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KAUNAS.—Spauda pra
neša, kad Plečkaitis, buvęs 
emigrantų socialdemokratų 
vadas Vilniuje išmestas iš 

I pi ečka i t i n i nkų “ a rm i j os. ”
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Lietuvos išvažiavo daugiau 
1,700 žmonių, daugiausia į 
Braziliją, Argentiną ir ki
tur.
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zN EINA NUO 1915 METŲ
A - ■

cijos vardu, Hugh S.
son,

SALIŲ KATALIKAI DARBININKAIVIENYKITĖS 1
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■ f ĮSTATYMOPROJEKTAS 
. < ; ’ ' ~~ ' ' RM ■ -KAUNAS. Naujuoju pro^ jektų numatoma griežta e- migracijos biurų kontrolė iš valdžios prisės. Išvažiavimo laisvė būsianti valdžios tam tikrais atvejais varžoma. Į kai kurias šalis išvažiavimas būsiąs visiškai uždraustas. Taip pat būsiąs nustatytas iškeliaujančių amžius. As- __ menys, neatlikę karinės 

prievolės, negalės išvažiuoti. 
Moterims išvažiavimo am
žius būsiąs nustatytas nuo4. *

.22 metų. Agentai ir emigra-

cijes propaganda būsianti uždrausta. Išeivybės biurai, veikiantieji Lietuvoje, einant naujuoju įstatymu, turėsią pasiimti daug pareigi; prieš skaitlingą išeivvbę. Į- statvmas netrukus būsiąs išleistas.Emigracija paskutiniu laiku negirdėtai smarkiai pakilo. Kovo mėn. bėgyje iš

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV.

- 1t-—’įkk ■

■ . 1 -■ J * — 
SOUTH BOSTON, MASS.

' EINA ANT
PENKTADIENIAIS

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

RAKOVSKĮ TAIP PAT 
IŠTREMS

LENKIJOS TURTAI KLAI
PĖDOJE

Pranešama iš Maskvos, 
— bus ištremtas iš Sorietu Ru

sijos žymus opozicijos'vadas 
- Rakovskis. Panašaus likimo 

susilaukė vienas buvusio 
Rusijos caro nužudytoji; 
Bieloborodovas. Tobolske 
suimtas Radekas, kurs lai
komas įkaitu.

MENICO CITY. — Vie- 
x nuolę Motiną Concepciją A- 

cevedo de la Llata, kuri teis
mo nubausta 20 metų sunkių
jų darini kalėj i man neva už 
prisidėjimą prie Obregono 
nužudymo, valdžia išsiuntė į 
Las Tres Marias salas.

LIETUVIS ŽUVO AUTOMO
BILIŲ NELAIMĖJE

BRIGHTON, Mass.—.Juo
zas Valis, 49 metų amžiaus, 
gyv. 24 Litchfield St., sek
madieny išvažiavo pasivaži
nėti ir tyru oru pakvėpuoti. 
Automobilio vairą pavedė 
savo jaunamečiui sūnui Juo
zui. Nepavyko. Jo automo
bilius susimušė su William 
Siegel automobiliu ant kryž- 
kelio Westem ir Putnam 
Avė., Cambridge.

Vai i s nuvežtas į ligoninę,
• kur jis už kelių valandų mi- 

\ rė nuo žaizdų padarytų ne
laimėje.

Kol Klaipėdos kraštas ne- . 
buvo dar prijungtas prie 
Lietuvos, lenkai rimtai sva
jojo tą kraštą bet kuriuo bū
du su Lenkija surišti. Dėl 
to jie stengėsi ir pačiame 
Klaipėdos mieste kuo dau
giausia nejudomo turto įsi
gyti. Nejudomąjį turtą 
Klaipėdoje jie supirkinėjo vardu tam tikro savo banko Dancigo mieste; i i Bank

■ Zvriąsku Spolek Žarobko- 
wvch.” Tam Lenkijos ban
kui darir šiandien Klaipė
dos mieste priklauso: 1) di
delis javų sandėlis (Carl- 
speicber) ir didelis piečius 
Dangės upės kairiamajame 

. krante (į Dangės upę ties 
' juo įplaukia ir jūros laivai), 

viskas nupirkta 1922 m. IV. 
: 22; 2) mūrinis namas prie 

Liepų g-vės 7 nr.. kur lig 
šiol yra Lietuvių Klubo bus
tas (namas nupirktas 1922 
m. IV. 24 d.),gal būt dar 
ir daugiau namų. Vieną di
delį mūrinį namą prie Lie
pų g-vės 14 nr., įsigyta tais 
pat laikais, šiemet sausio 
mėn. 11 d. tasai Lenkijos 
bankas pardavė Trakimų 
dvaro (Panevėžio apskr.) 
savininkui Stasiui Montvi- 
lui. Be to, vieną didelį mū
rinį namą taip pat prie Lie
pų g-vės, 9 nr. lenkai nusi
pirko kiek vėliau.

