau
tų Sąjungos tarybai.

J
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STAIGA MIRĖ SEIMELIO 
ATSTOVAS

Kovo 26 d. 5 vai. p. p. tu
rėjo Įvykti Klaipėdos krašto 
Seimelio III sesijos 4 posė
dis. kuris tačiau, dėl staigios 
Volkspartei atstovo Span- 
gehl 'mirties neįvyko. Trū
kus širdžiai, jis mirė prieš 
pat posėdį, Seimelio rastinėj. 
Atidėtas Seimelio posėdis 
prasidėjo kovo 27 d. 9 vai. ry
tą. Šios dienos posėdy tre
čiuoju skaitymu svarstomas 
labai 
kraštui 
gaeijų 
mas.

V •

svarbus Klaipėdos 
senų piniginių obli- 
at vertinimo įstaty- visą žmonijos san

dalu gale jis atsi-

t
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PANELĖ OSIPAVIČIUTĖ 
VĖL PASIŽYMĖJO

W orcester, Mass. — P-lė 
Albina Osipavičiutė vėl da
lyvavo Nauj. Anglijos plau
kimo lenktynėse. Ji laimėjo 
pirmenybę.

NORI UŽDRAUSTI RADIO 
KATALIKAMS

NEW YORK, bal. 17 d.— 
Franklin Ford padavė rei
kalavimą teismui išduoti 
“indžionkšiną” draudžianti 
katalikams naudoti valdišką; 
radio stotį WNYC.

Ford savo reikalavime, y- 
pač pažymėjo, kad būtų už
drausta gaisrininkų Švč. 
Vardo draugijai ir kitoms 
katalikų organizacijoms duo
ti programą per radio iš sto
ties WHAP.
. Albert Goldman, radio 

komisijonierius sako, kad 
radio buvo duotas naudoti 
tik gaisrininkų ir policistų 
komunijos pusryčių laike ir 
kad iš religijinio atžvilgio 
“no barni is done so f ar as I 
can see.” !

Bet protestonii davatkoms 
— bigotams matyt nepatin
ka. Jie norėtų tik savo pro
paganda užpildyti.

v •

BEDARBIŲ SKAITLIUS KLAI
PĖDOSMIESTE ŽTĄ ŽIEMĄ 

YRA MAŽESNIS

Pašalpas gauna apie 1000 
žmonių. .Tau senai reikėjo 
direktorijai pradėti produk
tyvių darbų, aukštumalo 
perkaso darbus, kad galiau
siai pagelbėjus tos apylin
kės gyventojams. Pelkė ži
noma mažai teįšala ir čia 
vietoj pašalpų mokėti, būtų 
naudingas darbas atliktas, o 
ir dar pelkių sukasta. Pro
jektas jau seniai gatavas.

NAUJAS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKAS

Vieton mirusio VI. Put
vinskio L. Šaulių S-gos prr- 
mininko pareigoms eiti 
kinai išrinktas dail. 
Žmuidzinavičius.

lai-
A.

VARŠUVOJ SUIMTA 140 
ANARCHISTŲ .

Lenkų politinė policija 
užklupo anarchistų, kurių 
centras yra Chieagoj, susi
rinkimą ir jame . buvusius 
140 asmenį) suėmė-.

ANGLIJOJ 1,180,000 BEDAR
BIŲ

Londonas. — Kovo 18 d. 
bedarbių skaičius Anglijoj 
siekė 1,180,500 žmonių. Dar 
prieš savaitę bedarbių skai
čius buvo didesnis 3.339.

BRAZILIJOJ PRASIDĖJUSI 
DRUGIO EPIDEMIJA

Berlynas. — Žiniomis iš 
Rio de .Taneiro, Brazilijoj 
pasireiškė geltonojo drugio 
epidemija. Ryšy su tuo vy
riausybė davė įsakymą, kad 
iš Europos ateinantieji lai
vai turės sustoti neįvažiuo
dami į uostą.

KUNIGAS A. RODIS
Antradieny, balandžio 16 d., 
3;15 vai. po pietą ligoninėje, 
mirė kun. A. Kodis, Apreiš
kimo Panelės švenčiausios 
par. klebonas, Brooklyn, N. 
Y. Jis sirgo 5 savaites. Bu
vo ligoninėje. Pereitą savai
tę buvo sugrįžęs iš ligoninės 
kaipir pasveikęs. Laikė šv. 
mišias sekmadieny ir pirma
dieny. Bęt štai pirmadieny, 
1:30 vai. dienos kun. A. Ko
dis staiga susirgo. Nuvežtas 
į Šv. Kotrinos ligoninę, kur 
aprūpintas paskutiniais šv., 
Sakramentais ir mirė.

Laidotuvės įvyks penkta
dieny, balandžio 19-tą dieną.

Velionis buvo L. D. S. na
rys nuo pat organizacijos į- 
steigimo.

Liūdi visa mūsą išeivija ne
tekusi dar vieno Kristaus 
darbininko. Jis buvo nepa
prastai malonaus būdo ir 
daug pasidarbavęs Bažnyčios 
ir visuomenės labui.

Amžiną atilsį.

MEKSIKOSREVOLIUCIJONIE- 
RIAMS PRADEDA NEBE

SISEKTI
Merico C it y. — Valdžia 

praneša, kad revoliucijonie- 
riai bus užpulti paskutinėje 
tvirtovėje Sonoroj ir iš 
dviejų pusių bus apsupti ir 
nugalėti.

Sako, kad revoliucijonie- 
rių dienos suskaitytos. Taip 
kalba despotas Calles.

LIETUVOS DARBININKAI 
VOKIETIJON

Rytprūsiuose pavasario 
darbams šiemet numatomas 
didelis trūkumas lauko dar
bininkų. Vokiečių ūkininkų 
organizacijos numato darbi
ninkų parsikviesti iš Lietu
vos, jeigu tik pavyks susitar
ti su vyriausybe.

TRANZITO KLAUSIMAS PER 
LIETUVĄ TAUTŲ SĄJUNGOJ 

SVARSTYTI NEBAIGTAS
Ženeva. — Tautą Sąjun

gos susisiekimo ir tranzito 
komisija apsvarstė lietuviu 
lenkų derybų padėti susisie
kimo ir tranzito klausimu. 
Šis klausimas pavestas .to
liau apsvarstyti specialinei 
pakomisijai. .

PABĖGO TRYS LENKIJOS 
SEIMO ATSTOVAI

Lenkijos seimo nariai gu-jniunistinę sistemą, 
dai Vitveris. Valnickis ir tas susvyravo tuo 
Virskis, kuriems seimas at- kaip visa naikinančioji pa
ėmė imunitetą ir išdavė teis- jėga buvo išsemta. % Jis pa
imli, prieš pat suėmimą pa- suko ir žuvo. Didžiausia Ru- 
bėgo užsienin. Du jų dabar sijos nelaime — Lenino gi- 
vra Berlyne. o vienas Dan- mimas. Antra nelaimė >— tvirtinimo raštus gaus iš 
cige. tai jo mirtis/’

Vokietija atmetė AU- AUDRA pridarė daug Prezidento Pirmas Pra
i

Šimas KongresuiŽALOS
Paryžius, bal. 17. — Vo

kietijos reichsbanko direkto
rius ir delegacijos pirminin
kas reperacijų ekspertų ko'- žemio ir ant jūrių, 
misijos, pareiškė, kad reika- upės išsiliejo ir gyventojams 
ląujama kas metai reparaci- pridarė žalos, 
jų suma Vokietijai nepriim-’ 
tina. ;

Alijantai nesutinka ma
žinti. nes sako, kad $24,000,- 
000,000 ir taip maža sunia.

Vokietija sutinka mokėti 
reparacijų $264,000.000 per 
37 metus.

Tuo būdu dabar vėl prasi
dės derybos. Alijantai gal 
būt vėl bus priveisti savo rei
kalavimus apkarpyti.

Naujoj Anglijoj per kelias - 
dienas siautė baisi audra. ’ 
Pridarė daug žalos ant saus- i

Kai kur I

i
YPATINGA MELDAVIMOSI 

PROCEDŪRA OKUPUO
TO J LIETUVOJ

“Slofro” pranešimu, Vil
niaus administracija, susita
rus su karo Valdžia, įvedė y- 
patįngą meldavimosi proce
dūrą karo tarnybos anyžiaus 

vyras keisdamas adresą arba 
laikinai išvažiuodamas,- be 
paprasto meldavimosi, turės 
dar pats asmeniškai įregis
truoti savo išvažiavimą ir at
važiavimą.

>

GHURGHILTS APIE 
LENINĄ

__________ X

“Timc*;” spausdina Chur- 
chil’io memuarus. Viename 
to laikraščio numery buvo 
skyrius Rusija ir Leninas, 
kur apie Leniną jis taip ra
šo: “Nė vienas Azijos sa
trapas nėra išžudęs tiek 
žmonių, kiek išžudė Leninhs. 
Jo ginklas — logika. Jo 
taktika oportunizmas. Jo 
simpatijos šaltos ir berbės, 
kaip Šiaurės ledų okeanas. 
Jo neapykanta tampri, kaip 
budelio kilpa. Jo tikslas — 
išgelbėti pasaulį. Jo meto
das—išsprogdinti tą pasau
lį. Jo principai .absoliuti
niai ir šalia to pasirengimas 
nuolatos juos keisti. Jis su
geba vienkart žudyti ir mo
kytis. Ir tuo pačiu metu 
būti geras žmtonos vyras ir 
malonus svečias.

Jis atsižadėjo ir atmetė 
visa: Dievą, carą, tėvynę, 
dorovę, sutartis, skolas. įsta
tymus, 
tvarką.
žadėjo savęs ir atmetė ko
munistinę sistemą. Jo pro- 

► metu,

Vietomis prisnigo kelių 
•colių gilumo sniego.

New A7orko prieplaukoje 
nuskandino trys mažus lai
velius, o didesni buvo sulai
kyti nuo išplaukimo.

ar
sa-
100
mū- 

t

Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėj buvo gydoma npie 60 
metų ^moteris serganti ane
mija. Gydytojai konstata
vo, kad jai reikalinga per
lieti kraujo iš kitos moters. 
Tai pirmas toks Lietuvoj at
sitikimas. Kur pagaliau gau- ti^,kraujo? Apsistota- ties 
Darbo birža, kur kiekvieną 
dieną susirenka po kelias 
dešimtis, ieškančių darbo 
moterų, dažniausia pasisiū
lančių tarnaičių.

Čia buvo paklausta, 
kurj nesutiktų parduoti 
vd kraujo. Už tai gaus 
litų. Nežiūrint to, kad
su žmonės daugumoj bijo o- 
peracijų, atsirado net kelios 
sutinkančios parduoti krau
jo. Gydytojai patikrinę, ku
ri iš jų turi “giminingą” li
gonės kraujui kraują, pasi
rinko 19 nWų mergaitę Žin- 
kovaitę.

Iš jos buvo paimta 100 
gramų kraujo ir perlieta li
gonei. Žinkovaitė dabar tar
nauja Panemunėj pas vieną 
pulkininką. Serganti mote
ris pagijo. O gydytojų kon
siliumas anksčiau buvo tos 
nuomonės, kad neperliejus 
iš kitos moters kraujo, ligo
nei gresia neišvengiama 
mirtis.

KAUNE PASIKEIS LIETU
VIU LENKU SUTARTIES 

RAŠTAIS
Kaip kurie laikraščiai 

praneša, kad sudarytos tarp 
lietuvių ir lenkų sutarties 
pasirašytų ir patvirtintų 
raštų apsimainymas bus pa- 
darvtas Kaune. T Kauna at-• c *-

važiuos ypatingas lenkų vj’- 
riausybės atstovas, kursai 
atgabens lenkų sutarties pa
tvirtinimo raštus nuo lenkų 
vyriausybės ir tokius pat pa-

Prieš Velykas, Rusijos be
dievių organizacijos pradė
jo smarkią kovą prieš vely
kines šventes, tačiau kova 
nesisekė. “Izvestija” skun
džiasi, kad vienoj Ukrainoj 
priskaitoma 66,000 dvasinin
kų, kurie gyvena parapijie
čių išlaikomi. Pernai Ukrai
noj išleista 100,000 religinio 
pobūdžio leidinių, o 11 žur
nalų išplatinta su 1,000,000 
spaudos lankų. Be to, 10,000 
dvasiški! knygų gauta iš 
užrubežio.

Prastai vyksta kova prieš 
tikybą ir mokyklose. Mas
kvos mokyklose priskaitoma 
42% tikinčiųjų,' o provinci
jos mokyklose iki 91%.
/‘Izvestija”, praneša, kad šiuo laiku visoj .Sovietų Są

jungoj esama tik 470,000 be
dievių. Tuo tarpu kai vie
loj komunistų partijoj pri
skaitoma apie 1,000,000 na
rių.

Pernai Rusijoj uždaryta 
354 bažnyčios, 38 vienuoly
nai, 59 sinagogos, 38 nteče- 
tės ir43 kitos religinės įstai
gos. Daugumas jų paversta 
kliubais.

i

JUDĖJIMAS LENKI) 
KARIUOMENĖJ

Paskutiniuoju laiku dide
lis judėjimas pastebimas 13 
lenkų ulonų pulke, kuris v- 
ra Naujoj Vileikoj. Vietos 
įgulos štabas jau kuris lai
kas kaip intensyviai dirba 
mobilizacijos'reikalais. Daž
nai ir daug siunčiama kaž
kokių slaptų pakietų, adre
suotų įvairioms kariuomenės 
dalimis ir pasienio sargy- 
borus. Nesenai pulko vadas 
ir keturi žymesni karininkai 
važinėjo į Gardiną, Jiems 
sugrįžus, ulonų pulko vado
vybė į Naujos Vileikos. Ne- 
menčino ir kitus tos apylin
kės kaimus išsiuntinėjo 30 
puskarininki!, kurių kiek
vienas turėjo aplankyti po 
keturias kaimus. Įrodymui, 
kad buvo nuvykę i tuos kai
mus, puskarininkai turėjo 
atsivežti iš seniūnų parašus. 
Važinėjimo tikslai neaiškūs. 
Naujoj Vileikoj mobilizaci
jos skyriuje paprastai dirba 
3 karininkai, o dabar dirba 
5 ir dirba net naktimis. 13 
ulonų pulkui nupirkta at
sargai 82.400 klgr. šieno ir

Lietuvos vyriausybės.' pagaminta 2.200 pasagų.

WASHINGTON, D.
bal. 16. — Prezidentas Hoo* 
ver specialiai sesijai perskai* 
t ė per savo sekretorių save! 
pirmą pranešimą farmų-4į| 
tarifo klausiniu.

Pranešimas buvo trumpas? 
Prezidentas prašo, kad kon
gresas pasirūpintų sudaryt? 
federalinę farmų komisiją 
kuri turėtų galios ir priėihęfe 
nių tyrinėti žemės ūkių rei
kalus, bet komisijos pareigos 
turėtų būti suvaržytos,, kad 
ji nevirstų biurokratišk^« 
netrukdytų farmerių iniCia* 
t vvos.

Jis sako, kad kongresas 
neturėtų nutolti nuo ^epUbųL* 
komi partijos programo 
kas buvo žadėta — pildytai

T.

* /

; 1 ■ ■------- --sELIZABETHTON, tenį 
bal. 18. — American Glanzs 
toff ir American Bemberj 
kompanijų darbininkai febe 
streikuoją.

Kompanijos paskelbė, kai 
jos uždarysiančios dirbta 
ves, jei darbininkai negrįžŠJ 
darbą.

Bet darbininkai nenusi 
gando. Streikuojančių skaž 
čius padidėjo ir jie yra pasi 
rengę laikytis iki pergales*

Kompanijos apsistatę mi 
licija.

Dar du tūkstančiai darbi 
ninku išėjo į streiką prote® 
tu i prieš kompanijas už ne 
priėmimą Į darbą unijos 
darbininkų.

Tekstiliečių streikas pi® 
čiasi, ir jie tikisi laimėti 
gu tik raudonieji komunistę 
paradavę kompanijoms ne&| 
kurstys ramių darbininžĮ 
prie riaušių.

8,000 GINKLUOTU 1
KOMUNISTU į 

“Helsingin Sanomat” T 
daktorius Erkko, aprašyd 
mas savo kelionės įspūdžh 
po Latviją ir Estiją, plači 
paliečia Latvijai 
komunizmo pavojų ir ’’ 
riausybės kovą su juo. " 
tikimomis Rygos žini< 
Latvijojo yra 8,000 
ginkluotų komunistų, 
susiskirstę į slaptas 
grupes. Sovietų vyriau 
stengiasi sutrukdyti 

likviduoti šią o 
riją, sudarant su ja į 
prekvįios sutartis.



*=«=

Pagiriai (

Okupuotoje Lietuvoj

XI METAI

reikalauja net, kad 
ministeris atsislatvdin-

lieks į stoti jo išleisti. Bet a Žinią žaibo greitumu aplėkė visą Kauną.ir 12 valan
dą'hakties jau buvo pilna stotis žmonių atėjusių išleisti. savo draugų ir žymų, visuomenės darbininką, bei drąsų darbininkų reikalų gynėją. Atėjusių į tas išleistuves tarpe buvo universiteto profesorius Pr. Dovydaitis, prof. J. Meškauskas, didelis būrvs universiteto stu-

* . / 

dentų ir daug šiaip inteli
gentu ir Kauno darbininkų.

“MŪSŲ VILNIUS’’ yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausima.

IŠEIKVOJIMAI
Pajevonys (Vilk, apskr.) 

Pernai teismo tardytojas 
padarė valsčiaus raštinėj 
reviziją, rado išeikvota a- 
pie 7,000 lt. pinigu, dėl to 
areštavo valsčiaus viršaitį ir 
sekretorių. Nepasibaigė by
la dėl anų nusikaltimų, į Pa
jevonį atvyko valstybės kon
trolės atstovas. Dirbo 8 die
nas ir nuo pereitų metų ra
do naujų nuostolių kasoj a- 
pie 1,500 litų. Sekretorius 
pabėgo, o viršaičio dienos 
suskaitytos.

DR. AMBROZAIČIO 
IŠLEISTUVĖS

Katalikų darbininkų pir
mininką dr. Ambrozaitį a- 
reštavo staiga ir išvežė į 
Varnių kalėjimą 12 valandą 
naktį greituoju traukiniu. 
Tautininkų valdžia bijojosi 
iškilmingų išleistuvių ir de
monstracijų. Ji manė, kad

parodymų aiškėja, kad dau
guma dalyvavo susirinkime 
ir eisenoj tik iš įdomumo, 
kiti buvo areštuoti visai rifu p

ŠIURPUS MEILĖS KERŠTAS
Žasliai. — Kovo m. 13 d. 

56 m. amž. pil. Sladkevičius 
Ignas,- gyv. Žaslių m. peiliu 
subadė 44 m. našlę Drums- 
tienę Aleks., padarydamas 
6 žaizdas; po to pats persi- 
piovė gerklę. Abu nugaben
ti į Kaimo ligoninę. Šio į- 
vykio priežastis aiškinama 
taip :1922 m. pil. Sladkevi
čius, palikęs Amerikoje, 
žmoną su 4 vaikais, atvykęs 
Lietuvon susibičiuliavo su 
Drumstiene, gyv. Žasliuose, 
ir kartu gyveno., Kadangi 
atvežti jo doleriai išsibaigė, 
tai Drumstiene prieš mėnesį 
ištekėjo už pasiturinčio ūki
ninko Š. iš Musninkų vai.
Besidarbuojant jai kartą 

jsklepe pil. Sladkevičius pa
reiškė, kad nuo žmonos iš A- 
mlerikos gavęs laišką, kurį 
prisiunčia šimtą litų, kartu 

' pabrėždama, kad ateityje 
nebesiųs ir atsižada jojo 

>|kaipo neištikimo žmonai. Į 
’jpasiūlymą toliau tęsti gyve-
- nimą kartu, gavęs nuo
- Drumstienės nepalankų at-
- sakymą, iš anksto išgaląstu
- peiliu įvykdė pasakytą su-
- manvma.

jos bu-Apipylę šiltu
• P • •

BADAS IR PAŠALPOS
Vilnius. — Lenkų spau

doj pasirodė žinių, kad Val
stybinis Ūkio Bankas yra 
paskyręs 3,500,000 lenkiškų 
zlotų, kaipo kreditinę pa
skolą nukentė j usiems nuo 
nederliaus ūkininkams. Iš 
tos sumos Vilniaus vaivadi-l 
jai skiriama 2,750,000 zlotų 
ir Naugardėlio vaivadijai 
750.000 zl.

Ši paskola bus duodama: 
a) pirkti sėkloms ir b) gy
vais pinigais tik Vilniaus 
Vaivadijos šiaurinių apskri
čių ūkininkams. Gautosios 
paskolos reikės iki šių metų 
gruodžio mėn. 15 d. sugrą
žinti pusė, o 1930 m. kovo 
1 d. kita pusė. Beto reikės 
mokėti tokie pat nuošimčiai, 
kokius paprastai ima ban
kas skolindamas pinigus 
smulkaus kredito bendro
vėms.

Iš to jau matosi, kad ši 
paskola gauti bus ne taip 
lengva, o dar sunkiau taip 
greit atiduoti, nes iš kur gi 
ūkininkas spės sudalyti iki 
gruodžio mėn. pusę gauto
sios paskolos? Jei bent par
duos javus. Bet tuomet vėl 
badaus. Arba vėl kas per 
pašalpa, jeigu imama pa
prasti nuošimčiai.

S” žymiai papigintas. Jo kai- 
oje 8 litai; Amerikoje 1 dole-

Sutaisė Matas Gri- 
________ _______ ,50c.
- (poema). Parašė 
___ __________ _ „__50c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Elementorius ir Vaiką Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia_______________________25c.

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

Apie Apdrandą^Parašė J. 
S. Vasiliauskas____________5c.

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

Šiemet “KARY!
na metams: Lietuvo’ 
ris 60 amerikoniškų centų.Redaguoja kpt. Rdldūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresai: Europa—Lithuania, Kaunas, NepriklMuti* 
mybės aUu|t “KARYS.” , . , , ' '

MENO MOKYKLA 
UŽDARYTA

I

Kaunas. Ministerių Ka
binetas, kovo 27 d. posėdy 
apsvarstęs padėtį Meno mo
kykloj. nutarė pavesti po
nui Švietimo ministeriui 4) 
mokyklą uždaryti, 2) moky
tojus ir mokinius paleisti, 3) 

• i Men<\ mokyklą mokytojus 
skirti ir mokinius priiminė
ti nuo balandžio 25 d. einant 
jMinisterių Kabineto priim
tu nauju Kauno Meno Mo
kyklos statutu ir 4) šiuos 
mokslo metus mokykloj pra
tęsti. kad nebūtų sutrukdy
tas šis mokslo pusmetis.

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

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
./knygelėmis Vilniaus klausimu.
tk ' “MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 

vės Al. 61 Lithuania.

VASARIO 15 D. ĮVYKIAI 
B ' UN-TO TEISME

Kaunas. — Kovo 20 d. U- 
“Tdvęrsiteto did, salėj prasi- 
dėjo tariamųjų triukšmada- 
rių teismas, pirmininkau

jant ^prof. Stankevičiui.
Skaitoma kaltinamųjų pa- 

vvardės, jų net 31. Vėliau 
^-nupasakojama įvykio pra- 
džia ir skaitoma kaltinamo- 
|p medžiaga. Tai Šviet. Mi- 
'nisterio raštas ir Prorekto
riaus tardymo santrauka, 
i Vid. Reik. M-ris per Šviet. 
• M-rį prašo nubausti 12 stud. 
-už" priešinimąsi policijai ir 
£21. už triukšmo kėlimą gat
vėj. Iš p. Prorektoriaus 
į rašto matyti, kad jis kaltais 
^randa tik du studentu, nors 
^iškvotė jų apie 60.

-Prorektorius daro išvadą, -kad šiuose įvykiuose nieko' 
r rimto nebuvo, politinio ar ■ kurio kito motyvo taip pat ‘ bebuvo. Griežtai paneigia 

iiuomonę, kad įvykių inicia- įjtoriai yra ateitininkai. Nei įjienas iš kvočiamųjų tai ka- 
fetegoriškai netvirtino ir tik pora pareiškė abejojimo, ki- 
Mti gi visi griežtai paneigė. 
B; Pagaliau p. Prorektorius kaltina save, kad nesekė lai- fekkraščius, nes skelbimus apie K stud. švente perskaitė tik 
Fjjelai vakare, todėl negalėjęs Klaiku studentus perspėti' be 
£$ . reikšmės
| Straipsniui. tilpusiam “Stu- r-s l’dente” 14 nr., kaltina visa’ ••

- - . . . . , * į siją suK Susirinkimą, kurs tuo metiiL. j.v- [buvo salėj be leidimo. riaūsvl 
jfcš Toliau eina kaltinamųjų klausii r parodymai. Kai kurie jų ( raščiai l^gan įdomtis ir charakteringi ikaro f”ir kartais net juokingi. Iš tu.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to Šimtmečio kri-. 
- dfcionybės:—tfetuvių^Falbon 
išguldė P. B.------- -—------ 25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa „ 
rašė kun. V. Zajančauskas—AOe 

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė tapšiaus Vai
kas ---------------- -------------- -—10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis------------------- ,40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis.____________ £0c.

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

Mūsą Laiką 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.

Meilė (Poema). Parašė AL
Gustaitis ............ „..15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais........75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis  ............. 25c.

Vaiką Knygelė — su pa
veikslais ................................30c.

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

'■ pelionas)  ..... ... ..............................25c
Moterystės Nesuardomybė. J. 

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A. Ruccvičius L....... ............ ,40c.

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

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

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

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida _______________ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais—_____ 20c.

Trumpa Lietuvi? Kalbos Gra
matika. Paaršįė J. Damijonai
tis ....... _________ __________40c.

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

Šventąją Gyvenimai, su pa- 
1 veikslais ......    4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

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

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mą komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas _______ ______—...25c.

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

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

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

Žydu Karalius — drama 4 
aktą, 5 pav. Vertė J. AL Šir
vintas ___ ______ __ ____ _ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.________10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą 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) Iiiurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J; Tarvydas-----------------------65c.

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

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Joho 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__15c.

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K, B. ir N__15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią-'‘D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minki- * 
tais viršeliais)---- --------------- 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_________________50c,

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) _________________ $1.00

Todėl aišku, kad kaip ne
senai susitveręs iš dvarinin
kų tam tikras komitetas, 
taip lygiai minėto banko pa
skolų davilnas nepakenčia
mos ūkininkų padėties nepa
gerins. O tuo tarpu skur
das ir badas viešpatauja. • 
I______—■——

MIKALAVAS,. Daugelis- 
kio vals. Nemažas tai so
džius, turi apie 40 ūkininkų, 
kurie jau išsiskirstė viena- 

, sodžiais. Gyventojai maišy
ti: lietuviai ir rusai. Jau 
kelinti m-etai mūsų sodžiuj 

. gyvuoja lietuviška “Ryto” 

. mokykla. Bet mokslas kaip 
> pernai taip ir šįmet prasidė- 
; jo vos sausio mėnesio vidu- 
. iv. (kodėl? Red.). Jaunimo 
■ nemaža, bet ir tas skęsta 
; tamsybėje ir ypač berniukai, 

kurie užuot paimti knygą ar 
laikraštį, kortuoja o neretai 
ir pasigeria. O kas labiau
sia peiktina, tai, kad lietu
vis sutikęs lietuvį sveikina
si < lenkiškai, nors apart 
“dzien dobry” ir “\vieczor 
dobry” nieko daugiau ne
moka. Aišku, kad mikala- 
viškiai nesupranta gimto
sios kalbos reikšmės ir stin
ga jiems tautinio susiprati
mo.

Naumiesčio (Tauragės v.) Gudaičių k.-gvventojas‘Balčytis, beveždamas į/Tauragę ntalkas prišalo kojas. Užėjęs pakeliui pas viena ūkininką kojų jaU negalėjo iš klumpių ištraukti vo prišalę.| vandeniu dar šiaip taip jas ■atgaivino/bet gydytojas mano, ar nereiks jas nupiauti.
tyčia einant iš pirties, čiuo
žyklos ir kt. Kiti visai ne
buvo areštuoti ir jokios kal
tės nesijaučia. Triukšmo me
tu gatvėj daugumas kaltina
mųjų visai nebuvo. Univer
sitete, ar gatvėj, vienas net 
nebuvo tuo metu Kaune. Iš
klausius visus kaltinamuo
sius ir davus antrukart išsi- o
tarti, 11:30 vai. teismas ei
na pasitarti. Po valandos 
pasitarimo paskelbianti leis- 
me nutarimas, kuriuo 2 stud. 
nubaudžiami viešu papeiki
mu iškabinant apie tai skel 
bimą Un-to vitrinoj ligi ge
gužės mėn 1 d. ir 3 studen
tai viešu papeikimu iškabi
nant skelbimą 2 savaitėms. 
Visi kiti 26 studentai ištei
sinami. '

į p Atminkime Vilnių!
’’ Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
t i turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
‘i klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
(i kuriam rūpėtu vien Vilniaus reikalai, bet jau su- laukėme
L “MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
< i Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 

t [ Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.
* į" “MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie- •S ** • • •® kia visas žinias iš’Vilniaus lieturių gyvenimo, ap- . X * rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.
I “MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa- 

; 1 rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
li tos tautos.

“DARBININKAS"
.366 Broadway, So. Bosi

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

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi:, ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, Studentai, moksleiviai ir visi kiti.

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

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

milą jau 47 metai veda bičių: ūkį. Gyvendamas ąnt 30 ha. jis sėkmingai Įigšiol užsiim- davo ir bitmmlyste:—Pastaruoju laiku K.-Strumila turėjo 170 avilių bi^ių. z .Neturėdamas kūr tiek avilių sukrauti, paliko juos lauke tinkamai apdengęs.
Ilgas ir skaudus šaltis pa

darė tai, kad aviliai peršalo 
ir atsirado juose šerkšna. 
Nors aviliuose medaus už
tenkamai būta, tačiau varg
šės bitelės turėjo savo gyve
nimą pabaigti. Taip sušalo 
visas 100 avilių kaladžių. 
Rėminiuose bitės dar gyvos.

Nuostolių padaryta apie 
4,000 litų.

štai yra rnjtortas ponios J. M. Blair. 
|Oklawalia_ Fla., kurį kiekvienas turėtų 
l>erskaityti. Ponia Blair yra 64 metų 

j amžiaus ir prieš vartojimų Nusm-Tone, 
t jos skilvys vis buvo suiręs, kų tik ji 
j nevalgydavo, jai kenkdavo. Dabar ji 
I gali valgyti bite kų ir skilvys visai 
i lengvai suvirškina. Tai yra puiki žinia 
žmonėms kurie turi prastų skilvį, pras- 

itų ai»etitų. jie turėtų šias geras gyduo
les pabandyti.

Nuga-Toųe taipgi pagelbsti nusilpu- 
' siems inkstams, pūslei, neveik tankioms 
.kepenims arba kitiems svarbiems orga
nams, pataiso prasta miegų, užkietėji- 

' mų. galvos skaudėjimų, svųignlį, silp
nus nervus, skaudamus raumenis ir pa- 

• našius nemalonumus. Jei jus turite 
prastų sveikatų arba yra sugedę kokie 
svarbus organai, tikrai vartokit Nuga- 
Tone ir pasteltėkit puikų savo pasitai
symų. kuris apsireikš į keletu dienų. 
Jus galit gauti Nuga-Tone, kur gyduo
lėj yra pardavinėjamos. Jei jūsų ver
telga neturi jų savo sandėly, reikalau
kit. kati jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

. ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata- 

rimąi užaiLiVvrnn dranyvata------ -
je ir visuomeniniame gyveni
me.*, Parašė Kąri- A. Staniu- 
kynas---------------------------------- 20c.
- Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumą, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
kė Kun. Jėzuitas F. Cozel—30c.

* Huckleberry Finas—labai į- / 
domi apysaka--------------------- 75e.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims ją 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 Alontvila________$1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikių Alythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ________45c.

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

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

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

Tabakas—Nuodai —- rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 

jkolskį 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 nūotikiaF ke
liones per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio________ __ ___$1.00

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

Gegužės Mėnuo — Kun. P. , 
Žadeikia. Kaina __________ _ 50&

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

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

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

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

Žaidimą Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis 
gonis

Laimė
Vaitkus..



■Prof. Dovvdai

LIETUVOS ĄŽUOLAI

musę specialybė Ir ilgų metų prak

Raštininke

GIMINES IR PAŽYSTAMI

Į kuriuos pa- 
Nietsehe.

gnoti seau
pažink patsai save.’

draugus prirašyti. Nariai, 
dar neturite mokesčių kny- 
tai gausite susirinkime.

Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 21 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus nariuš at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo 
kurie 
gučiu

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

kimas įvyks.balandžio^26, 7:30 v.

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
.baland. 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

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

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

Paprastai tjk tokie kinu 
sitnai girdimi 
jėgiama atsakyti

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

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje šalę straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa
saulio mot erti gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mu 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, 
irIŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK

••ESTONIA"... .Balandžio 27 I “LŲTT’ANTA" ....Goji

"POLONIA”...........Gegužės 11 (“ESTONTA” ........... Gcg

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

sekmadieny, balandžio 21 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pfir 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

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

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Dėl informneijij ir kitko, kreipkitės j Buitie Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelbės paruosti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERICA LINE
8 Bridge Street * New York, N. Y.

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

mas Įvyks gegužės 5 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus, 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

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

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

^PIRMUTINE DIDŽIAUSIAI
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIU 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

C. BROOKLYN, N. Y.
-Balandžio 28 d., tuoj po sumos 

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

kunigo žodžiu
rišu” nusidėjėlis pajunta 
ramybę, kurios žodžiais ne
gali atpasakoti. Nerymas- 
tis ir liūdesys kaž kur dings
ta, ir nusidėjėlis vėl jaučia
si esąs žmogum.,

Taip, stebėtina gydytoja 
toji išpažintis.

įgbs' ir
•mo* kultūriniam gyvenime švietimo darbe, privatinių

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū- 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
III.