Vadinasi, palyginti gana 
daug anais laikais tam ty
čia įsigytojo ųejudomo tur
to Klaipėdos mieste (ir tai 
geriausiose vietose) priklau
so lenkams dar . ir šiandien.

Kriminalinė policija Kau
ne susekė, kad komunistų 
partijos nariai turi Birštono 
g-vėj 1 Nr. rūsyje konspira
tyvu butą su slaptais išėji
mais. Iš šio mėn. 8 į 9 d. nak
tį ten buvo Kauno komunis
tų suisrinkiirias. Policija bu
tą apsupo" ir suėmė šešis 
svarbius komunistus. Vie
nas komunistas tačiau, pali
kęs skrybėlę, pabėgo per 
slaptą išėjimą. Kratos metu 
ten pat buvo rastas komunis
tų knygynėlis ir šapirogra- 
fas, ant kurio tebebuvo ma
tyti šviežiai atspausdinti ko
munistiški atsišaukimai. Da
lis tųjų atsišaukimų buvo 
rastai paslėpta krosnyje. Be 
to, buvo padarytos dar kelios 
kratos kitose vietose ir buvo 
rasti įvairūs komunistų susi
rašinėjimai. ~

Prieš dvejetą savaičių kri- 
minalei policijai pavyko su
imti svarbų komunistą Ši- 
mensą Vulfą, kuris slapstė
si nuo teismo jau nuę pat 
1925 metų. Pas jį rasta svar
bi komunistų partijos kores
pondencija.

KAUNAS, f- Nepaisant į- sigallojusios Rietuvių vokiečių prekybos kieti jos k kai kuriems atsisako duoti t i į Vokietiją.
s Klaipėdojaipėdieoiams
ižas įvaziuo-Šiomis dienomis vokiečių konsulas atsisakė suteikti <izą buvusiam gubernatūros valdininkui p. šlažai. <i fr--,.

KIEK MIRĖ 1928 METAIS

ŽMONIŲ fETUVOJE.
Statistikos J iuletenis pa- 

duoda šias ■ irimų žinias. 
1928 m. mirė ręstuose 4571 
žm.. kaimuose 31.127, ben
drai 35,698 (ip,328 vyrai ir 
17,369 mot.).? Tokiu būdu 
j .000 gyvento jį mieste tenka 
14,5 m i r i mip kainnfosU 15,K 
ir bendrai 15,6> ?

NUKAPOJUALGASNEOR-
GANIZUOT 

. NIER
PITTSBUJ 

27. -^.Pittsbu

neunijistai, nukapojo algas 
7 nuoš. 9,000 darbininkų. The 
Camegie Steel kompani ja ir 
kitos anglių korporacijos tą 
patį padarė.

Kompanijos kaltina kom- 
peticiją, kurią sudaro anti
nui jinės West Virglnia kom
panijos mokėdamos mizer
ijas algas darbininkams.

Baisu ir prisiminti > kaip 
skursta ir vargsta darbinin-

ka Mažinti Kariuomenę
PLEČKAITININKAI SIUNČIAMI LIETUVON

TERORIST NIAIS T KSLA S

Kovo mėn. pabaigoje Ma- policijos, kuris taip nelai- 
riampolės kriminalinės poli- mingai pasibaigė plečkaiti- 
cijos sulaikytas perėjęs iš 
anos pusės demarkacijos li
nijos plečkaitininkas Petras 
Vaitkevičius, paskui per
siųstas Kaunan. Čia jis da
vė įdomius parodymus, iš- 
kurių matyt kokius uždavi-j 
nius plečkaitininkų organi- kevičius gavo iš Juozo Pa-

ninkams Nadreikai ir Miš
kiniui. -

Šį_ uždavinį atlikti jie pa
bijojo ir sugrįžo Vilniun, 
kur gavo papeikimą už ne- 

į drąsą.
Į Po poros savaičių, Vait-

. GENE VA, Šveicarija, M
nusiginklavimo konf

TRANZITO SUSISIEKIMAS SU TOLIMAIS RYTAIS 
GALUTINAI NEIŠSPRĘSTAS

“Izviestija” praneša, kad 
pasibaigusi Sovietų Rusijos- 
Lietuvos-Vokietijos geležin
kelių susisiekimo konferen
cija priėmė, nutarimą pra
plėsti tiesioginio prekių ta
rifo pritaikymą tų valstybių 
susisiekime su tikslu padi
dint prekių apyvartą tarp 
kraštu.

iMSMAI- 
IMSGIH, Pa., bal. di Coal kom-

zacija duoda savo nariams, 
siunčiamiems Lietuvon.