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečiu lietuvių katalikų gyveni
me Įvykis, taigi visi visuomeninin
kai'yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Lietuvon, 
Užsakymus siuskite šiuo adresu: 

“MOTERŲ DIRVA” 
2322 W. 24 Street, Chieago, Ilk

......... 1 Į n. . .J| Į ■Wl,nil Į I ,'Į Į ' .U. . »

liudys, nusiminęs, keistai ir (Įėję dėl vyriausybes gruo-'savivaldybių statutas nelei- 
nelinksmai susimąstęs. Jam džio 17 d.'iššauktų reformų džia dalyvauti rinkikuose 
valgyt neskanu ir miegot ne-^atidėliojimo, dėl 1 iberalisti-į pilkiams, neturintiems 2 
simiega. Krūtinė alsuoja nes tautininkų pasauliažval- ha. žemės 
sunkiais nuslopintais dejavi-Įgos' ir laisvamaniško veiki- tis kalbėjo apie trukdymus 
mais. Kaip tos moterys ei 
damos prie Kristaus karsto protegavimo. Darbininkų mokykloms pašalpų ateini- vakabe; 'Karalienės Angelų para 
sunkiai širdimi ir nuliūdu- reikalais per maža rūpinasi

Metinis išvažiavimas, kaip buvo .% 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 
savaite pirmiau, tai yra į birželio ...j 
f) dieną, Linden I’ark Union City, .-Sg 
Conn. Meldžiame gerb. kuoptj. pa- /į 
skubint prisirengti su programų;;^ 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai- 
kas gana patogus. Pasekmės isya- !Ąj 
žiavimo priklausys nuo mūsų pri- 
sirengimo. Rengimo komisija. £ 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir- 
želio yra rengiamas šv. Juozapo įS 
parapijos išvažiavimas. Norint “ 
rėt geras pasekmes buvome pri-'-r| 
versti permainyti dieną.

: J. Bernotas,
“Rengimo Komisijos Narys. Jja

šiai kalbėjosi: “Kas mums|Profesinis judėjimas -apsun 
atris akmenį nuo karsto,”— 
taip nusidėjėlio sąžinė mano.
liuosuos jo'sielos nuo i“ 
giančios ją nerymasties. Bet

DIENAS ANT OKEANO

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

susirinkimas įvyks sekmadieny,’ 
baland. 28 d., 1 vai. po pietų, baž- 
nyrinę j svetainėj, 339 Green St. j 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera .šį 
proga užsimokėti duokles.

Valdybą -Tt

pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.__________

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos. 

Kviečia Valdyba

Į arba iš ’
LIETUVOS 

per Cherbonrg ar Bremen
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

BREMEN ir EB RC PA
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ

Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses 
Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 

Regmleriai savaitiniai išplaukimai lutais populeriais 
Lloyd Laivais 

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
klauskite vietos agentų arba

NICRTBd GERMAN 
k LLoyr< 

STATĖ ST., BOSTON, MASS (SlįMįl

SO. BOSTON, MASS..
Ketvirtadieny, balandžio 25^dL,'S“ 

7:30 vai. vakare, parapijos sve-.f; 
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi- : 
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug J 
naujų ir naudingų klausimų pa- . 
kelta svarstymui. Be to, bus gę- 
ra proga atsilyginti už organą. 2

Valdyba

—— - V ’ . ’ 7^
HUDSON, MASS.

LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 
įvyks penktadieny, baland. 26 d:, J 
Kązimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau-s 
gai ir draugės, malonėkite viajSM 
ateiti į šį susirinkimą, nes-turinė 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję užsimok®- v 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujamą, kad’; J 
nariai ateidami atsivestų ir srfiMa 
draugus prirašyti prie mūsų orga. i® 
nizacijos. ’ ,

Valdybai J

kad jokia galybė nepa- lenkais,
slė-j prekybos sutarties pasirašy 

t me ir Litvinofo protokole Įmiško 
štai prieina išpažinties, ir su Darbo F. mato didelį mūsų 

aš tave iš- pralaimėjimą. Santykiuose 
su katalikiškomis partijo
mis laikosi savarankiškos vietų 
linijos, nors jie Darbo Fe 
deracijai - yra 
draugai.

Kalbėdamas apie vidaus tovai 
gyvenimo 
čiančius 
vič-ius 
mokratij 
nuskriaustąjį luomą 
toje Mali), 
darbo, jie ] 
užsienius, 
nesuorganizuotas, 
teisingos 
Icijos 
N .
matvti

i

Nemanyk, kad be tavęs: 
niekas tiesos ' neišmano—A-J 
rabai.

mą. Projektuojamų- uni
versiteto statutu uždaromos 

kintas, uždaryti 24 organi- durys į mokslą neturtingųjų 
zacijos skyriai. Derybose su vaikams. Dr. A. Milčius lie- 

vokiečių lietuvių tė lietuvių prekybos su už
sieniais ir - bendrai ekono- 
—valstybės gyvenįmo 
klausimus. Ir čia pažapgos 
beveik nėra.

Toliau ėjo pranešimai iš 
Provincijos žmonės 

gyvai nusiskundė esama 
artimiausi būkle, ekonominių visuome

nės reikalų nepaisymų. Ats- 
i prašė daryti žygių, 

darbininkiją lie-kad nebūtų daroma kliūčių 
dalykus P. Radžoj darbiu inkams per organiza- 

pastelx"jo, kad tik de-.vijas laisvai pasireikšti.
■t geriausia apgina! . Vėliau buvo diskusijos, 

Lietu-ikur buvo liečiama Darbo 
>. nesurandama Į Federacijos užimta taktika 
priversti l)ėgti į vyriausybės atžvilgiu, svars- 
Šoc. draudimas tomi esamos darbininku 

nevedama būklės reikalai. Aiškus dau- 
nedarbo registrą- gumas pritarė užimtai lini- 

teisinį darbininkų bū- jai. Suvažiavusiu nuotaika 
gerinančiu įstatymų ne- buvo grynai opozicinė.

Neseniai priimtas “Hutas'’

Kalbant apie išpažintį, 
reikia pasakyti, kad ji žmo
gų apšviečia. “Kaip?—su- 
šuks laisvamaniai,—išpažin
tis žmogų apšviečia?! Juk 
tai didėliausias tamsinimo 
įrankis!”

Nežiūrint to šauksmo, aš 
vis tik pakartosiu, kad Išpa
žintis žmogų apšviečia. Ko
dėl? Štai kodėl. Vienas di
džiausiųjų mokslų yra pa
žinti savę. Dar senovės gre- 
kai turėdavo ant savo šven
tyklų parašyta 
ton
Išpažintis, gi kaip tik duoda 
progos gerai savę pažinti. 
Vienu svarbiausiųjų išpa
žinties reikalavimu vra'sa-*■ • 
žinės sąskaita, vadinasi, sa
vo ydų bei klaidų pažinimas 
ir suskaitymas. Savę. pažin
ti ir ištirti tai nemažas ir 
nelengvas niokslas. Indomu, 
kad tuomi mokslu mažai kas 
teužsiima, o jis be galo svar
bus ir reikalingas mūsų lai- 
jnei atsiekti. Kas savęs ne
pažįsta, tas savęs nemoka 
suvaldyti, <> kas savęs nesu
valdo. kaip gi kita galės val- 
dvti ? Šiandien labai danu-

.kalbama apie laisvę ir savi
valdą, bet juo daugiau apie 

.ją kalbama, juo mažiau jos 
gyvenime parodoma. Kodėl ? 
Todėl, kad savyvaldos skel
bėjai nemoka savęs suvaldy
ti ir tuo būdu nevaliodami 
savęs pažaboti ir kitų suval
dyti nepajėgia. Kas sau nie
kai, kam bus geras? sako šv. 
Raštas. Mokslinčiai viską 
tyrinėja: dangų ir žemę^ug- 
nį ir vandenį, orą ir jūros 
gelmes, akmenis ir nauges, 
gėles ir vabalus; stengiasi 

| ištirti filozofiją, matemati
ką, mediciną, teisių mokslus 
ir istoriją, svetimos sielos ir 
širdies jausmus, — vieno 
daikto tik nenori mokintis-: 
pažinti patį savę. Tas moks
las turėtų būti reikalingiau
sias, liet jis statomas pas- 
jkutinėj vietoj, arba ir visiš- 
’kai pamirštamas. Išpažin
tis gi tą mokslą kaip tik į- 
veda praktikon ir meta di
delę šviesą žmogaus sielon. 
Ir netik žmogaus sielą ap
šviečia. bet ir apvalo. Išpa
žintis galinga dvasios medi- 

'cina: padaro sielos diagno- 
izą per sąžinės sąskaitą ir 
Įpagydo jos žaizdas ]>er išri- 
išinia.
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Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Ernest Helio.

P-L£ MARGARETA GRIBAITĖ,
mūsą įžymi dainininką, dainuos sekmadieny, balandžio 21 d., 7:30 
vai. vakare, Municipal Building Svetainėj, Broadway, So. Boston’e. 
Ji yra plačiai žinoma kaipo gera dainininkė. Bet ji vis dar tebesi- 
lavina dainavime ir muzikoje ir siekia aukštą laipsnį muzikoje, šia
me koncerte ji dainuos visai naujas dar negirdėtas dainas.

Tėtis nenorėjo su manim 
ir atkalbinėjo. Pagaliau 

•Jie mane laimino ir žegnojo.

dami i mūsą patrono pavyz
di ir dar.sykį iš praeities pa
sisėmę sau stiprybės, stosime 
drąsiai Į darbą ir į kovą už 
darbininko teises ir laimę.

__ Mūsą kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalimi.—Bacher.
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Dar metai prabėgo, ir mū- vystė aukštą kultūrą. Kilo 
są organizacija vėl garbina 
savo patroną ir prisimena 

y sau idealus To, Kurio globė- 
- ju buvo šv. Juozapas. Ir ne 

be.reikalo. Tautos ir luomai 
nepamiršta tų, kurie sutrau
kė ją pančius, kurie išvedė iš 

«? nelaisvės naidų jų bočius ir 
praskynė takus į laisvę jiems 
ir jų ainiams; nepamiršta sa- 
To garbingų revoliucijonie- 
rią. Beminėdami kasmet sa- 

yo didvyrius, žmonės iš pra- 
.eities sau stiprybės semia.Be

jų menas, vystėsi filosofija, 
bet žmogaus vertės suprati
mas ėjo kita, visai priešinga, 
linkme. Žmogaus teisių su
pratimas buvo pagrįstas ne 
teisingurrtiL, bet jėga. Bejė
gis neturėjo jokių teisių ir li
ko vergu. ’

Civilizacija ir kultūra ki
lo, bet sykiu vergo padėji
mas darėsi nepakenčiames
nis. Indija suskirstė žmones 

jį kastas ir negana to, kad že- 
imiausią kastą pastatė į nepa-

danu savo patroną^ ^jkenčiama padėti, liet dar at- 
Juozapg, lai ir LDS. nariai viltį; kad ‘j(,s llclaim(-.s 

kada nors pasibaigs, apsta- 
tydama ją religinėmis baus
mėmis už kėsinimąsi per
žengti savo kastos rvbas į 
šviesesnę ateitį, grąsindama 
amžinomis nelaimėmis už 
ieškojimą teisybės. Kai Ro
juos galybė ir jos civilizacija 
buvo bepasiekianti aukščiau“ 
siojo laipsnio, darbininko 
teisių negerbimas irgi pasie
kė aukščiausią laipsnį. Kai-Į

? - 
į semia stiprybės tolimesniam

~ .darbui ir nesiliaujančioms
■ kovoms už darbininko teises,

6ž jo laimę.
Pagonių pasauly civiliza-

gL'eijos ir kultūros viena po ki-
tai gimė, augo ir mirė: Su- 
merija, Aigvptas, Asiri ja su 

t* Babilonija, Graikija, Indija 
ir-galingoji Roma. Tai tik 
žymesnės tautos, kurios yra 
pasiekusios gana aukšto civi- 
lizacijos laipsnio, kurios iš- bedamas apie anų laikų vcr-*

gą padėtį, istorikas Momm- 
senas sako, jog visą negrą 
vergą kančios buvo tai tik la
šas palyginus jas su Romos 
vergi) kančiomis paskutiniai
siais respublikos metais.
—Mažame Judėjos miestely 
gimė Tas, Kurs perkainavo 
žmogaus vertę. Jis griežtai 
pasakė, kad žmogus yra ly- 
gus.ne arkliui, jaučiui, asilui, 
ar kuriam kitam gyvuliui, 
bet kadmis yra lygus kitiems 
žmonėms, visvien, ai' jis bus 
turtuolis, ar paprasčiausias 
darbininkas; kad jis turi to
kią pat sielą, kaip ir kiti 
žmonės, kad Dangiškasis 
Tėvąs yra lygiai visu žmonių 
tėvas. Judėjoje ir'Galilėjoje 
liko paskelbta ddižiausia re
voliucija darbininko naudai. 
To Revoliucijonieriaus glo
bėju buvo mūsą organizaci
jos patronas, šv. Juozapas.

Bėgo metai po metų ir am
žiai po amžių. Galingieji pa
saulio egoistai, silpnųjų pa
vergėjai ir engėjai geruoju 
nekapituliąvo prieš Didįjį 
Nazareto Revoliucijonierių. 
Jis vis dar tebekovoja prieš 
Jo meilę ir teisingumą, bet 
jie traukiasi nuo vieno pra
laimėjimo iki kito. Teisin
gumas laimi.

Tai]), teisingumas ir pri
spaustojo silpno teisės lainii, 
bet laimi pamaži. Dar ilgą 
kovą turime prieš save. Ne- 
maž;nVra priešų: priešu ne 
tik išnaudotojų eilėse, bet ir 
pačių darbininkų eilėse. Yra 
tai tie sukvailinti mūsų bro
liai darbininkai, kurie mano 
rasti sau teisingumą su ego
istais ir, patys to nematyda
mi, talkininkauja engėjams, 
stabdo darbiu inkcTpažangą į 
Šviesesnę ateitį.

I Nors kovą ilgą turime ir 
idarlx> daug, bet pergalė mū- 
Isų pusėje. Taigi atsižvelg-

PROHIBICIJOS VARGAI
-----------------------:— v

Kanados valdžią pasiuntė 
notą Suv. Valstijoms už pa
skandinimą ją laivo “I’m 
Alene/?—kurs—vužė—didėlį

• e 

transportą degtinės, bet bu-
' *

to dar neutralėje okeano 
zonoje, kur amerikiečiai ne
turi teisės šaudyti į sveti- 
rtius laivus. Kanada ir Ang
lija tur būt pareikalaus ge
roko atlyginimo ir atsipra
šymo, ir išdidusis Dėdė Sa
mias turės žemai nusilenkti 
prieš Angliją ir rausti, kaip 
nemokšas mokinys, už tarp- 
tautinią tiesą nežinojimą. 
Prezidentui Hoover’iui tur 
būt begalo nemalonus toks 
incidentas. Jis, žmogus, bu
vęs Europoj, turįs pasauli
nio mandagumo, turi savo 
vardu atsakyti už darbą pu
siau civilizuotą fanatikei ių. 
O kiek bus juoko, kol pasau
lis užmirš tą kvailą avantu- 
rą.

New Yorko policijos vir
šininkas Whalen, kurs trum
pu laiku yra padaręs virš 
500 visokios lūšies kratą, 
pareiškė, kad dideliausia 
priežąstis visokio ištvirki
mo*. yra prohibicija. Policijos 
viršininkas didžiausiojo, A- 
merikos miesto tur būt žino 
ką kalba.

Iždininko padėjėjas, vy
riausias prohibicijos vadas 
Lowman, yra pareiškęs, kac. 
per penkioliką niėnesių da
rant prohibicijos kratas bu
vo užmušta 16 žmonių, o pa
čią prohibicijos vykintoją 
žuvo 9. Jei prie to pridėsi- 
me šimtus milijoną dol., ku
riuos valdžia išmoka prohi
bicijos palaikymui, tai turė
sime prieit prie išvados, kad 

1 dideliausia pasauly kvailys- to Tamuką išgelbėjo jo tėvo

“Prohibicija tai vienas 
nemalonumas paskui kito/’ 
— sako Amerikos • spauda. 
Ir ištiesų, prohibicija privi- 
rė nemaža košės, ypač pas
taraisiais laikais, kuomet ją 
norima sustiprinti Pasiro
do, kad visuomenė tai kaip 
katinas: glostyk jį prieš 
plaukus, ir jis tuoj spjauja 
į akis. Kuomet būrys įsi
karščiavusią fanatiką sten
giasi savo griežtą valią už
mesti visuomenei, tai ši pas
taroji reaguoja tokiais ne
maloniais faktais, kad pa
tiems prohibicijos vykinto
jams darosi nejauku. Štai 
jie.

Kongreso narys Morgan, 
kuris nuolatos balsuodavo 
už smarkiausią prohibiciją, 
grįždamas namon iš Pana
mos, pareiškė muito inspek
toriams, kad turi savo baga
že 4 bonkas stiprios degti
nės, kurią norįs įvežti į Suv.

■ Valstijas.
Kitas Kongreso narys 

Alichaelson, taip pat fana
tiškai “sausas,” buvo areš
tuotas už įvežimą degtinės į 
Suv. Valstijas, iš Kubos.

‘ ‘ Sausų j u ’ ’ šerifas dary
damas.. -kratą pas vieną am- 
turtingą moteriškę ir norė
damas pas ją rasti naminio 
vyno, nušovė ją miltinai ir 
dabar bus teisiamas už• 
žmogžudystę.

Wisconsin’o valstija dide
le dauguma balsų pasmer
kė prohibiciją ir jos griežtą 
vykinimą.

J.

Penktadienis, bąiadHo 19 d., 1929

te, truputį brangokai kai
nuoja.

Bet tu visu faktu taini-4. «. i.

kas yra indomiausias. Skai
tytojai gal atsimena Alaba- 
rnos Senatorių Tarną Mei
liną, kurs Al. Smitlro pre-

pasižymėjo kaipo dideliau- 
sias Romos popiežiaus ėdi
kas. Tasai Heflinas turi sū
nelį Tarną, kurs grįždamas 
iš Panamos sustojo New 
Yorke ir ten lankydamas vi
sokius naktinius kliubus, vi
siškai pasigėrė. Susimušė 
su taxi vežėju ir neužsimo- 
kė.jęs už žygį, paliko savo 
skrybėle ir apsiaustą ir pa
bėgo. Viešbuty norėjo prie
šintis policijantui ir buvo 
gerokai apkultas. Nuo areš-

Lietuvaites Nuotikiai 
Argentinoje

Buenos. Airės mieste į vieno laikraščio redak
ciją atėjo jauna mergaitė. Ji buvo nedrąsi lyg į- 
baugintas vaikas ir dairėsi tartum ko ieškodama. 
Ant veido žvilgėjo kelios ašaros.

— Ko jums, mergele, reikia ?—paklausė žnio- 
į nes. Mergaitė ėmė kalbėti, bet redakcijos žmonės 
f* jos kalbos nesuprato. Ji buvo lietuvaite. Paskui 
P ji atsirėmė sienos ir ėmė graudžiai verkti. Ji at

rodė dar jaunute. Gailingai žiūrėjo į žmones ir 
kukčiojo. Klausiama mergaitė atsakė:

— Nemoku ispaniškai. Bet noriu jums pasi
skųsti. Man liepė pas jus ateiti ir viską papasa
koti.
? ' Mergaitę nuvedė prie lentos ir prašė rašyt. Ji 
•Nudžiugo. Nusišluostė skarele ašaras ir parašė: 
^Lietuva” ... — A! Lietuva. — Taip — atsiduso
'ji ir užrašė rodydama į save. “Leokadija Alek

navičiūtė...” aš... Leokadija, — pakartoji ji žo
džiu.

Paskui ją nuvedė į atskirą kanibarį. Buvo 
estas vertėjas ir mergaitė ašarotomis akimis 

ėmė jam pasakoti. Ji pabėgo iš namų, kur ją 
' buvo uždarę nedori žmonės, patamsio šmėklos. Jos 
likimas toks kaip ir daugelio kitų jaunų mergai- 

kurios atvažiuoja į šį miestą ieškoti laimės.

jos lietuviškai. Gal esi našlaitė ir netekai pragy
venimo savo krašte? z

— Tėvus aš turiu. Jie liko Lietuvoj. O aš iš
važiavau. Aš labai norėjau tapti artiste. Mane 

►ėjo važiuoti ir aš tai padariau.
- Ar tamstos tėvai leido tamstą išvažiuoti į 
tolimą ir nežinomą kraštą? Per tiek plačius 

'Vandenis?
. — Jie ilgai nesutiko. Nes labai jiems manęs 

gailėjo. Ąš buvau vienintelė jų dukra. Man la
jai buvo sunku išvažiuoti, bet mane kažkas trau-

Kaip čionai atvykai, ntergele?—Paklausė

■— Aš mėgau visa, kas gražu. Labiausiai man 
•patiko tie žmonės, kurie rodo scenoje didžių žmo
nių darbus. Todėl aš nutariau būt kinemlatogra- 

rto artiste. Aš pasisakiau savo motinai bet ji 
man nepritarė. Nepatiko mano sumanymas ir 
tėvui. Mano tėvynėj buvo kinematografijos mo
kykla. Aš norėjau ten įstoti. Bet toji mokykla 
paealiau užsidarė.

Tada svetimi žmonės ėmė prikalbinėt jaunas 
mergaites, norinčias mokytis kinematografijos, 
važiuoti į Ameriką. Man rodėsi akyse dideli ir 
gražūs tolimų šalių miestai. Atrodė, kad aš ten 
surasiu savo pašaukimą.

Mano tėvai nenorėjo to ir girdėt. Aš buvau 20 
metų mergaitė. Pykau ir verkiau, bet norėjau pa
siekti tai, ko geidžiau, 
kalbėt. Motutė verkė 
juos prikallx"iau.
Aš prižadėjau jų neapvilti: sugrįžti pasijuos gera 
ir laiminga. Ir jie, nusiraminę mane išleido.

T Argentina! Išvažiavau su viena neturtinga 
mergaite. Ji jau anksčiau buvo tame krašte buvu
si. Kely aš buvau laiminga. Mačiau gražius mies
tus ir didžius vandenis. Pagaliau atvykome į 
Buenos Airės uostą. Čia buvojnan nematytai gra
žu'' Parašiau laišką tėveliams.

Mano draugė įstojo į fabriką. Man buvo savas 
tikslas. Reikėjo susiieškoti kinematografijos mo
kyklą ir į ją greit įstoti. Bet kaip? Ispaniškai 
nemokėjau. Pažįstamų tai]) pat maža turėjau. 
Atsivežti pinigai jau baigėsi. Todėl rengiausi im
tis kad ir paprasčiausio darbo.

Kartą į namus kur gyvenau atvažiavo automo
biliu žmogus. Jis ėmė kalbėti su manim ir pasiū
lė pavežiot savo automobiliu. Prižadėjo supažin
dint mane su garsiu kinematografijos artistu. Aš 
buvau per daug akla. Aš juo pasitikėjau.

— Paimk, mergelė, sako čemodaną,—tarė, jis 
man. Jis man neatrodė blogas. 1

— Bet kam? Juk aš dar grįšiu!—tariau jam. 
— Čia yra tik mano drabužiai.

— Tai ir gerai! Dėl visa ko!
Aš pasiėmiau čemodaną ir išvažiavau. Prava 

žiavome daug gatvių. Pagaliau pasuku sustojom 
prie vieno luuno. Man nežinoma buvo toji vieta.r-

— Teik, mergele, čionai!—Čia gyvena mano 
žmona,—tarė jis. Pasitiko mane graži moteriškė. 
Tik ji man atrodė kažkaip keista. Kalbėjo žydiš
kai. Man ėmė darytis klaiku. Krūtinėj sukilo ne 
rimastis. Jie manęs laukę. Aš mačiau šokoladą, 
vyną ii- papirosus. Girdėjosi dūsli muzika. Ten 
slankiojo kelios neramios žmogystos.

Priėjo prie manęs vienas vyras. Jis keistai 
šypsojos. Pagaliau ėmė glostyti sakydamas:

— Mažyte, tu būsi laiminga. Esi jaunutė ir 
graži.

Žmogaus su kuriuo atvažiavau jau nebebuvo. 
Atėjo vėl toji pati moteriškė. Ji rodėsi savo bran
gius drabužius ir šnibždėjo gundindama mane. 
Krūtinėj pajutau nesmagumą. Šiurpu man darė
si žiūrint į tą moteriškę. Baisūs man pasidarė tie 
namai. Dabar pamačiau, kur mane atvežė.. . Aš 
Traukiaus nuo jos. Norėjau išbėgti. Bet ji manęs 
neleido. Ji ėmė kvatoti.

— Kvaila esi!. .—šnabždėjo man.
— Ne! Ne!—paleiski! mane!
— Nebijok užsispyrėlė! Nurimk ir neverk! Tuo 

labiau, kad išėjimo nebėra.
Mergaitė pasakodama verkė. Ašaros drėkino 

jai skruostus.
— Mane laikė ten kelias dienas ir kankino. 

Klausiusių jos kalbos sugraudintas žvilgsnis su
gnybo jos širdį ir ašarų karoliai nulašėjo ant grin
dų.

— Paskiau atvažiavo “artistas.” Su manim 
kalbėjo švelniai. Jis pasakojo apie būsiančią ma
no laimę; apie kelionę į New Yorką ir apie mano 
grožį. Atsakinėjau kaip pritardama. Galvojau 
tiktai kaip pabėgti nuo tų žmonių ir sugrįžti pas 
savo draugę.

Alane parvežė automjobiliu į kitus namus. Ten 
gyveno žydas su viena lenke. Jie mane nuvedė į 
gražų kambarį. Kalbomis ir švelnumais mane ra
mino.

Vakare girdėjosi juokai ir muzika. Jaučiau 
kažką baisiu Žj’das su lenke mane saugojo, pri
kalbinėjo ir žadėjo tą pat, ką ir kiti. Sugrįžo 
“artistas” Zigmuntas. '

Margaitė užsidengė veidą ir pasakojo pno aša- 
ras.

agentas, kurs prievarta į- 
sodino jį į traukinį ir išsiun
tė Washingtonan pas savo 
“sausąjį” tėvelį. Senis Hef- 
linas mėgino išteisinti gir- 
tuokjį Tamuką ir pareiškė, 
kad ir čia esą kaltas popie
žinei Girdi nnnio'/i-niL- f;>y.
nai nugirdė gerąjį ir blaivą
ją Tamuką, kad “sausam” 
tėvui— senatoriui padarius 
sarmatos...

Tai matot, kokie “gud
rūs” ir “genialūs” prohibi
cijos vadai.

• — Jie mano nurengė ir matė nuogą. Išbėgti
nebebuvo vilties.

— Reikia, kad šiandien išvyktam,—kalbėjo 
man “artistas.”—Tave paliksiu Brazilijoj. Ten 
yra mano skyrius. Turėsi daug draugių. Ten 
tau. bus gera.

— Mačiau, kad stoviu prie bedugnės ir jie ma
ne nustums į purvą. Paskui ėjo pas mane vyrai; 
žvėriškai puolė ir siūlė pinigus. Man teliko dras
kyti nagais ir rėkti. Bet niekas negirdėjo, o mane 
kankino dar žiauriau. Jie mane nugalėjo ir api
plėšė. Motute mano! Neverk! Gal aš dar sugrį
šiu pas tave!

Kas toliau buvo nelK’atmenu. Tik pasijutau 
einanti gatve su savo gurbeliu.

— Ką, immgele. ]>aleisdrfini jie tau sakė
. — Aš nebežinau. Girdėjau, kai]) jie.man gra

sė. Liepė eiti ir su nieku nekalbėti. Jei aš kal
bėsiantį, jie mane sekdami nužudysią.

Buvo sekmadienis. Prie vieno namo pamačiau 
Lietuvos vėliavą. Aš nudžiugau. Įėjusi ten, ra
dau susirinkusių lietuvių. Aš kalbėjau su jais ir 
papasakojau savo nelaimę. Jie mane nuvedė į 
kambarius, kur gyveno lietuvių konsulas. Jis bu
vo labai senas ir labai panašus į mano tėvelį. AŠ 
jam viską papasakojau. Jis mane atjautė kaip tė
vas ir pasiryžo suieškot šiuos žmonos. Paskiau jis 
mane pasiuntė į jus, kad aprašytumėte savo lai
krašty ir suimtuiūėte tuos piktuosius. Man ro
dos, kad daug kaip aš nelaimingų mergaičių ten 
yra uždarvta. -O gal joms jau per vėlu grįžti.

— Alės tavo, mergele, liūdną atsitikimą prane
šime visiems, kurie skaito mūsų laikraštį,
jai redakcijos žmonės. Bet pasakyk mums vietą, 
kur šie žmonės gyvena ?

Ji jiems viską pasakė. Jai patarė grįžti į lie
tuvių konsulo namus.

— Ar norėtum, mergele, grįžt į savo Tėvynę?
— Mano motulė ir tėvelis manim pasitikėjo. 

Aš pasižadėjau sugrįžt gera ir laiminga. Bet da
bar aš pažeminta ir nelaiminga. Aš turiu dalia r ’ 
kentėt, nes jų nepaklausiau. Bet aš dar grįšiu 
pas juos į savo tėvvškę ir gal jie man viską'at* 
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Essex the Challenger turi brangaus ka
ro įtaisymus ir prilygintas prie bran-

L^engVaS Kaip tai coach inešti $268 ir ant 

Nusipirkimas išmokėjimo $50.45 kas mėnesį

Tavo dapartinis karas gal padengs įnešimo sumą.

* DABARTINIO LAIKO PIRKIMO^ PLANAS SIŪLO ŽEMIAUSIAS 
/ GALIMAS IŠLYGAS ANT PASILIKUSIO BALANSO
T Mūsų pačių gatvėse Essex the Challenger po visų tė-

e mytojų, skaitliuoja 22.9 mylių į galioną. Savininkas
TUrCtl šiame mieste gali tikėtis nuo 18 iki 20 mylių ir daugiau, 
šimtai rekordų po visą šalį per “Challenger Savaitę” tvirtiną Essex 
taupumą. Kurie turi Essex karus sako kad tarnavimas ir užlaiky
mas apsimoka, užimant milijonus mylių tarnavimo.

A. L. R. K. P. BLAIVININKŲ
* . • >. '

Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J.
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. AdomaitjanA—2 Mohm
J. Svirskis—Kkr., 104 Dorchester St, Worcester/M> 
O. Sidabrienė—iždin.; Knn, A. Daugis, Blaivybės a 
Redaktorius. 41 Providence Street, Worcester, Mass.

• - • :

T VYRAI J DARBĄ
. . ' '. j . " '

. Prohibicijos teorija gra
žiai skamba, bet neįvykdo
ma. Kalėjimai, pabaudos, 
nuodingas alkoholis neatgrą- 
sina nuo gėrimo. Kame tu
rėjome keliatą aludžių (sa- 
liūnų), dabar šimtai ir tūk
stančiai. Seniau tik vyrai, 
mažiau moterys, gėrė, dabar 
gi seni ir jauni, vyrai irjno- 
teryšį merginos ir jaunikai
čiai geria, ir net pasigeria. 
Kuone kiekviena šeimyna 
išdirba alų, vyną ir daugu
ma “mūnšainę.” Geria nei 
tik tie, kurie pirmiaus gėrė, 
bet ir tie, kurie .niekad stik
lelio nevartojo. i

Kame priežastis ? — Pro
hibicija. Prohibicijos įsta
tymas taipgi yra kitų įsta
tymų laužymo priežastimi. 
Vagys, žmogžudžiai. įvairūs 
kriminalistai esą girtuokliai.

\ Girtuoklvbė priveda prie 
.. y nedorovės, atsiskyrimų (di- 

Viktsu). Denk)ralizacijai nie
kas taip nepatarnavo, kaip 
“ garbingas eksĮierimentas’ ’ 
— prohibicija; ~

Žmogaus prigimties neat
mainysi. Yra geriau tole
ruoti mažesnį * blogą, negu 
dideli blogą ignoruoti. Ka
talikų bažnyčia mokina, kad 

___ gėrimas svaigalu savyje nė- 
ra nuodėmė, tik pasigėri
mas nuodėmingas. Bažnyčia, 
tiesa, užgiriu valstybės var
žymą įsigyti degtinės, bet 
niekas negirdėjom, kad ji 
stotų už griežtą prohibiciją.

Katalikai ragina prie blai
vybės. Prieš prohibiciją 
kiekviena parapija turėjo 
Blaivybės kuopas, kunigai 
dažnai pamokslus sakydavo 
apie susiturėjimo nuo deg
tinės dorvbę: blaivvbės a-* *■

i ;pastatai prakalbas laikyda- vo, brošiūrėlės dalindavo, veikalus statydavo. Žmonės noriai stodavo'į Blaivybės Broliją, šviesdavos, kitus ragindavo susiturėti. Įsakius valstybei prohibieiją,. Blaivybės veikipias apsistojo. Viskas palikta “garbingam eksperimentui. ’ X Dabar, reta parapija turi Blaivybės kuopą.—-------- ----- .
Nenoriu, kad kas pama

nytų mane esant girtuoklį. 
Geria nei Giliai įsitikinęs esu, kad 

šiandieninė prohibicija pra
žūtinga valstybei ir žmoni
jai. Prohibiciją privalo mo
difikuoti. Laukiant tos mo
difikacijos, mes patys pri
valom pilietiškai susiprasti. 
Prohibiciją, kaipo įstatymą, 
privalome užlaikyti.’ Bet 
mes turim teisę dirbti bei 
pastangas dėti “garbingą 
eksperimentą” panaikinti, 

“atšaukIi aiba —modifikuoti 
Tą teisę mums užtikrina ir 
prez. H. Hoover.

Blaivybės draugija dirba 
Kristaus darbą. Ji nieka
dos nebuvo taip reikalinga, 
kaip šiandien. Dirva plati 
ir apleista. Tad sukruskim!

Per Blaivybę pradėkim 
garbingą blaivinimo misiją. 
Per Blaivybę štehgkimės 
paveikti į balsuotojus. Per 
Blaivybę raginkime 
čius užlaikyti nors ir 
prieštaraujantį 
Mūsų pareiga 
miems konstitucijai.

Atgaivinkime Blaivybę mū
sų parapijose pradedant 
nuo pamaldžių moterų ir 
per jas į šeimas. Blaivybė 
visuose laikuose neš gerovę 
tautai ir bažnyčiai.

LIETUVIAI VIRŠŪNĖSE
I    . I— ■ ■ \neriai” nesugadytų taip gražaus ir įimto koncerto. Užtraukė foreineriai. Pu- btiku nutilo, įods, nei gyvos dūsios nėra erdviame audi- toriume. Visi nustebo* tik klauso ir savo ausims netiki. Pasibaigė koncertas. _v <. Teisėjai išnešė sprendimą ir ta! vandens lažas jū- PoviĮas atsidarC Mes nesudarome nei ant scenos rankose

:iaq culioc irtrratirAHi ••;».. i • ' . w » . 'sidabrinę dovaną ir čeki — pirmą prižą. Klausytojų tarpe girdisi įvairiausių šv. Roko par. chorą keliančių pastabų. Ant rytojaus amerikonų skaudą šiaip atsiliepė apie mūsų parapijos lietuvių chorą:
“St. Roceo’s Glee club had 

third place. The 31 voices whieh 
comprised this delightful si^ging 
organization under the superb 
direction of Paul Sakas were in 
major part youthful, fresh and 
vibrant. From the opening strains 
of ‘Sweet and Low’ it was evi- 
dent that complete mastery of 
direction by the concuetor, ahd 
artistry in tonai command, rapid 
transition from sustained votume 
to faintly whispered restatives 
vas possessed by the unit. The 
unit sviftly went into its chdice 
of song, ‘Lithuanian Folk Song,’ 
in native tongue, and with a 
vivid, briliant rendition of a roll- 

—ickiiig nath’e-song. -Applauso for 
■ the briliant vork of this unit was 
spontaneous and irrespressible, 
būt vas quickly bushed'in cburt- 
ėsy to the vishes of the direirt- 
ots.”