Štai ką Vaitkevičius pasa
koja :

1928 m. rugpiūčio mėn. 
pabaigoj, jisai pabėgo į Vil- 
mn ir įstojo į Lietuvos emi- 
grantų organizaciją, kuri jį 
priėmė rekomenduojant ple- 
čkaitininkui Petrui Butke
vičiui. Vilniuje jis prabuvo 
5 dienas, gyveno 'viešbuty 
“Lodz,” maistpinigius gau
davo iš Paplausko.

Greitai jisai su kitu pleč- 
kaitininku Broniu Merkeliu

WASHINGTON, D. C., 
balandžio 24. — Šen. Brook- 
bart kalbėdamas apie ūkinin
kų šelpimą ir prez. Hooverio 
kalbą Senate pareiškė, kad 
prez. Hoover nesilaiko paža
dų duotų rinkimų kampani
joj farmerių šelpimo klausi
me. Jis sako, kadrir senato
riai nevisuomet bus paklus
nūs prezidentui.' Tą parodv- kai, kurie dar tebėra neorga- 
sę perbalsnodami jo veto. nizuoti. Laikas susiprasti.

susiekime. Konferencijoj at
liktas taip pat paruošiama
sis darbas nustatyti tiesiogi
niam prekių susisiekimui 
tarp SSSR, Vokietijos ir 
Lietuvos ir Tolimųjų Rytų 
uostų. Galutinai tas klau
simas bus išspręstas kitoj 
konferencijoj, kuri 

idalvvaujančin tam rinks šių metų vasarą.
*

SOV. RUSIJA DŽIAUGIASI LIETUVOS NUSILEIDIMU
_______________

“Izvestija*7 pareiškia, kad 
Sovietų viešoji nuomonė su 
dideliu pasitenkinimu sutiko 
Lietuvos prisidėjimą prie 
Maskvos protokolo. SSSR 
niekuomet nebuvo abejoja
ma dėl Lietuvos vyriausyliės 
teigiamo nusistatymo 'Sovie
tų taikos akcijos atžvilgiu ir 
buvo įsitikinimas, kad Lie
tuvos vyriausybė pilnai pa
laikys Sovietų siekimus su
daryti sąlygas, palengvinan
čias taikos išlaikymą Rytų 
Europoj.

Lietuvos žygis turi labai 
svarbios reikšmės taikos rei
kalui. ypač Ryti; Europoj. 
Maskvos protokolas neiš
sprendė Lietuvos Lenkijos 
ginčo. Lenkų militarinių e- 
lementų nusistatymas iš-j 
spręsti tą ginčą ginklu nepa
sikeitė. Bet vis dėlto Lietu
vos ir Lenkijos dalyvavimas 
protokole.prasideda prie lie
tuvių santykių įtempimo su
švelninimo ir tuo pat paleng- 

I vina taikingai sutvarkyti lie
tuvių lenki; konfliktą.Lietuvos vvriausvbės aktas

užduotį užmušti Ucechos 
kaime gyvenantį pasienio 
policijos rajono viršininką. 
ŠĮ viršininką buvo nutarta 
užmušti dėl to, kad jo rajo
ne įvyko susišaudvmas tarp 
plečkarti ninku ir pasienio

plausko naują užduotį. Ji
sai turėjo nuvykti į Alytaus 
apskr. Druckūnų kaimą ir 
r.užudvti pil. Vasiliauską ar
ba Tarškai te. Tiedu buvo 
svarbūs liudininkai Alytaus 
pučistu byloj. Tiun tikslui 
Paplauskas davė jam su sa
vim revolverį su šoviniais ir 
pinigų. Kadangi numatytos, 
aukos buvo jam pažįstami 
asmenys, Vaitkevičius nepa
norėjo užduotį atlikti, ir, to
dėl, sugrįžęs pamelavo, kad 
Vasiliauskas guli ligoninėj 
ir prie jo negalima prieiti,Turskaitė dirba banko is ir niekuomet nebūna, viena.

Dabar Vaitkevičius turėjo 
platinti Lietuvoje plečkaiti- 
ninkų organą “Pirmvn,” 
bet pakliuvo. Taip ir nepa
sisekė jam pasidarbuoti ple- 
čkaitininkamis.—“L. A.”

rencijoj pareiškė, kad Jung. 
Valst. sutinka, kad kąri 
menės būtų mažinamos, p 
kliudant lavintų rezervų?

Ispanijos delegatas 
ian siūlė įsteigti “tarptautL 
nę'aviatorių ėsk 
rios sostinė būtų Genevoj< 
Tautų Sąjungos globoje. P 

Sovietų Rusijos delegat; 
tokiam sumanymui bui 
priešingas. •/;

J. __

TU VA DALYVAUTI 
KONGRESE

KIEK KLAIPĖDOJ YRA 
BEDARBIU

A*

PLEČKAITIS NETEKĘS 
VIETOS

sustiprina tarptautinę Lie
tuvos padėtį. Lietuvos vy
riausybė iš pat pradžių pasi
ėmė tvirtą kursą prisijungti 
prie protokolo ir nuosaikiai 
varė tą liniją iki pat galo.

SSSR turi su Lietuva ne
puolimo sutartį, kurios pasi
žadėjimai kur kas platesni, 
negu numatyti protokole ir 
Kellogo pakte. Tačiau Lie
tuvos dalyvavimai protokole 
yra svarbus faktorius Sovie
tų Lietuvių santykiuos. Lie
tuvos vyriausybės nusistaty
mas Sovietų pasiūlymo at
žvilgiu, jo palaikymas, o taip 
pat kontaktas, buvęs visą de- 
rybų laiką tarp abiejų vy
riausybių palengvina Sovie
tų Lietuvių draugingumo 
stiprinimą ir tolimesnį plėti
mą. “Mes pareiškiame tvir
tą įsitikinimą — baigia “Iz- 
viestija” — kad tas draugin
gumas bus kaip ir pirmiau 
faktorius, kuris padės stip
rinti lietuvių tautos nepri
klausomybę ir taiką Rytiį 
Europoj.”

Klaipėdos laikraščiai pra
neša, kad Klaipėdoj vra 809 
bedarbiai, iš jų 762 vyrai. 
Paskutinę savaitę darbinin
kų padėjimas pablogėjo ir 
bedarbių atsirado dar 41.

PASTORIUS KALTINAMAS 
ŠĖRĮI ŠMUGELY

— ' t ’ •
< T

NEW YORK.—Congrega- 
tiOnalistų kunigužis Holmes 
ir keletą jo draugi; kaltina
mi už pardavinėjimą be ver
tės Califomia kasyklų šėrų. 
Valstijos prokuroras sako, 
kad tokių šėrų bus parduota 
už $1,000,000.‘

Prokuroras gavo iš teismo 
indžionkšiną draudžianti 
pardavinėti Šerus. Kunigu- 
žis sako, kad esą klaida ir 
kad jis šėrų neparda vi nėjęs.

KAUNAS. — Olandų vj 
riausybė pakvietė Lietuvą; 
dalyvauti -‘Viešųjų aukštes
niųjų mokyklų persoųalo 
Nacionalinių Federac” 
Tarptautinio Biuro” XI-tą 
me Kongrese, kuris įvy 
liepos mėn. 18 d.Kviečiama u P

. Delegatams bus teiki; 
palengvinimai: 1) nemoka** 
mas butas; 2) muziejų ir ki-| 
tų įžymybių vizitai; 3) ke< 
lios ekskursijos į provinciją.^

Tarptautinis biuras N 
įsteigtas 1912 m. prancūzų, į; 
belgų ir Olandijos mokytojų^ 
atstovų. Dabar jame daly
vauja 12 šalių (licėjų, gi 
ir realinių mokyklų) mofi 
tojai.

Biuras siekia, kad j 
dalyvautų visų kraštų : 
kvtojai. / ,

1,500 ANGLIAKASIŲ 
. NETEKO DARBO

W. FRANKFORT, III.— 
Chicago, Wilmington and 
Franklin Coal kompanija 
pranešė, kad nuo baL 29 d. 
uždaro kasyklas neribotam

* •

laikui. Dėlto 1,500 mainie- 
rių neteko darbo.

TEKSTILlEčiy STREIKAS 
. INDIJOJBOMBĖJUS, Britų Indija, bal. 27 d. — Medvilnės 84 fabrikų darbininkai sustreikavo. Vėliau sustreikavo dar 38 fabrikų darbininkai.Streikuoja^- apie 130,000

“L. A.” darbininkų.

SENATAS PALAIDO 
CHIROPRAKTy 

BILiy
Massachusetts valstijoj 

ropraktai dar neturi teisiu 
praktikuoti. Jie buvo 
bilių, kad būtų Įsteigtas vali 
tijos board’as chirop 
egzaminavinrtui ir išdavini® 
leidimui praktikuoti. Bet S( 
natas bilių 18 balsų prieš 1 
atmetė.