Ar ne' gabūs lietuviai?! 
Taip, dirbtuvių darbininkai, 
amatoriai, susirėmę su rim
tomis muzikalėmis pajėgo
mis atsidūrė viršūnėse.

Plati, kaip okeanas Jungtinių Amerikos Valst. šalis. •Didis jos 'gyventojų skaičius.—Tie gyventoja/ tai be- likusi aborigenų - indijonų saujelė ir įvairių pasaulio tautybių išeiviai. ar jų ainiai. _ Europos išeivių tarpe ir lietuviai. Bet lietuvių šioj šaly roję.vieno šios šakes gyventojų nuošimčio.
». • »Nors nedaug mūsų šioj šaly, bet jos gyventojai kasdien vis daugiaus ir dau- giaus jaučia, kad čia įvairių tautybių jūroje gyvena kad ir neskaitlingi bet gabūs lietuviai. Ir ištikrųjų, visose gyvenimo srytyse, kur tik. pasirodo vienas-ki- tas lietuvis, žiūrėk jau jis viršūnėse ar beveik viršūnėse. Lietuviai šioj šaly jau turi ir universiteto profesorių, žymesnių dailininkų, pagarsėjusių sportininkų ete. etc. (Mastauskas, Šivic- kis, Galinis, R. Juška, Šarkis, Osipavičiutė etc.).

Brockton Musical Festival 
Association sumanė sureng
ti iš Brocktono chorų kon
certą. Geriausiam maišytam

> iBlif. 
Klaimykūi radio p/eoį/ratnoStė | 
“HudnonrEnnei Challenger?* 

kas penktadienio vaketta

Praneša kad žinotumei geriau.
apie Padirbinta - Išvaizda • Patogumą

pilie- 
labai 

įstatymą, 
būti ištiki-

A

4

P-L£ APOLIONUA STOšKIUTfi, lrWorcerter,’ 
dainuos “Darbininko” koncerte,  * balandžio 2t <L, 7:30 .vai?'vakare, 
Munidpal Building svetainėje, So. Boston'e.' Ji yra jauna miftą dai
nininkė, bet jau toli pažengusi dainavime H* muzikoje.. Dainavimo ir

zas ir geriausiam vyrų cho
rui — kitas. Koncertas į- 
vyko šio 
Kontestan stojo šie maišyti 
chorai: 1) Baptistų, 2) Šve
dų kongregacijonalų, 3) Šv. 
Roko lietuvių parapijos ir 
4) Porter bažnytinis protes- 
tonų choras. Vyrų chorai:

lass.; 2) Vega Chorus,
Srockton; 3) Scandia Glee 
Club, Quincy ir 4) 01d
Stoughton Musical Society.

Kiekvienas choras turėjo 
padainuoti dvi daini, vieną 
rengėjų paskirtą, kitą—ga
lėjo pasiskirti patys chorai 
kiekvienas sau. Maišytiems 
chorams buvo paskirta pri
zinė kompozicija Barnby 
“Sweet and Low”—gi vy
rų chorams — kompozicija 
Dickinson’o “Musie When 
Soft Voices Die.” Teisėjai 
)uvo muzikai: Charles Man- 
ing. Samuel Gaines. ir Har
ris S. Shav. Jie sprendė, 
taip buvo pranešta koncer
to pradžioje: “.. . on a basis 
of 10 points each for en- 
semble, balance, tone, piteh 
and enunciation.” Viršmi- 
nėti chorai yra žinomi 
Brocktone. Jie susideda iš 
išlavintų giedorių ir vedami 
patyrusių choįvedžių. Tik 
vienas šv. Roko lietuvių pa
rapijos choras susideda iš 
nemažo jaunų vyrukų ir 
mergelių būrelio vedamo 
jauno tik pernai kolegiją 
baigusio jaunikaičio Povilo 
Šoko. Girdėjau, kad Šv. Ro
ko chorui buvo patarta, kad 
choras verčiaus atsisakytų 
dalyvauti konteste.

Koncerto 
ant scenos 
bažnytinėse savo uniformo
se, kitas — organizacijos u- 
niformose. Rimti, daugu
mas apyseniai, gerai išlavin
ti. Ateina eilė ir šv. Roko 
parapijos chorui. Jaunos 
mergaitės ir vyrukai žengia 
ant scenos be jokių unifor
mų. Sustojo tvarkiai. Klau
sytojų veiduose matoma lyg

išlavintas jŠvedu gerai 
choras eidamas į kontestą 
išsitarė, kad jie, švedai, nei 
vieno choro nebijo išskyrus 
lietuvių chorą. Ir jie įspė
jo.

• t . K. Š.

MEILE AR-
TYMO

*7

vakare 
vienas

išeina 
choras

kaipo “ekstra,” ekstra vertę .ant Essex. 
karų kainos. Pasiženklink šiuos dalykus • • 
kaip pirksi_Essexthe Cliallenger—pil-

” nai užbaigtas, puikus didelis “ Sįx~—šie 
dalykai žinoma yra standard. Nei vie
nas centas daugiau nekainuoja ir repre- 
sentuoja lengvai virš šimtą dolerių pri
dedamos vertės,

Coach 
2-Piu. Coupe 
Pfaaeton - - 
Coupe - -

(uith rumble Mat)

AND (JP-//7 FACTORY
Standard eąulpment in- 

-------hydrauličthockab- ---------------  
tarbatt—vleetrie gauge for Standard 
jĮar arui oil—radtaror rhut* 
tert — taddle lamps. 'vrind- 
thield wipar — tiara -proof 
rear-vlew mirror — elactro- 
Inck — controlf on tteering 
wheel—all brlght partt cftro- 

mium-pland.

Šed«n - - 7W 
Town Sedan - 85d 
Road»ter - - 85d
Convertible
- Coupe WSji 

h
________ATIDARA VAKARAIS

THE HENLEY-KIMBALL CO.
Ir šie Metropolitan Pardavėjai j A®

Gilchrist Co., Washington at Winter Johnson Automobile Co., 916 Commonwealth
REVERE: The I.una Bark Garagą ’ 

368 Ocean Avė.
ROXBURY: Hudson-Esses Co^ 491‘ 

Blue Hill Avė. • .
SOMERVILLE; Winter Hill Hudson- 

Essex Co., 339 Broadvay
STONEHAM: Pompeo Sales & Servkįę 
TVAKEFIELD: Wa kefield Motor Sales ’ 

& Service, Main St.
AVAI.THAM: TVilliam McKelvey, 

173—175 Hiah SL
VVATERTOIVN: CIaflin Hudson-Ef-----

('o., 32 N. Beacon St. 
\VAVERLEY: Harris & Roacb, ’ 

verley Sųuare.
WELLESLEY: VVellesley Motorą, Ine 

Colonial Building v •' *
ĮVEST RONBURY: Bellevue Moton 

1716 Centre St. \
\\INCHESTER: The Dean Motor (X 

Co., 605 Main St. ' ’
HTN'THROP: Hudson • Essez J 

IVinthrop Centre 
1VOBURN :McGilvary Bros^ 263 

Street . _
..  .j l ' ."-ja

z watch ESSEX the CHALLENG
■ --------------------------------------- -------------------------------------------------- - ------------------- -- --------------------- .------- :____- ■

Skyriai
Portland Bangor 

Worcester

FRAMINUHAM: Hudson - Essex Co., 
220 Howard St.

FRANKLIN: Supple & Polsey, Summer 
SL

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

JAMAICA PLAIN: Coolidge Hudson- 
E.«sex Co., 579 Centre St.

LENINGTON: Thayer Hudson-Esses 
Co.. 480 Mass. Avė.

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

MATTAPAN: Hudson-Esses Co., 1360 
Blue Hill Avė.

MEDFORD: Hudson-Essex Co„ 4 
Mystic Avė.

MEDFORD: Hudson-Essex Co., 645 
Broadiva.v

MELROSE: K. W. Felloivs & Co., 29 
Vpham St.

NEIVTON: Frank 
\Vashington St.

NORWOOD: Robert
Sq įtarė

,QUINCY: Sylvester 
IVashington St.

ALLSTON: Hudson-Essex Co., 122 
Brighton Avė,

ARLINGTON: IVilmer G. Tenney, 793 
Massachusetts Avė.

BROOKLINE: Hūdson-Essex Co., 91 
IVashington St.

CAMBRIDGE: D, Ray Edger, 1077 
Massachusetts Are.

CAMBRIDGE: Henley - Kimball Co., 
157 Vassar S t.

CAMBRIDGE NORTH : Brown & Rose, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLESTOWN: Sullivan Sq. Motor 
Sales, 644 Main St_

CHELSEA: Broadway Garagę, Ine., 
15 Fourtli St.

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

DORCHESTER; James T. Beckwith 
Co., Ine., Edvtard EveFett Sq.

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

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87 
Broadivay.

* -A

Kristus gyvendamas ant 
žemės yra pasakę: “mylėsi 
artymą savo kaip pats sa
ve.” KatalikiŠkasai pasau
lis tuo Kristaus įsakymu y- 
ra giliai persiėmęs savo lab
daringais darbais pavargė
lių ir našlaičių šelpimu. Y- 
patingai Jungtinių Ameri
kos Valstijų katalikai gali 
ir turi kuo pasidžiaugti, 
tai savo labdaringomis įstai
gomis. -

Amerikos lietuviai irgi y- 
ra parodę nemaža gailestin
gumo ir artvmo meilės šelp
dami savo gimines po di
džiojo karo Lietuvoje.- Da
bar kuomet šiaurinės Lietu
vos lietuviai pereito meto 
lietingos vasaros sunaikinto 
pasėlio — bado paliesti ir 
šiuo kartu privalo pasirody
ti krįješčionimi esą ir gailes
tingumo ranką ištiesti’savo 
broliams Lietuvoje.

Bado nelaimės paliesta 
šalis yra aršiau ligos, nes 
liga paliečia vieną-kitą šei- 

• mos narį, gi badas apima 
; tūkstančius, kartais ir mili
jonus šeimynų—ištisas sry
tis. Tokioje nelaimėje atsi
rado dabar šliurės Lietuvos gyventojai. ^Lietuvoje visi valstybinių įstaigų tarnam 
tojai

W. Lane, 399

W. Baker, Town 

and Carson, 84

DZIMDZI-DRIMDZI 

MARŠRUTAS
tuvos dabar bado paliestų 
sryčių, tie kurie gal senai 
buvo pamiršę savo gimines 
Lietuvoje, dabar pirmieji 
turėtų juos atsiminti ir bro
lišką pašalpos ranką išties
ti. Jei norime būti tikrais 
Kristaus sekėjais, taigi pa
valome sekti Kristaus nu
statyta tvarka. Kristus ne- » *- *
tik, kad įsakė mylėti arty- 
mą, bet ir pavyzdžių parodė 
pavalgydindamas minią kuri 
JĮ sekė.

Visos Am/ lietuvių kolo
nijos turėtų tuojaus imtis 
darbo organizuoti komisijas 
badaujantiems aukų rinkti. 
Kas greit duoda — tas du 
kartu tiek duoda.

F e d. Sek re t or įjotus 180 Hale Avė..Brooklyn. N. Y. .
(

mokėti nuo savo algų 2, 3 ir 
5 nuošimčius kas mėnuo ba
daujančių sryčių gyventojų 
šelpimui. Kadangi mes a- 
merikiečiai esame kur kas 
geresnėse medžiaginėse są
lygose už anuos Liet, valst. 
įstaigų tarnautojus, taigi ir 
šelpimui badaujančių lietu
vių turime pasirodyti jei ne 
geriau, tai bent ir ne blo
giai už anuos.

Pavasario laikas, tai pats 
Llogiausis badaujantiems 
laikotarpis, nes visi rudens 
resursai išsibaigė gi naujų 
maistui reikalingų augmenų 
Lietuvoje dar nėr ir negreit 
atsiras, taigi pašalpa yra 
reikalinga ir gana skubi, kol 
dar badaujantieji iš bado 
nepradėjo mirti ir kol dar 
joki epidemija sekanti badą 
liečiančias srytis nepalietė 
tų Lietuvos badaujančių 
žmonių. \. Amerikoje gyveną lietu-

v •

Balandžio 21, Rochester, N. 
Balandžio 26, Xmsterdam, N. 
Balandžio 28, Brooklyn, N. Y*» 
Gegužės Į d.—Bridgeport, C 
Gegužės 3 d.—New Haven, Cąi
Gegužės 5 d.—New Britaht, Cot 
Gegužės 9 d—Boston, Mass.- 
Gegužės 10 d.—Nonvood, MaM 
Gegužės 12 d.—Boston, Mas&
Gegužės 15 d.—(Montello, 1 
Gegužės 19 d.—Lowell, M*M.

Piet) .jį;
Gegužės 19 d.—Lavrence, M

(vakare) .
Gegužės 23 d.—\Vorce«t 
Gegužės 25 d.—Worcesterį 
Gegužės 2 6d.—Athol, 
Gegužės 29 d.—WestftelA 
Birželio 1 d,—Hartford, G 
Birželio 2 d.—Nebark, N. 
Birželio 5 <1.—Anaonia, 
Birželio 8 <1—Philadclphia/F 
Birželio 12 d.—Baltimore, N 
Birželio 14 d.—Wilke« 
Birželio 16 d.—Scrantoa, 1 
Birželio 18

♦

dainelių. iT-
* *

ė
“ r

VARGONININKAS
IE8KO VIETOS. Gonti sukrauta savo 
amate. Jeigu kuriam gerti, klebonų rvl- 
knilntm*, meldtlu kreiptis | "Dmrbtatn- 
taį.“ L * (B.-M)“šapų” darbininkai “forei —mnkpRČiaia yjąj kHusieji iš šiaurės Lie

.* > i.

HiuAHAc, ircv jau wu pcurauguoi umuotuuou mu*uLujtx, žj»ui*vuhu ir /n* tujy vnuuuov iiiniuiuu v»l 
muzikos mokinari pas įžymų muziką. j-Atej^išgfraite daug-giružių panieka, lyg baime, kad tie.
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gaila, kad publikos buvo
z

Mat pasitaikė peršilfa die

Revr-šleinys patrauktas i 
teismą.

STOCK ROOM
10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336

Kun. J. G? čepukaitis
'■■■»■ I ■............................................ - . ■■ ■

'•ar
•■-p

i

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. B ARKOS 
72^ SLATER BUILDING 

_Worcester, Mass.
a

N a m a i — 101 Sterling Street 
Maple 4964

I JOS. G. ZUROMSKIS
Vienintėlls lietuvis laisniuotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir jvedam motorus; 
jr vandenio pompas. Taipgi taiso-; 
me ir parduodame radios.

Choras ir L. Benas.ONTELLO,MASS.

ad sv. mišios prie sv. Juozapo bus 
ienv, balandžio 21 d., 11 v. 

ryte. Tą dieną pripuola šv. Juo- 
mūsų organizacijas globėjo

Laike Jv. mišių mūsų didysis 
choras vedamas gabaus muzįko J. 
Žemaičio stebėtinai gražiai giedojo 
Prisikėlimo giesmes. Lietuvių ka
talikų benas, kuriam vadovauja J. 
Bliūdžiaus, gražiai grojo pakaito
mis. Choras, vargonai ir benas su
darė labai malonią -harmoniją. 
Nors mūsų gražioji bažnytėlė rui
minga, bet daugelis žmonių turėjo 
stovėti, nes jau neužteko sėdynių. 
Tūkstančiai žmonių ėjo prie Dievo

:ėz Kaip kas met taip ir šį- 
nariai raginami ateiti ir iš- 

hlausyti šv. mišių. Nariai prašomi 
ėluoti ir susirinkti Į šv. Roko 

ię, 20 Webster St. 10.:30 v.
Svetainėje gausite tam tik- stato ir priėmė šv. Komuniją laike 

įgjįenklelius ir po to visi “in šv. mišių. Prie to tą dieną ir sau- 
” eisime į bažnyčią nešda-jlutė savo auksiniais spinduliais nu

švietė visą gamtą, rodąs viskas' pa
kilo ir garbino Viešpatį.

Viešpaties Grabas.

re
Bn šv. Juozapo vėliavą priešaky, 

vėliavą gavo Montello 2 kp. 
■ narys J. Jeskelevįčius laike didžio
jo vajaus 1924 m. kaipo dovaną 
už platinimą katalikiškos spaudos 

^Darbininko. ”

g ŠV. Roko parapija rengia pra
mogą 28 d. balandžio, Stoughton, 

, Lietuvių svetainėj. Bus 
jreertas ir šokiai. Koncertas bus 

Kviečiame gausiai

Narys

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
ŽINUTĖS

Prisikėlimo šventė

Šv, Juozapo altorius buvo pa
puoštas balto šilko audeklu, kur 
buvo išstatyta graži didelė mons
trancija su Švč. Sakramentu, kurį 
puošė baltos lelijos ir degė daugy
bė žvakių. Apačia altoriaus atida
roma. kur yra gražus Viešpaties 
paveikslas vaizduojantis gulintį 
grabe. Prie to graži elektros švie
sa apšviesdavo Viešpaties grabą ir 
visą altorių, šviesa atrodė -kaip 
vos saulutei tekant auksinė ryto 
Šviesa. Tūkstančiai žmonių ėjo 
priklaupę ant kelių bučiuoti kry
žių ir dėkojo Viešpačiui už atpir
kimą pasaulio.

Altorius taip gražiai ir sumaniai 
papuošė šv. Kazimiero seserys ir 
J. Stoškus.