“Dailv Telegrapli” Ro-[’ Pirmą kartą birželio 2 mos korespondentas rašo, kad automobilių dirbtuvė Turine “Fiat” baigė statyti Popiežiaus automobilį, kurs jau pasiųstas Romon. Tai esąs didelis automobilis, kurį popiežius vartos savo kelionėms už savo valstybes ribų. Automobilis vra labai* • * patogiai įrengtas. Jis turi keturias sėdynes užpakaly ir dvi priešaky šoferiui ir jo
• A ’ /

dieną Popiežius važiuos tw automobiliu į šv. Jono L terano bažnyčią.padėjėjui. Popiežiaus f lis yra užpakaly. Kitos sėdynės taip Įrengtos, niekas nesėdės į Po nugara.; Iš, oro auto puošia Popiežiaus viduj šv. Kristoforo au medalius.



kaip Camels

Camels yra lengvi ir priimnųs

Camels yra vėsus ir gaiviną

ty skonis nenuvargina ir nepalieka cigaretinio skonies

Okupuotoje Lietuvoj

Ona ZalonienSį 
S. Boston, Mas». 

Ona Siaurienč,

Vabalninko «rfe- 
nų km'. kovo 7 d. medžiokli- 
nių šautuvu niioiŠovo eigų lys J. Novedomskis ąpiė/40 metų amž. Jaunystėje buvo doras, blaivus. 20 mėtų iš- važiavo į Amerika ir pateko

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ii 
SKAITYKITE

KODĖL CAMELS -YRA GERESNI CIG ARĖTAI

DĖMĖTOJI ŠILTINĖ
Švenčionyse prieš Velykas 

prasidėjo dėmėtosios šiltinės 
epidemija. Per vieną savai
tę susirgo 10 žmonių. Šilti
nės susirgimai išsiplėtė ir po 
apskritį, tarp ko kito ir prie 
administracijos linijos. Da
bar iš viso sergančių yra li
gi 100 asmenų.

Camels yra 'gaminami iŠ rinktiniausių tabakų, augintų, 
ištobulintų ir maišytų, žinovams prižiūrint.

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA 
TALIKŲ. VEIKIMO CENTRAS.

. “Mūsų Laikraštyje” rašo gc 
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.

LIETUVIŲ BANKO ĮSTATAI 
JAU UŽTVIRTINTI

Vilnius. — Teko sužinoti 
iš tikrų šaltinių, kad šiomis 
dienomis Vilniaus Apygar
dos Teismas užtvirtino Lie
tuvių Koperacinio Banko i- 
status. Tuo būdu reikia 
laukti, kad artimiausiu me
tu bankas pradės veikti.

Miesto gyventojai liėgo 
žiūrėti sudužusio orlaivio, o 
mokyklos vaikai nupiešė 
ana savo sąsiuviniuose.

Camels skonis švelnus ir patenkinąs,

Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug.

“Mūsų Laikraštis” nuo balan
džio pirmos dienos iki metų galo 
tekaftuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina' ta pati, 
o visur kitur užsieny j (taigi ir A- 
menkoj) —trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
81 Nr. “Milių Laikraštis.”

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

Camels kvapsnis viduj ir lauke visada malonus

pinkas Čižas atsisakė nuo 
statistikos ir pramonės sky
rių vedėjui vietos miesto val
dyboj, kad turėtų daugiau 
laiko užsiimti su plečkaiti- 
ninkais.

KAUNAS. — Doc. Tumas 
(Vaižgantas) apleisiąs Uni
versitetą ir atsiduosiąs vien 
literatūros darbui.

ATĖMĖ VISUS PINIGUS
Kovo 30 dienos naktį du 

nežinomi plėšikai įsilaužė į 
Rozalijos Šliupaitės namus 
Kalniškių k., Salantų v.. 
Kretingos apskrity ir atėmė, 
iš jos 500 aukso rublių, a- 
pie 50 dolerių ir 4,000 litų. 
Plėšikai nesugauti.

“UKININkAS

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7th St., So. Boston, Mass, 
Telephone South Boston 3552-1, 

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

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, $. Boston, Mass 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadway, So. Boston, Masa 

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

Draugija laiko susirinkimus kai 
trečią nedėldienj kiekvieno mė« 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. SevenU 
St., So. Boston, Mass.'

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. PASALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

427 E. Seventh St, So. Boston. Mass. 
Vlce-Pimiininkas — A. Naudžiūnas,

SS5 Broadvvay. So. Boaton. Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,

40 Marine Rd., So. Boaton, Mnss. 
Fin. Raitininkas — J. Kaslauskas,

44 Olendale St., Dorchestcr, Masa. 
Kasierius — P. Kleponig, 
' 200 Boiton St, So. Boaton, Mass; 

Tvarkdaris — J. LeAčlnlkas.
141 Bowen St. So. Boaton, Masa. - 

Draugija laiko sugirinklnns kas ant
rą panedM) kiekvieno ftėneaio 7:90 
vai. vakare. pobainyttĮičJ avetainA
Fifth St. So. Boaton, Siaas.

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

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

Prot Raštininkas — Albinas Neviera,
948 E. Broadvay, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštiūinkas — Juozas Guzevičiue,
27 Tampa St., Mhttapan, Mass. 

Iždininkas — Vmcas Kališiūs,
67 G Street, South-Boston, Mass. 

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

Draugijos susirinkimai būna kas pir
ma nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh SL, So. Boston, Mass.

VILNIUS.—Žinomas pleč- 
kaitininkų organizatorius 
Vilniaus miesto z vice-pirmi-

NETEKOME DARBŠTAUS 
AŠMENS

Kupiškis.—Kun. P. Rau- 
duvė, buvęs' vietos vid. mok. 
kapelionas ir vikaras, .savo 
vyresnybės^paškirtas' aplei-: 
do Kupiškį, išvykdams Nau- 
jamiestin. Kun. Rauduvė 
buvo ramus ir darbštus, va
dovavo ateitininkų kuopai, 
kuri jo rūpesniu įsigijo vė
liavą, leido laikraštėlį; av- 
dovavo Angelo Sargo dr-ją, 
kurią įkūrė vid. mok. ir 
pradž. mokyklose. Dalyva
vo valdybose K. V. C., Blai
vybės dr., šv. Vincento a 
Paulo. Pavasarininku, Vii- 
uiui vad. s-gos ir k.

Gailis parapijiečiai nete
kę gero kunigo, gailis moku 
niai, netekę savo kapeliono, 
gailis vaikučiai, netekę glo
bėjo. ir valdybos — savo 
•brangaus nario. Bet linki 
jam ilgai darbuotis Bažny
čios ir Tėyvnės gerovei.

LIETUV. DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksienė, 

625 E. 8th St., S. Boston, Ma.‘* 
Vice-Pirmininkė

11 Monks St., 
Prot. Rašt.

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

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^ 
29 Gould St., W. Rosbury, Mass.

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienA, 
1512 Columbia Rd._, So. Boston.

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utarninką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po- 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininkę 
laišku ar telefonu.

Raštininkė

Pirmininkas — 3. Grubinakai,
24 Prescott SL, Readville. Ma.* 

Vlce-Pirmtnlnkas — J. Markei ioote
140 Bowen SL, So. Boston. Maas. 

Prot. Raitininku — P. Milius,
641 E. 8eventh St. S. Boston, Maas 

Fin. Raitininkas — M. šeikis,
364 W. Broadnray, So. Boaton, Maas 

Iždininkas —.V. Balutis .
38 Mercer St., So. Boston, Man. 

Marlalka — J. Zaikis,
1 Winflald St, 8o. Boston, Masa 

Draugija laiko susirinkimus kas ant> 
r« nedėldienj kiekvieno mtoesio. po 
num. 482 E. Seventh St, parapijoj 
salėj, 7th St, South Boaton. Mass.

• ) ,

Pirmininkas — Mot Versiackas,
694 E. Fifth SL, So. Boston, Maso 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

I’rot Raštininkas — Ant. Macejunaa, 
‘ 450 E. 7lh St., So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkis, 

j 109 Boweu SL, South Boston, Mass. 
į Iždiniūkas -- Andrius Zalieckas,

150 H Street, South Boston. Masa 
Tvarkdaris Kazys Mikalionis,

906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Draugija laiKo savo susirinkimus kas 

antra nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt., 
So. Boston’e, 1:30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

gerumui pažymėti

PRANYKO SILPNUMAS NUGA
ROJ IR ĮRITAVIMAS 

INKSTŲ
Ponas .T. W. Braselton. Alberti, La., 

sako: “Aš turėjau vidurių užkietėjimų.
!silpnumą nugaroje, dūzgimą galvoje ir 
į turėdavau atsikelti keletu sykių naktyj 
iš priežasties silpnų inkstų. Po vartoji- 

,mo 5uga-Tone visi tie nemalonumai 
pranyko. Dabar aš miegu puikiai nak- 

.thnjs ir atsikeliu iš ryto su geru sko-_ 
inin burnoje.” Kiekvienas skaitytojas' 
(kuris yra sergųs turėtų pasinaudoti p. 
[Braselton o patyrimais.
Į Nuga-Tone yra pagelbėjusios virš mi- 
įlfono sergančių ir kenčiančių žmonių, 
kurie turėjo prastų ai»etitQ, menkų 

.virškinimų, silpnus nervus, neveiklius 
'svarbius organas, inkstų arba pūslės 
' silpnumų, galvos skaudėjimų, svaigu
li. gasus viduriuose. fahgPjlmus. prastų 