Įvyks Sekmadieny

Balandžio-April 21 d., 1929
MUNICIPAL 
BUILDING 
S ALE JE

Broadway (tarp G ir H 
gatvių) So. Boston’e

I

Išganytojo prisikėlimo procesija
6 vai. ryto-, kurtoje da- 

avo draugijų atstovai su vėlia
vomis: Pilu. Blaivininkų, Šv. O-
nos ir Marijos Vaikelių mergini] 
dr-ja. Prie to ir mūsų mokyklos 
mokiniai ir mokinės. Jie ėjo gru

mia.

1- ma grupė: Mergaičių Sodaii- 
kurios narės pakaitomis., su.

giedojo “Linksmą dieną.” 
os .dėvėjo Kiltas sukneles ir ža-

vainikėlius ant galvų. Jos nė
jo lelija.

2- ra grupė—penkiasdešimt 
trantų. Jie buvo aprėdyti

ir raudonais sutonais.
a grupė — maži berniukai, 

rėdyti juodais, drabužėliais, vol- 
®t sutonais. Jie nešė po puokštę

ni i- 
bal-

4-ta grupė — mažytės mergaitės 
puoštos baltais drabužėliais, 

arbiniai perrišti kaspinėliais. Jos 
kašiukes ir klojo gėles Vieš- 
li ant kelio.

Tarpe kiekvienos grupės ėjo dv 
aži berniukai nosini po Prisikėli- 

no vėliavą. Tokia procesija darė 
legato malonaus įspūdžio. Ne vic- 
m tėvui bei motinai riedėjo per 
;idą džiaugsmo ašaros. Tai vis 

msišvėntimas Šv. Kazimiero sese-

35 metų jubiliejaus diena.

Baalndžio 7 d. buvo iškilmingai 
apvaikščiota šv. Kazimiero para
pijos gyvavimo. Tą dieną 11 vai. 
buvo iškilminga suma su išstaty
mu švč. Sakramento. Iškilmingą 
sumą atnašavo klebonas kun. J. J. 
Jakaitis. Laike sumos viešnia iš 
(’hieagos p. Rakauskienė giedojo 
AveMaria___ "__________________
-Antrą dalį prograjno išpildė 
mūsų didysis choras, kuri rūpes
tingai iškalno priruošė varg. J. Že
maitis. 7:30 vai. vakare puošnioje 
Junior High Salėje įvyko muzika
lus vakaras, kurio programą išpil
dė bažnytinis choras. Choristų bei 
chhorisčių buvo virš 90 ypatų. 
Koncertas pavyko kopuikiausiai. 
T salę pribuvus gerb. klebonui ir 
svečiams kunigams publika sutiko 
didžiausiomis ovacijomis. Klebo
nas atidarė programą prakalba. 
Gerb. kalbėtojas aiškiai nušvietė 
parapijos istoriją. Paskui'pakvie
tė kalbėti gerb. kun. K. Urbona
vičių iš Boston, Mass. Kadangi 
buvo ilgas programas, tai nebuvo 
progos visiems kalbėtojams pa- 
icikšti savo mintis.

I

Po procesijos

Po tokios gražios ir iškilmingos 
ies prisikėlimo procesijos 

gražiai baltomis lelijomis pa- 
6 didžiojo altoriaus, kun. A. 
is atnašavo šv. mišių, auką, 
šv. mišių mūsų klebonas ku- 

iS J. J. Jakaitis pasakė labai 
pamokslą. Baigiant pamoks- 

rklebonas linkėjo visiems para- 
s ir jų seneliams Lietuvo- 

į linksmų Velykų ir laimingai su
metu Prisikėlimo šven-

iš Chica-

LAIVAKORTES
VORCESTERIEČIAMS

ARDUODU LAIVAKORTES Į IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu Išgaut pasus, vizas, 
Imu! leidimus ir kitokius do-

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
In geriausi patarnavimų ir 

ntngų patarimų.

JUZĖ RAUKTYTĖ
Henom Vakarais Ir šventnd.
Front St. 50 Sterling St. 

£ WORCESTER, MASS.
Tel. Park 1916.

I

Svečiai kunigai.

Programo dalyvavo kun. K. Ur
bonavičius iš Boston, Mass., kun. 
A. Petraitis iš Athol, Mass., kun. 
J. Petraitis iš Paterson. N. J., kun. 
F. Juškaitis iš Cambridge. Mass., 
kun. S. Vembrė ir vietinis klebo
no pagelbininkas kun. A. Daugis 
kuris mūsų parapijoj gražiai dar
buojasi. Prie to pažymėsiu, kad 
mūsų choras tiek daug dainų dai
navo, kad visas surašius užimtų 
daug vietos laikraštyje. Taigi tik 
pažymėsiu, kad viešnia
gos p-nia Rakauskienė savo gra
žiu balseliu žavėti žavėjo publiką. 
J; publikai yra gerai žinoma, kai
po buvusi p-lė Narinkaitė. Antra, 
tai \Vorcesterio lakštutė Apolioni- 
ja Stoškaitė irgi gražiai sudaina
vo keletą dainelių. Prie to buvo 
duetų ir solo. Beje, dar p-lė Z. 
Blaveekaitė padainavo solo porą 
dainelių. Tikimės, kad ateityje 
bus gera solistė. Programas nusi
sekė kopuikiausiai ir publika vė-

I WM. J. CHISHOLM 
<5 Vienintelis Lietuviams 
| Graborius
X Patarnavimas dieną ir naktį.

331 Smith Street 
? PROVIDENCE, R. I.

Tek. Dc. 1952

Pradžia 7:30 vai. vakarė.

Šio koncerto programas bus 
turiningas. Dainuos dar ne
girdėti arba senai girdėti 
mūsų įžymiausi dainininkai 
ir dainininkės, kaip tai: Art. 
Elena Rakauskienė (Narin- 
kaitė) iš Chicago, III.

Apalionija Stoškiutė iš 
Worcester, Mass.

Florencija Karbauskaitė, 
vietinė, soprano ir akompa- 
nistė.

Stasys Paura, vietinis ba
ritonas.

Margareta Gribaitė, sopra
no.

Taip-gi yra pakviesti dai
nininkai iš Montello, Mass. 
Bus solo, duetų, ir kvartetu.ART. ELENA RAKAUSKIENE (NARINKAITe)

plačiai žinoma ir mėgiama dainininkė. Ji yra viena iš ižymesniųjįi Amerikos lie
tuviu dainininkių. Keletą metų atgal p-nia Rakauskienė (dar tada buvo p-le Na- 
rinkaitė) giedojo švento Petro lietuviu bažnyčioje solo ir parapijos chore. Ji ir 
tada buvo visu mylima dainininkė. Gyvendama Chica*,oje ėmė giedojimo lekcijas 

^aS-4žymitL-muzik«y.—Žymesnieji Chic-agos-4ietuvūy koncertai be jos jieapseidavo.— 
P-nia Rakauskienė atvyko į Bostoną paviešėti pas seserį ir gimines. Paviešė

jus vyks Lietuvon, o iš ten į Italiją lavintis dainavime ir muzikoj.
“Darbininko” redakcijos kviečiama sutiko padainuoti keletą dainelių mūsų kon

certe. Šis jos bus pirmas, po keliu metų nebuvimo Bostone, pasirodymas ir gal pa
skutinis. Visi kviečiami ate iti._ Atėję nesigailesite. Įžanga 75c. ir 50c.

PHILADELPHIA, PA.
s 40 vai. atlaidai

' * z

Sekmadieny, balanlžio 21 d. šy., . 
Andriejaus bažnyčioje prasidės 40 . * 
vai. atlaidai ir baigsis, balandžio 
23 d. vakare. _______

Parapijonys turėtų gausiai atei
ti į bažnyčią per visas tris dienas > 
ir pasinaudoti Dievo malonėmis.

Kun. J. G? Oepukaitis

EKSKURSIJA
Pirma ekskursija gegužės 12 

dieną ir antra ekskursija liepos 5 
dieną iš Bostono į Lietuvą laivu 
Republic. Kas sykį važiavo ant 
laivo Republic, tas pamylėjo, tą 
laivą ir antrą kartą važiuos. P-nia 
Helena Jakubavičienė iš Montello, 
Mass. tą laivą Republic taip pa
mylėjo, kad šiemet ir vėl važiuoja 
į Lietuvą tuo pačiu laivu. Šiemet 
bus daug ekskursijų ir matyt kad 
visos bus skaitlingos. Kas norite 
į Europą nuvažiuoti greitai per-6-— 
dienas, tai tą išleisiu ant laivo • 
Leviathan. Šiandiena jau visi ži
no kad UNITED STATĖS Line 
turi didelius laivus ir teikia ge- 
riausį patarnavimą keleiviams.

Linksma naujiena. Lietuva ga
vo didesnę kvotą. Dabar iš Lietu
vos galės atvažiuoti 886'ypatos 
kas metą. O iki šiol galėdavo at- / 
važiuoti tik 340 žmonės. Šiandie
na tėvas gali paimti į Ameriką sa
vo moterį, sūnus ir dukteris, nors 
jis ir nėra Amerikos pilietis. O 
taipogi sūnus arba duktė, kuris 
jau yra Amerikos piliečiai gali pa
imti savo tėvus j Ameriką.

Visiems parūpinsiu dokumentus / 
išvažiuoti ir atvažiuoti. Taipogi / 
siunčiam pinigus į Lietuvą ir į ' 
Lenkiją doleriais. Mūsų drabužių 
krautuvė ir agentūra atdara iki 9 
valandos vakare.

PETRAS BARTKEVIČIUS, ‘
678 No. Main St., Montello, Mass.

I’AIEŠKAU Stanislovo Wajciekovsky, 
kuris gyvenęs South Bostone, Lynne, 
Holyoke ir IVorcestery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmenų. Kas apie jį žino arbu 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu- 
riti svarbų reikalų. VIKTORIJA WAJ- 

. riEKOVSKIF-VP:, 46 Ellsworth Street, __
IVorcster, Mass*.

lai nakčia ėjo į namus pilnai pa
tenkinta.

Antras apvaikščiojimas bus bir
želio mėnesy, kur bus iškilminga 
parapijos puota. Kviečiama ir 
draugijos,

Pavyko.

Šioje kolonijoje yra Sumner Am. 
Putnam Co. krautuvė, kuri leidžia 
savo rūsy pardavinėti mūsų para
pijai valgių, taip vadinamą food 
sale. Taigi 13 d. bal. ir buvo tas 
valgių pardavimas. Geros valios 
parapijonės sunešė pyragų ir kito
kių, gardumynų, kuriuos svetim
taučiai tuojaus išpirko, nes na
muose keptus pyragus svetimtau
čiai labai mėgsta. Taigi, nors ši 
kartą tų pyragų neperdaugiausia 
buvo, bet parapijai davė $53.00 
pelno.\Čia paduodu kurių parapi- 
jonkų rapesčiu tapo tas valgių 
pardavimas suruoštas; J. Tamso- 
nienė parūpino skiepą, M. Ščiukie- 
uė priiminėjo valgius; pardavinė
jo: M. Dalionienė, U. Matlauskie- 
nė, M. Gražulienė: į dėžes sudėjo 
U. Tatulienė.

Visus valgius i vietą nuvežė J. 
Kupstas.

Tai yra gražus ir naudingas dar
bas.

Daugiau tokių darbininkių, o ta
da ir mūsų klebonui bus lengva 
darbuotis parapijos labui.

Senis
s

I

Pastaromis dienomis Lavrrence’o 
“nezaliežninkai,” ypatingai jų 
“pastorius,” apsčiai turi bėdų. Jų 
žinyčia skolose paskendus. Nuo. 
šimčių mokėti nėra iš ko. Rev. 
šleinys, nesenai rodėsi teisme, pra
laimėjo, dabar vėl patrauktas į 
teismą, šį sykį bus prieš teisėją, 
lietuvių tautiškų kapinių reikale.

Rev. šleinys. Petras Šimonis ir 
Vincentas Cemauskas yra kapinių 
globėjai, “trustees.” Pastarieji 
du sako, kad Rev. Šleinys pasi
ėmęs ant savęs visą teisę ir visai 
be jų žinios darąs biznį kapinių 
reikalo. Jie reikalauja, kad Rev. 
šleinys išduotų apysjcaitą ir pasa
kytų, ką jis padarė su kapinių pi
nigais. Sulig j ir pasakymų, nie
kas nežino, kiek pinigų įėjo nė kur 
jie padėta. Visa tai ir daug kitų 
paaiškinti. Jį gins adv. Bagočius.

Į trumpą visai laiką Rev. Šlei
nys pasirodo antru kartu teisme. 
Vargšas. Pasekėjų mažai. Nese
nai viešai pasakė: “Pernai* para
pijom; buvo apie 300, šįmet apie 
200.” Tą žodį “apie.” suprask 
kaip nori. Kitą kartą apie teismą

X.

LTETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Mamdnuetta 

Phone Park 5065

Schuberto pamiklo parašas: 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį turtą, bet dar di-

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras. _________ 2-------------------

Nors jau , buvo “Darbininke” 
paminėta apie buvusias rekolekci
jas, kurias vedė Tėvas A. Bružas, 
M. S. Rekolekcijos prasidėjo Ver
bų dienoje, 24 d. kovo. Užsibaigė 
trečiadieny, kovo 27 d. Tėvas A. 
Bružas visiems patiko, visi aty- 
džiai klausėsi jo garbingų pamo
kinimų. Katalikai pasinaudojo 
Dievo malonėmis atlikdami išpa
žintį. Gaila, kad nebuvo svetimų 
kunigų, o būtų dar daugiau žmo- 

• nių atlikę velykinę. Gerb. Tėvas 
A. Bružas, pasisakė, kad lenkiškai 
nemokąs išpažinčių klausyt, o ne- 
kurie nashuaiečiai pripratę lenkiš
kai. Yra ir tokių mūsų šeimynų, 
jog vyras vedęs lenkę, o moteris 
ištekėjus už lenko. Panašiai toki 
eina išpažinties lenkiškai. Prieš 
pat Kalėdas buvo 40 val.atlaidai. 
Tada irgi svetimų kunigų nebuvo, 
išskyrus vieną vakarą buvo kun. 
S. Kneižįs iš Laivrence, Mass., pa
sakė pamokslą ir Jdausė išpažinčių. 
Kitais vakarais buvo prancūzas 
kunigas ir lenkas. Nežinome prie
žasties. kodėl pas mus iškilmėse 
nedalyvauja lietuviai kunigai? Se
ninus dažnai atlankydavo kun. P. 
Juras, So. Bostono klebonas, Wor- 
cester’io kunigai ir kiti. Dabar 
taip nėra. Tiesa, dažnai matosi 

•bažnytėlėje svetimas kunigas,' bet 
vis ne savas.

*

Antrą dieną Velykų įvyko 
“Minstrel Shoįv. ”

Dabar pas mus įėjo madon šo
kiai. Kas ir nemokėjo šokti, da
bar gali išmokti.

Balandžio 7 d. LDS. ir Moterų 
Są»gns kuopas vaidino j

veikalėlį “Geriaus vėliaus, negu 
niekad” ir “Klumpių aptiekorius 
su Gundyte.” Veikalėliai labai ge
ri, tik 
mažai.
r.a.

Įvykiai

Viena kūmutė, būtlegerka, susi
ginčijo su savo vyru. Vyras pa
grasino, kad užves policiją. Varg
šė pasiėmė savo trunkelį ir nusi
nešė į kitą vietą, kad policija ne
rastų. Tą patį vakarą nuėjo į nau
ją vietą, kur buvo jos frankelis, 
bet ant nelaimės nepataikė virtu
vės durų ale į skiepą. Tokiu bū
du vos išliko gyva, nes skiepas gi
lus, iš kurio vos išsirito, ir pasida
vė ligoninėn. Ten keletą dienų 
praleido.

Balandžio 10 d. A. B. gerokai 
įsitraukęs nuėjo į ežerėlį, arti ku
rio jisaFgyvena, įbrido sulig au
sų ir pradėjo rėkt: “help!” Pa
matė viena moteriškė, kad kas tai 
tokio nepaprasto matosi vandeny. 

I Pašaukė vyrus, kurie netoli dirbo. 
Vyrai puolė į vandenį, griebė už 
plaukų ir ištraukė. Atvažiavo po
licija, išklausinėjo ir nuvežė į li
goninę.

Pereitą žiemą t-o paties žmogelio 
du vaikučiai bežaizdami ant to pa
ties ežero ledo, įlūžo ir įkrito po 
ledu 'ir abu nuskendo, Didelė ne
laimi. Dabar žhionės šneka, būk 
tai-<iel tos priežasties ir tėvas no
rėjo įnusiskandyt. Žinoma, kiek- 
v ienaln tėvui bei motinai gaila sa
vo vokelių, bet minėtas tėvas bai
siai gprė. Gal per girtybę priėjo 

— norėjo nusižudyti.

JoorakM

Ofiso tel: Park 2839
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
" Worcester, Mass.
Namų tel: Cedar 1768-M

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Ižpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

i Telkiu patarnavimą laMotnvėms ir 
! išremlavnjsm automobiliu* vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji-

GyrctUuto Firta.* 1M Millbury St. 
(ant 3-čto sukiko) Tel. Cedar 4963

Ofiso*.- 212 Millbury St, Worcea- 
tar, Maaa Tel. Park 2795.



Ant Pirmo Morgičiaus

A. Naudžiūnas,

Direktoriai

Pranešimas

377 West Broadway,

Pradžia 7:00 vai. vakare.

PELNAS PARAPIJOS MOKYKLAI

Senus gramafonus mainau ant 'naujų ir 
duodu ant lengvų išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kaipo dalį mo
kesčio.