[miegų ir silpnų sveikatų. Jei jus nesl- 
'Jaučiate gerai, bandykit Nuga-Tone Ir 
>jqs nuslstebėsit kokios puikios gyduo
lės Jos yra. .Tų* galite gauti Nrfga-Tone 
i kur gyduolės yra pardavinėjamos: Jei 
-jūsų vertelga neturi Jų savo sandėlyj. 
retkalnukit. kad jis užsakytų jums iš 
olselio vaistinės. j

E£_?/3$alandžio 4 d. 12 vai. Pa- 
(netoli Klaipėdos) įvy- 

-iškilmingas naujos psi- 
Lchiatrmės ligoninės atidary- 

Atidaryme dalyvavo 
■ Klaipėdos krašto gubema- 

p. Merkys, Klaipėdos 
r, krašto komendantas pulk. 

leitP Liormanas, p. p. Beiz- 
- V orbeckas, Žy gaudas, 

| Klaipėdos burmistras Šul- 
dvasininkijos, gydytoją 

??TUmXĮ atstovai ir daug- kitų 
^yfsijoinenes veikę jų. Per a- 
^Hętarymą buvo pasakyta 

$ąjig kalbų. Direktorijos 
svSrdu kalbėjo p. Reizgys. 
^Klaipėdos krašto guberna- 

torius p. Merkys savo kai-Į 
IMi& iškėlė didelę naujos įs-Į 
£.tifig6s svarbą, pabrėždamas, 
u kąd ji be moralės-ir labda- 
& J’vbes reikšmės turi dar grv- 
k/naie konominę reikšmę, nes1 
F pinigai, kurie siunčiami gy- 
if dytis ligonius į užsienius, 
t plauktų į svetimus kraštus, 
(-“dabar pasilieka krašte. Vai 

džia žiūrinti į šią įstaigą la 
, bai palankiai ir iš savo pu 
\ sės kiek bus galima, jai pa 
' M-. Baigdamas savo kalbą 

gubernatorius palinkėjo Ii 
a goninės vedėjui, ir persona

\ *' . r* į'. .

LiirMtfenU, tata&U 3d

ORLAIVIS NUKRITO--------

lakiai. — Vasario 19 die
ną lėkė pro Šakius du or
laiviu, iš kurių vienas suge
do ir nukrito šalia miesto, 
Striūpuose. Lakūnas likosi 
sveikas. Porą dienų orlai
vis išgulėjo Striūpuose, ša
lių pradžios mokyklos, kol jf 
sutaisė. Galop vasario 21 d. 
sutaisytas pakilo ir sugrįžo 
Kaunan.

BIEDNUOMENĖS VARGAI
Pasvalįfs

šelpti susitvėrė šelpimo ko
mitetas. Valsčiaus ūkinin
kai suaukojo 52 cent. rugių, 
o miesto gyventojai ir val
dininkai suaukojo per 500 
lt. pinigais; už suaukotus pi
nigus komitetas pirks miltų 
ir dalins vargingiausioms 
šeimoms.

Pasvalio komitetas turi a- 
pie 700 šeimų arti 3,000 as
menų, užsiregistravusių gau
ti pašai p.

Reikėtų pavasarį pradėti 
plento darbus Biržai-Pasva- 
lys-Panevėžys. Čia galėtų 
gauti darbo nemaža neturin
čių dabar darbo žmonių. O 
plentas čia labai yra reika- 

[1 ingus.

“ŪKININKASvedamas katalikiškoj, tautiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais tvarKPrrios Lietuvos sargyboje.“ŪKININKAS” išeina kas savąitė gražiai paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpimais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių auginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.- “ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba viehas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-ve 30 Nr._Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gražiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl didelį džiaugsmų padarysit užsakydami jį savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

lui sėkmingai dirbti jiems pavestą darbą.Po to, visi atvykus'ie j i apžiūrėjo ligoninę ir buvo di- 
rektorijos nario p. Reizgio pakviesti pusryčių. Apie 3 vai. visi svečiai išsiskirstė. Nauja ligoninė įrengta dideliuos 4 aukštų mūriniuos namuos- su visais patogumais; Ligoninėj galės gydytis 75 ligoniai.

VILNIUS VIS SMUNKA
— Vilniaus-pirkliai nusi

skundžia, kad prekyboje vis 
dar nėra judėjimo. Pirnja 
buvo manyta, jog tai parei
na dėl šaltos žiemos ir pa- 
biurusių kelių. Dabar ir šal
čių nėra, ir keliai pasitaisė, 
ir Velykos artinasi, tik pir
klių svajonės nesipildo: ju
dėjimo prekyboje, kuris tu
rėtų būti, kaip nėra, taip nė
ra.