South Bostone
I’rie East Eighth SL 1 šeimynos 7 kam
barių namas atskirai budavotas ir se
na barnė. kuri gali būt perdirbta j 3-jų 
karų, garadžių. Namas reikalingas bis- 
k; pataisymo. Parsiduoda už $2,500.00. 
įnešti $500.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

Apdraudžiu visokias nuosavybes 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendave
jame kambarius.

South Bostone
Kodėl nepasvajoti apie nuosavų biznį, 
bučernę, tai yra vienintėlis biznis, ku
ris yra reikalingas kožną dienų, kada 
žmogus išalksta. Mes turim gerų biz
nį ant pardavimo. Savininkas nori pa- 
siliuosuoti ant senatvės, nes pasidarė 
kapitalo užtektinai. Visas stekas ir į- 
taisai parsiduoda už $2,000.

NAUJAS GYDYTOJAS
šiomis dienomis praktikuoja me

diciną Carney ligoninėj Dr. J. A- 
reutas. Linkime jam sėkmingai 
užbaigti savo mokslo paskirtą ša
ką ir pilnu entuziazmu ir pasiry
žimu darbuotis lietuvių tarpe.

Vienos Šeimynos Namas
4-4-3 kambariai su visais įtaisymais ir 
"furnace" šilima, arti Codman Sųuare 
ant M i liet S L, Dorchestery. Geras dėl 
didelės šeimynos ir tinkamas dėl dvie
jų. Kaina $6,00. įnešti $2,000. Matykite 
J. P. TUINYLĄ.

ARTISTO, SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO 
ANTANO ŽlDANAVIČI AUS

SUSIRINKIMAS
Penktadienio vakare po šventa

jai Valandai bus ŠVi Vincento de 
Paulos draugijos mėnesinis susi
rinkimas. >

8 Karvės
ant šitos 17 akrų farmos, gera žemė, 
puikus pušynėlis,, geri budinkai, prie 
gero kelio ir tik 22 mailios nuo Ęos- 
tono. Parsiduoda už $5,500.

Pamokos
Kadangi vaikeliai šią savaitę ne 

turi mokyklos, tai pamokos vaike 
liams rengentiems prie Pirmosios 
Šventos Komunijos Įvyks penkta 
dienio rvte 9 :30.

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie L St 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. 6-6-6 kam
bariai su maudynėmis, šiltu ir šaltu 
vandeniu, pečiais, skalbynėmis, elektra 
ir užpakaliniais piazais. Visi kamba
riai dideli ir šviesus. Namas drūtas ir 
labai gerame stovyje. Naujai maltavo- 
tas. Rendų neša $101.00 į mėnesį arba 
$1,212.00 į metus .Savininkė per visų 
žiemų sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
<iel silpnos sveikatos turi greit parduo 
ti. Kas pirmiausia atsišauks tas jį 
galės nupirkti už $><000.00 Vertas ma
žiausia $10,000.00. Naudokitės šia pro- 
gn. Matykite tuoj A. IVAŠKĄ.

Grocerne ir Bučerne 
geriausioj apgyventoj lietuvių ir lenkų 
apylinkėj. Biznio apyvarta siekia iki 
$1,300 į savaitę; daug tavoro ir pigi 
renda. Dėl nesutikimo tarpe partnerių 
priversti greitai parduoti. Prekė tik 
$3,500. B. STEFAN. 545 E. Broadtvay, 
So. Bostou, Mass.

r PAMALDOS
Antradienio, vakąre buvo laiko- 

mos pamaldos į šv. Teresę Mažąją 
J6zaus*GŠelę. Nežiūrint, kad Ir 
oras buvo gan blogas, lytingas, 
žmonių atsilankė daug.

VYČIAI ŠVENČIAUSIO 
SAKRAMENTO

Greitu laiku susitvers nauja ir 
prakilni draugija po vardu Vyčiai 
švenčiausio Sakramento. Į tą 
draugiją galės prisirašyti kiekvie
nas vaikinas nuo šešiolikos metu.

LIETUS
Kas sakė, kad Bostono mieste 

neturime gražaus oro. Per pasku
tines kelias dienas tdrėjome tiek 
lietaus, kad užteks vien tik prisi
minus apie tvaną. Vienas žmogus 
gyvenantis ant Fifth St. turėjo už
tektinai vargo su Ketum. Namo 
skiepas virto Į mažą ežerą. Kie
mas irgi prisipildė vandens. Kuo
met jam reikėjo išeiti į lauką tū
lėje susidėti keletą storų lentga
lių, panašiai Į laivelį ir irkluotis. 
Kaimynas pamatęs klausia, ką jis 

Įmano daryti,, “poranksti dar šo
kdinti daržoves?” “Nesibijok kai- 
.niyne, nesodinsiu daržovių, tiktai 
'vandenines lelijas.

Puiki, Patogi ir Pigi 
gyvenimui vieta. Dorchestery prie Cod
man Sq.. ant gražios? medžiais apsodin
tos gatvės gražus 1 šeimynos 9 kamba
rių (4 ir 5) namas su visais moderniš
kais vėliausios mados įtaisymais. Karš
to vandens šiluma. Daug žemės aplink 
apsodintos su vaisiniais medžiais ir ro
žių krūmais. Daug vietos dėl garadžių 
ir daržo. Savininkė liko viena (vyras 
mirė, duktė apsivertus išvažiavo) ir to
dėl nori greit parduoti. Parduos už 
$6.000.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

Farma
Gal inanąi pirkti farmą? Mes turim 
visokių: pradedant su vienu akeriu ir 
sieks iki 500 akerių. Kurie svajojate 
apie farmas. klauskite per laiškų, tik 
pažymėkite kaip didelės farmos ir koki 
biznį norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, ančių 
ir kiaušinių, trečias—daržovių. Tai šie 
vienintėliai bizniai iš kurių farmeriai 
daro pragyvenmų šame krašte.

Cambridge, Mass.
3 šeimynų namas 5—6—6 kambariai, 
visi vėliausios mados Įtaisymai, pri- 
skaitant 3 štymo pečius. Rendų neša į 
metus $1,440. Parsiduoda už $12,000.

nu namas’ sti šiluma, voniom ir 
skalbynėm. Viskas geroj padėty. 
Geras pirkimas ant lengvų išlygų. 
Gera vieta. Parsiduoda be agen
tu. Šaukite tarpe 5 ir 7 vakare. 
S‘ B. 0815-R. <

Koncerto programa bus Įvairi ir 
turininga. Dainuos Įžymįos(ūs) 
artistai ir artistės: p-nia Elena 
Rakauskienė (Narinkaitė) iš Chi- 
cagos, p-lė 'Ap. Stoškiūtė ir Wor- 
cester, p-Iės M. Gribaitė ir F. Kar- 
bauskaitė ir p. S. Paura, vietiniai.! 
Grajis smuiku solo jauna, bet ga-l 
bi panelė iš Brockton, Mass.

MOKINIŲ

KONCERTAS

Hyde Parke
3-jų šeimynų 15 kambarių namas ir 1 
akeris žemės, barnė dėl 3-jų karų ir ki
tokio padėjimo. vištininkas,.apie 20 vai
sinių medžių. Namas su visais moder
niškais improvementais, karšto van
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjimo 
iki miesto centro. Rendų nešit $1,212 į 
metus. Kaina $13,000, bet parduos už 
goriausi pasiūlymų. Priežastis pardavi
mo—mirtis šeimynos tėvo. Matykite A. 
IVAŠKĄ.

Užpūtė šiltas pavasario vėjalis 
Paukšteliai pradėjo sukti lizdelius, 
Žvėreliai svajoja apie savo vaikelius 
Turtingesni žmoneliai perka nameliu:

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., Waveiand; 
furnace šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28,000 pėdų—ir keli maži na
mams lotai; taipgi CoTtcord upė, 
Billerica lotai; cash arba išmokė
jimui ; mažas įnešimas.

Viršuj Arlington Heights
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van
dens šiluma ir visi įtaisymai, šauk 
arba rašyk : DR. GRADY, 327 Tre- 
mont St, Capitol 5395. (G-5)

TARNAITES ŠVENČIAUSIO 
SAKRAMENTO '

Draug su Vyčiais Švenčiausio 
Sakramento bus suorganizuota ir 
merginos į draugijėlę Tarnaičių 
Švenčiausio Sakramento. Mano
ma, kad laikui bėgant Vyčiai ir 
Tarnaitės Švenčiausio Sakramento 

dvi iš didžiausių draugijų pa
rapijos veikime.

Dainininkes iš Chicagos ar ki
tur nevisumet galime gautu Pasi
taikė taip, kad p-nia Rakauskienė 
atvyko j Bostoną. Pasinaudodami 
proga pakvietėme ją dainuoti 
“Darbininko” koncerte, kad da
vus progą plačiai visuomenei pasi
klausyti gerų dainininkų(kių) dai
nuojant gražias daineles.

NERVAI”

Dorchester
Upham Corner, 3 šeimynų 15 kambarių 
namas ant geros gatvės su visais įtai
symais. 3 furnace šilumos pečiai, pilnai 
parenduotas, ant metų gauna $1.368.00. 
Savininkas norėdamas apleisti šį mies
tų parduoda tik u£'$10,000.

Užbaigimui šios brangios mūsų 
organizacijos šventės įvyks “Dar
bininko” koncertas, Municipal 
Building svetainėje, Broadwav, 
So. Bostone.

Ką man (ji daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasitark su mumis, o gausi geriausį patarimą, nes mes netik i parduodam, bet ir mainom: biznius, farmas, namus. Be to, mūsų ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir kitokių nelaimių.

Šėrininkų labai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio 1 
d., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavesda
mi kitam.

Visuomet pa< mus randasi daugybė gra
žiausių lietuviškų rekordų. Užeik pasiklau
syti ir nusipirkti.

ŠVENTĖ
Trečiadienį, šv. Juozapo šventė

je. gan daug žmonių atsilankė ry
to į pamaldas. Narės Šv. Teresės 
draugijėlės gražiai papuošė šv. 
Juozapo altorėlį. Per visą oktavą 
altorėlis bus papuoštas.

Penktadieny “Patriots Day.” 
Nepamirškite reikšmę šios dienos.

S. B. M. Ž.

NAUJOS SOLISTĖS DUETE hbažmų, bet matyt Jurgis buv
Ateinantį antradienio vakarą, 

laike Jaunų Merginų Sodalicijos 
pamaldų, giedos duetą p-lės Elena 
Drabavfčiutė soprano ir Emilija 
SlatkeVičiutė alto. Vargonininkas 
M. Karbauskas lavina giesminin
kes.

Bcrkshire ir Chester 
Yorkshire ir Chester

Persiančiam C0D. Nero- 
už gurbą. Garantuojam

GEGUŽINĖ PROCESIJA
Kaip kiekvieną metą So. Bosto

no katalikiškas jaunimas rengiasi 
prie gegužinės procesijos, taip ir šį 
metą pradėta prie darbo rengtis. 
Daugelis iš merginų jau pasižadė
jo darbuotis. Būtų gera, kad ras
tųsi ir iš vaikinų, tarpo liuosnorių 
darbininkų. ?

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

KITI SKYRIAI
BOSTON OFFICE: BROCKTON OFFICE:.,

1$ Tręmont 8t, Kimba! Bldg„ 630 North Main Street
Uooth 206, Tel/LTberty ~7B65. Telephon® Brockton 228

MES UŽLAIKOME NAUJAUSIUS RADIO 
IR GRAMAFONUS

ŠVENTO PETRO IEPOVUO' 
dr-jos Valdyba

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijos................. $ fj.00
License kursas........$10.00

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrlnam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston.
Kampas Unlon Park 

Atdara vakarais ir sekmndlenlala. 
Bnck Bny9152

Kas neturi nervų? Kas nervų 
nejaučia? Tikrus nervus pamaty
tį balandžio 28 d., sekmadienio va
kare, šv. Petro parapijos, syetainė- 
je. W. Fifth St-^Jcuomet Wotks- 
terio Vyčių 116 kuopos rttistai 
vaidins 3 veiksmų juokų komedi
ją. Artistai geri. Jie nori jūsų 
nervus išbandyti per dvi valandi 
ir pusę. Ateikite ir išbandykite 
ar jūsų nervai tvirtesni ar artis
tų?

Combinntion instrumentus, geriausių 
rikos i-Šdirbvsčiu: Columbia ir Victor.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS SVfc 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksieni, 

625 E. 8th St., S. Boston, MašA 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonientį 

11 Monks St., S. Boston, Masia 
Prot. Rast. — Ona SiaurienS, 

443 E. 7th St., S. Boston, 
Telephone South Boston 34224$ 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnienų 
29trould St., W. Roxbury, MasŠ. 

Iždininke — Ona Staniuliutž, V 
105 W. 6th St., S. Boston, Masril 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdien®, 
1512 Columbia Rd., So. Bostoa. 

Draugija savo susirinkimus Iaik* 
kas antrą utarninką kiekvieni 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipė
tės pas protokolų raštininFf 
laišku ar telefonu. - ‘ ■

—‘~' 7‘
L. R. K. 8ALDHAUSIO8 HB 

V. J. PAiALPĮNĖS DRJOfl

miQ 

mininkės ruošia skaniausių valgių 
dėl Tamistų. Farmerkos spaudžia 
sūrius, muša sviestą, “vendzija” 
lašinius ir tt. Vietinės gi šutina 
kumpius, kemša dešras, daro “sal- 
cisonus,” kepa visokius pyragus ir 
pyragaičius. Gėrimų ir-gi bus vi

sokiausių: kvaso, “rūt byrio,”
(“džindžirelio,” “orandžeidės” ir 
į kitokių visokių kokių tik Ameri
kos Konstitucija leidžia gerti. To
dėl nei vienas atėjęs nei-alkio nei 
troškulio nekęsite. Yra specialis 
komitetas išrinktas, kurs visus at
silankiusius valgydins, girdys ir 
maloniai ragins valgyti, gerti ir 
linksmintis.

GEO. MASILI0NIS,
South Boston, Mass.

DIDELIS PARAPIJOS 
BALIUS

So. Bostono Lietuvių Šv. Petro 
Parapijos metinis balius įvyks su
katoje, balandžio 20 d., savoje sa
lėje, 492 E. Seventh St., South 
Boston, Mass. Prasidės 5 vai. po 
pietų ir tęsis iki 11:30 vakaro. 
Grieš nauja lietuviška orchestra, 
vedama jauno, bet jau pagarsėju
sio smuikininko ir muzikos moky
tojo Alfredo Kiškio. Grieš taip, j 
kad net sienos drebės, todėl vi-! 
siems, kaip jauniems, taip ir se
niems bus proga linksmai pasišok
ti.

Į šį parapijos balių atsilankyti 
yra kiekvieno parapijono pareiga. 
Kaip ateisite tai ta pareiga pavirs 
į smagumą.

Teko išgirsti, kad daugelis jau
nimo net iš kitų kolonijų ruošiasi 
į šį didžiulį ir linksmą parapijos i 
balių atvykti. Todėl visi bostonie
čiai marš subatoje į parapijos ba
lių.

PARDAVĖ ‘ SANDAROS” 
8PAŲBTUVę

; ^^reĮtą antradieny iš varžytinių 
W skolą Jurgiui Gegužiui pardavė 
^Sandaros” spaustuvę už $450.00.
• K. Pąulavskas, buvęs ‘ ‘ S-ros ’ ’
vedėjas irgi buvęs uždėjęs areštą Ihmrgičiąus (hipotekos) i>enkięmi

* * ik- • .•- _ . itiims. Sillln mnk&ri nnnž mot ii

U
Užlaikau čcvcryku

u i l L ‘‘.'Į * U'1 '"T—!

DARBININKO ” K0N- ; 
gertas

Sekmadieny, balandžio 21 d. y- 
ra LDS. organizacijos globėjo 
šventė. Tą dieną visi darbininkai, 
LDS. nariai, iškilmingai minės vi
sose kolonijose bažnyčiose ir salė
se. • —

Tad vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai ateiti į šį 
koncertą. Atėję pamiršite visus 
vargus ir bėdas, ir pirmadieny 
pradėsite kasdieninį darbą nauja 
energija ir pasiryžimu.

Rengėjai

Rimtas valdininkas Lietuvoje nori gau
ti Amerikoje $5,000 paskolą ant pirmo 
—jy— i , ,—ris me-

!tams. Siūlo mokėti 8 nuoš. metinių- ir 
grąžinti skolos po $1,000 kas metai.

“krabresnis” ir prie mašinų gavo! UŽSTATAS: Vandens malūnas ant1 pirmininkas 
. i ' i Ventos upės netoli Mažeikių. Malūnas

pirmenyoę. jturi turbiną turi gamina 102 jėgų. Y-
Rap. itu pltliavojimo, kruopų ir gricies dir

bamos mašinos taipgi du zeimierial 
pjovimui lentų kiaušinių dėžėms ir tt. 
Ant nuosavos žemės stovi sekanti bu- 

idjnkai: Malūnas 2% aukščių 18 metrų 
Jo, 12 metrų pločio. Du aukštai sta- 
" ”> granito akmens, aukšto staty

tu iš plytų ir stogas dengtas čerpėmis. 
Dariinč medinė 24 metrų ilgio ir 12 
metrų pločio. Joje randasi butas iš 3 
kambarių^

Visas turtas valdžios įkainuotas 135,- 
000 ir apdraustas aut 100,000 litų. 
Morgičius sudarytų tiktai 37 nuoš. tur
to vertė*. Nuošimčiai mokami kasmet 
iš anksto.

Puiki proga Jvestyti pinigus saugioje 
vietoje už gerus nuošimčius.

Norintieji platesnių informacijų pra
šomi rašyti •‘Darbininko" Administra
cijai ik> ženklu K. S. R. ‘

Antanas Navikas,
702 E. Fifth St., So. Boston, 

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius, , j
92 Satvyer Avė., Dorchester, Mass.

Prot Raštininkas — Albinas Nevieni ,. ’ 
948 E. Broadway, So. Boston, i’g

Fin. Raštininkas — Juozas GuzevičilA ' 
27 Tampa St., Mattapan, Mass.

Iždininkas — Vincas Kališius, , '«■
67 G Street, South Boston, Mass.

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, . i 
492 E. Seventh SL, So. Boston, Masik

Draugijos susirinkimai būna kas 
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
vaL po pietų, parapijos salėj, 49Ž ' 
E. Seventh St^ So. Boston, Mass—J—įL----------------------------------------------- ’—

ŠV. JONO EV. BL. PAŠAU?
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba, , y 5 y-S
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. > J
Telephone South Boston 3552-R A 

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Masa. 

Kasierius
885 Broadway, So. Boston, MaSS, 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Wirifield St., S. Boston, Mass, 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trecią nedėldienj kiekvieno 
nėšio, 2-rą valandą po pietiį 
parapijos salėj, 492 E. Seventt 
St., So. Boston, Mass.

ANT LICITACIJOSMūrinis 6 šeim(vnų namas, ]mi numeriu 160 ir 162 Broad- way ir dvi krautuvės. Licita- vija 9-ta vai. rvtė, balandžio 23-d. ___ (B.19)r

ŠV. KAZIMIERO R. K. D JOB 1 
VALDYBOS ANTRAŠAI ■ . 

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St, Readville, Mass. 

Vice-Pirmininkas — J. Markellonls
140 Bowen S t, So. Boston. Mass. foi 

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

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

Iždininkas — V. Balutis . ja
36 Mercer St, So. Boston, Masč ’ < j

Zaikis, .
7 Wlnfield St, So. Boston, Mas* 

Draugija laiko susirinkimus kas ant-
rų nedėldienį kiekvieno mėnesio, pd 
num. 492 E. Seventh St, parapijoj 
salėj, 7th St, South Boston, Mass. ,

------------------------ ——-------- T. yįį 
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS

VALDYB0 SANTRAŠAI . ^3 
Pirmininkas — Mot Versiackas,

694 E. Fifth SL, So. Boston, Ma< 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka, - • ji

125 Bowen St., South Boston, MaS& j 
Prot Raštininkas — Ant Macejunalfc J

450 E. 7th St, So. Boston, Maa$» W 
Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkij$ į

109 Bowen St, South Boston, Mass. , 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H Street, South Boston, Mas* ‘ 
Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,

906 E. Broadvvav, So. Boston, MasA 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

antrą nedėldienj kiekvleflo mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt» J 
So. Boston’e, 1:30 vaL po . pietą. 
Ateidami susirinklman prašoittO 8®1' 
sivesti naujų narių prirašyti prt® 
musų draugijos.

“ADOMAS IR IEVA
Baland. 14 d. komp. M. Petraus- jįgi, 

kui vadovaujant, So. Bostono lie^ J-vtiJš 
tuvių mėgėjai vaidini “Adomas 
ir Ieva,” “Gabijos” surengtame 
vakare. Žmonių buvo nemažai. Są- 

GabijaPK_liku ir pelno.
Rap.

KELIAUNINKAI
Penktadienį (Patriots Day) 

drauge su Kardinolu O’Connell iš- 
važiuoja į Rymą keli šimtai keliau
ninkų. Aplankys Šventąjį Miestą —- 
ir Šv. Tėvą. Pailsėję grįš gegužės 
18-tą dieną.

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiau kaip 
1QO trumpų pasakaičių 

i 150 pusi. 45 cėntai
DARBININKAS 

3b6 Broadway, Boston 27, Mass



OPTOMETRISTAS

LAIDOJIMUS

E. V. WARAB0W PATARNA

TeL So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

811-812 Old South Bldg. 
’ 294 Washiugton Street 

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

GYVENIMO VIETA
37 GoYham Avenne, Brookline. 

Telephone Beacon 5578

(tVrabliauskas) 
LIETUVIS GRABORIUS* IR 

BAIJSAMUOTOJAS 
1043 Washtngton Street 

Nonvood, Mass. - 
Tel. Nonvood 1508

MONTELLO OFTICT 
' 104 Arne* Street 

Tetaptame Brockton 164-4J

Šitas pečius pagal nau
jausios mados su visais į- 
taisymais $85.00. Bet kas, 
iškirpęs, atsineš šį skelbi
mą, gaus už $67.00. Nau
dokitės šia nepaprasta pro
ga! Pečių, turime visokių 
rūšių: didesnių, ir mažes
nių.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY 
J. KLIMAS, Savininkas,

379 W. Broadway, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0122

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

fiCAIII IITrH

Si kompanija Išdirblnėja pianus 
Bostone per 75 metus suvlrfi. Lie
tuvis Ponas šarklunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Pianai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Ponų 
ftarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

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 neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

NORI NUSAUSINTI JŪRĄ
Žemės nebeužtenka, nori 

jūras nusausinti. Vienas in
žinierius siūlo nusausinti da
lį Šiaurės jūros, esančios 
tarp Danijos ir . Anglijos. 
Jūra ten apie 30 metrų gilu
mo. Tai sako, reikia padary
ti užtvankas iš visų pusių, 
vanduo toje duobėj išdžiū- 
siąs, dalį reiksią išpumpuo
ti ir atsirasiąs naujas kraš
tas 124 tūkstančių kvadrati
nių kilometrų didumo, t. y. 
apie 2 kartu didesnis, negu 
dabartinė Lietuva. Visas nu- 
sausin i mo darbas kaštuotų 
apie 17 milijardui markių, 
arb<\apie 42 milijardų litų. 
Vienas hektaras tos nusau
sintos žemės kaštuotų apie 3,- 
408 litus. Tuo tarpu Vokie
tijoj už dirbamos žemiės hek
tarą moka apie 4,000—5,000 
litu. . “M. L."

prastos medžiagos, kaip ir 
dabar. Orlaivio korpusas 
(stuomuo, vidurinė dalis) ir 
sparnai bus visiškai nema
tomi. Galima bus pastebėti 
tik juodą motoro tašką.

Orlaivis, padirbtas iš 
skaidrios medžiagos, yra bi- 
bai praktiškas. Lakūnas ga
lės matyti visa, kas darosi 
skaidriuose vamzdžiuose ir 
žinos, ar juos reikia valyti. 
Be to, “plesso” miedžiaga 
nerūdyja, nes į ją oro at
mainos neveikia. Kulkos ir 
patrankų šovinių skeveldros 
nepramuša “plesso,” bet tik 
įlenda kaip į didelį pakulų 

[kuodą. Kulkos ir šovinių 
galima iš “ pleš

ki. L.”

,nir,nn5' 
mano prižiurvjf-

Salbunn pntrnVintl 
Ir Rntanpina pr-

. •• •ttagAMfc mHI pinigą.
kaina vt- 

Rlems Ir 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

182 Broedvray, So. Boston. Mest 
Reeidence: 313 W. Thlrd St

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška Geležinių 

A Daiktų Krautuvė South Bostone

Egyptian pentas 24 spalvų ---------------------- --- ---------$2.25
Speeial flat pentas _____ ___________ ___ ....... . ... .......1.45
Baltas žibantis-pentas... .....:...::.............   T.75
Geras baltas Enamel .....      2.50
Geriausias Enamel .............. ............................ ........... ... .... 4.50
Siekas, baltas ir raudonas .*.....     1.50
Pento ir varnišiaus remuveris —______ .....................  1.49
Screen pentas (pusė galiono) ___________ ___ _...__ ..—^ ^69
V a r n i š i u s____ Y_____ ____________ ______ _ ___ įjOO
Floor varnišius _______________ Y.     Į,75
Baltas tyras lead, 100 svarų______________ ’................ .11.45
Sienoms popieros parsiduoda rolas nuo.... ......  ,5c. iki 60c.
Stogams smala, galionas ............    75
Langų sietukanis dratai, pėda —    ................ ...2 i c.
Žolių sęklos/, svarais... . .....        25c.
Zuperis svaras ___ ___ ___ ______________ ................._ 5C<
Šakės žemei kasti....________ __ __ *_________ ___ ___  95c.
G r ie b 1 i a i___________1—_______ _______ _ 49e

Tel. So. Boston 0823 ■'
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Ofa/o ratando*.* 

nno 9 Iki 12 ryte tr nuo 2:30 Iki B 
tr nno 6 iki 8 vai. vakare. Ofisą* 
nMarytas anbatos vakarais ir ne- 
dčldlenlais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

“UKININkAS” nes

Geriausia Liudija

TIKRAI PASVEIKO

rodė receptą ir paprašė vaistų.
— Tamstos ligai vaistų nėra!— 

tarė vaistininkas. “Pora vilnonių 
kojinių.” perskaitė užrašytus re
cepte žodžius. Mergaitė paraudo ir 
išėjo._“M. L.”

APSAUGOJO RECEPTAS NUO ŠALČIO .
Teisėjas: Į Viename apskrities mieste, pas
— Tave pagavo, kai traukei gydytoją atėjo plonomis kojinai-

tam ponui iš kišenės pinjginęi 
Kaip tai galėjai padaryti ?______

Teisiamasis mandagiai pasiaiš
kiną:

— Piniginė buvo iš to pono kiše

DIDELĖ GALVA.
Moteriškė pasakoja savo kaimy

nei :
— Turbūt nėra ant svieto tokio 

gudraus vaiko, kaip mano Ignaeė- 
li.S'. .Pamanyk tik. jis nesenai pa
dirbo stalą, kėdę ir smuiką vienas 
pats iš savo galvos.

— Ar tamstos vaikas tokią dide
lę medinę galvą turėjo, kad išėjo 
stalas, kėdė ir smuikas.—“M. L.”

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

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

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

nas, Liaudies Namai, “Žvaig
ždutės’’ Administracija.

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS 
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų
Siuntimo Agentūra. 

PARDUODAM ANGLIS IR
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
9 vakaro.

Norintieji teisinziausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROADtVAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

f --------
E* .AR TIK NEARTĖJA LEDŲ

GADYNĖ?
- Įvairūs gamtos neramu- 

\ jnai ir pagaliau visam pa- ... šauly atšalęs oras daug kam ' kelia klausimą, ar visa tai 
' nerodo, kad ledų* gadynė ar- • tėją. Jei astronomai patvir- 

g? tina, kad žemei tenka pergy-
Venti ilgesnius periodus, pa- 

•_ našius kiekvienais metais 
\ -pergyvenamiems: pavasario/ 
-. Vasaros, rudens ir žlembs, 
V tai savaime 'suprantamas 

pastatytas klausimas. Buvu- 
M žemėje ledų gadynė, kaip 

w rodo geologiški tyrinėjimai, 
^tęsėsi apie 250,000 metų ir 

pasibaigė prieš milijoną me- 
tų. Toji lt dii ^ad.y ne žeme I 

■ je ne be pirma buvo; ir 
! prieš tai jų buvę. Ledų ga- 

dvnės metu dėl dideliu šal- 
t^fių abu žemės poliai lygiai 
/ apsidengia storu ledo klodu.

Kas ugdytų .Jumyse Broliai-Užjurie- 
člai meilę ir prisirišimą prfe gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat* pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

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

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

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

Su pagarba.
“Šaltinio" Administracija

KODĖL VASARIO MĖNUO 
TURI TIK 28 DIENAS

Senovės Romos valstybėj 
nauji jrrHai prasidėdavo ko
vo mėn. 1 d. Taigi vasaris 
mėn. |uvo paskutinis ir jam, 
darant kalendoriaus refor
mas (pakeitimus) tebuvo li
kę 29 d., o keliamaisiais — 30 
d- Tais laikais geriausiai ka- 
lendorių sutvarkė imperato
rius Julius Cezaris. Jo gar
bei penktąjį (mūsų liepos 
mėn.) metų mėnesį pavadino 
jo vardu — Julium. Greitai 
pasižymėjo antras imperato
rius — Augustas Oktavinas. 
Jo vardu pavadinta šeštas 
(mūsų rugpiūtis) mėnuo Au
gustu. Bet jis teturėjo tik 30 
dienų, o Julius — 31 d. To
dėl nutarta atimti iš pasku
tinio metų mėnesio (vasario) 
vieną dieną ir pridėti augus- 
tui. Taip ir liko vasaris mė
nuo su 28 dienomis “galin
gi! jų valdovų” garbei nuken
tėjęs.

Cezario kalendoriaus re
forma buvo tokia gera, kad 
reformuotas (pertvarkytas) 
kalendorius liko ilgam lai
kui. Ir tik 1582 m. popiežius 
Gregorius XIII pertvarkė. 
Todėl dabar vartojamasis ir 
vadinamas gregoriškuoju ka
lendorium, o nepertvarkytas, 
senasis—Juliaus. “M. L.”

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

“ŪKININKAS” išeina -kas savaite gražiai 
paveiksluotas1, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 
užsienio gyvenimo; rašo visaip ūkininkams-rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au
ginimą, seimuinkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymu, juokų, 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. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininku laikraštis, todėl ’dideįį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Gyvenimas tegalimas tik to
se vietose, kuriose dabar 
karšta — atogrąžuose. Net 
tokia dabar sausa ir karšta 
Sacharos dykuma ledų ga 
dvnėj turėjusi švelnų orą, 
gausiom upėm vanduo joje 
tekėjęs. Tų upių žymės dar 
ir dabar matomos. Dabar
tinės mūsų krašto upės, kaip 

^žinovai sako, atsiradusios 
tik ledų gadynei baigiantis 
ir buvę labai vandeningos ir 
tekėję į priešingą pusę. Tai 
rodo žemės profilis arba 
veidas. Nemunas įtekėdavęs 
net į Juodąsias marias. Vi
si mūsų laukuose akmenys 
yra ledams tirpstant iš šiau-' 
rėš su ledais atkeliavę.
■Jei skaičiuoti tiek laike 

kitoms gadynėms, kiek tęsė
si ledą laikotarpis, tai iš to 
sektų, kad dabar žemė bai
gia gyveųti rudens gadynę 
ir ją seka žiemos arba ledų 
periodas. Dėl to orui atša
lus tas klausimas ir nebe pa
grindo iškvla. Ka tuo klau- 
sinm mokslininkai sako? 
Daug mokslininkų neigia 
ledij gadynes artėjimą, aiš
kindami. kad šiltu žiemą lai- 

ikotarpis pasibaigė ir dabar 
oras nusistovėsiąs griežtai 
kontinentališkas arba žemy
ną, t. y. žiemos būsiančios 
šaltos,/ vasaros karštos, pa
vasariai ir rudenini sutrum
pėsią. Ledu gadynės dar 
per anksti esą laukti. Tas 
laikotarpis pamažėle atei
siąs. bet ne staiga, arba re
voliucijos būdu. Žemė revo
liuciją nemėgstanti. Kiek-

Reumatizmas, nervą ligos, in
kstą ir vidurių ligos pasek
mingai gydomos.

Virš 25 metą praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Sąnare, Boston 

Olympia Theatre Edg.

BINIOAŽ
NAUJOVIŠKI ORLAIVIAI, KU-’ 

RIŲ NEBUS GALIMA \ ,
MATYTI • f

; Pranešimu iš Londone^ 
Anglijoj statomas nemato^ 
mas orlaivis. Jei toksai or*- 
lai vis pastatyti pavyktų, tai 
Anglija -visiškai toli paliktų 
kitas valstybes orlaivinin- 
lprstės srityje. Karo metu 
jokia kanuolė negalės nu
mušti nematomo orlaivio. 
Nematomas orlaivis gami
namas iš naujos medžiagos, 
vadinamos “pless,” kuri y- 
ra labai panaši į stiklu Ši
ta niedžiaga yra labai tam
pri ir stipri. Tik motoras iri 
kai kurios menkos orlaivio skeveldros 
dalys bus pagamintos iš pa- so”lengvai išimti

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi
skaitymą, dainelią, deklemaci- 
K   ________,__
Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiąskit už 
3c. pašto žepklelį.

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

temis mergaitė. Ant jos koją bu- 
Vf> molynng nnn Sąli-in dėmės, __

— Išrašykite man vaistų nuo 
šių dėmiij! Kreipėsi panelė į gydy
tojų. Gydytojas parašė receptų ir 

nes pusiau išlindusi. Aš pamaniau :! panelė išėjo. Nuėjusi į vaistinę pa- 
dar kas grali pavogti—todėl 
traukiau.—“M. L.”

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutes” Adminis
tracija Jurbarke.

PASITARNAVO.
— Sūneli, uždek mano pypkę !— 

tarė senukas fl-ūbdamas prikimštų 
tabokos pypkę. Vaikutis greit nu
bėgo pas židinį ir įmetė pypkę į 
žarijas.

— Ar jau uždegei?—paklausė 
sugrįžtančio vaiko.

— O, jau liepsnoja—šypsodamas 
atsakė vaikas.—“M. L.”
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AR GARUOJA AUKSASTirpinamas auksas, pašv rodo, labai, garuoja. Visien^į dalykams ' praktiški ameri
kiečiai, aukso garavimą pa
stebėję, išrado tokį aparatą, 
kuris garuojantį auksą su
gauna. Šito išradimo dėka 
vien tik New Yorko proba- 
vimo rūmuose pagauta išga
ravusio aukso 12,000 dolerią 
vertės.. Be aparato, tas auk
sas būt kartu su . dūmais į 
padanges išgaravęs.