— Dėl stokos darbo užsi
darė Geršatero lentpiūvė: a- 
pie 3z darbininkų paleista; 
bedarbių skaičius padidėjo.

Iš ir i

3 LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musŲ populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas Ir 
patarnavimas visose klesose 
Bavaitiniai išplaukimai

$203
Iš New Yorko į Kauną ir 
atgal (pridėjus $5. S. V. 
įeigą taksą) 3-čia klesa.i

' Pinigus persiunčiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Į informacijų klauskit pas vietos , 
; agentus arba pas

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

Jono Šliupo.- įtakop. Ten kiek pabuvęs ir pinigų gerokai susitaisęs, grįžo į Lietu; Vą ir : įavo eigulio- tarnybų! Bet už viešą bedievybę ir uolų raudonosios vėliavos reklamavimą, taip pat priešvalstybinį veikimą buvo nuo eigulio pareigi) atleistas ir Biednuomeneil^“111*. “
pustrečių metų kalėj imio 
priteistas. Išlošęs pinigų sa
vo būvį kiek “pataisė.” Tu
rėjo žemės, alus net be pi
nigų buvo kasdien prieina
mas — rodos, ko gi jam bu
to negyventi! Matomai, 
Šliupo dinamitas, įpiltas į 
jo nelaimingą sielą, nedavė 
nei dieną, nei nąktį jam rei
kalingo ramumo!
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NIMO

;na gausi šim

Amilija' Remeikiutė (S. B.)Bijūnėlis

Rengimo Komisijos Naryą,

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Amelija-Remeikiutė (S. B.)

MALDŲ RINKTN

Angelą Januškevičiūtė (S. B.)

366 West Broadv

Amerikoje metams Lietuvoje metams

MAŽAS NAUJA f 
juodais prastais

GERAS laikraštis tikriausiai gali 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Visus užsakvn

Bijūnėlis

Sudiev. Kitą savaitę pasikalbėsime.

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.

žngsnius, kurie vienas po kitam sudaro pražūties keliąs
Ona Zaikiutė (S. B.)

BLOGAI
“ŪKININKAS: “Dėde (ne Dėdė Anufras), kaip tavo kaulai šian

diena?”
DĖDĖ; “Labai gerai šiandieną jaučiuosi.”
ŪKININKAS: “Tai bloga. Mano javai reikalauja lietaus.”

Amelija Remeikiutė (S. B.)

ROPES taip pat turi 'di
delės gydomos reikšmės. Y- 
patingai naudinga yra ropių 

Ji yra geras vaistas 
sergantiems skarbutu. Be

‘'DARBININKAS

SUNKUS DAUBAS
PONIA: “Matosi kad tavo mažutis Pranelis labai geras vaikas. Gal 

jis taps prezidentu kaip užaugs?”
MOTERIŠKĖ: “Taip negalima sakyti. A! taip nesakyk. Aš neno

riu matyti, kad jis turėtu toki sunkti darbą.”
z' Amelija Remeikiutė (S. R.)

s siųskite sekančiu adresu:
RBTNINKAS”
/ South Boston, Mass.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIKIUS SPAUDOS DARBUS PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

NEKĄ ETAS
Laike pertraukos mokyklos kieme girdėjau kaip dvi mergaiti pa

sikalbėjo, gražiai, meilingai ir teisingai:
“Raingarda, nežinau kas čia bus? Tavo tas brolukas ištikrujų ne. 

rimtas berniukas.”
“Ką jis-tau blogo padarė Delphina?”
“Meta akmenius.”
“Visai nežinojau apie tai Delphina. Bet pasakyk man ar jis nors 

vienu akmenėliu Į tave pataikė?”
“NE.”
“Tai greičiausiai ne mano broliukas. Turbūt klaidą padarei.”

Bijūnėlis

PAMĖGINK
-----Tankiai sakoma kad žmogaus liežuvis negauna tinkamų žodžių su 
kuriais galėtų išmėginti savo lankstumą.

Štai geras pavyzdi*.: *
KENTIGERNA: “Pasakyk man'Hortulana, ar tiesa'kad galima 

žmogaus būdą spręsti su kuomi jis draugauja?”
HORTULANA: “Taip, brangioji, Kentigerna.”
KENTIGERNA: “Gbrai. Jeigu geras žmogus draugauja su blogu 

žmogumi, ar tas geras žmogus blogas, užtat kad jis draugauja su blo
gu žmogumi, ar tas blogas žmogus geras kadangi jis draugauja su geru 
žmogumi? ' —

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

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

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

MAŽAS ŽMOGELIS
PATS: “Delko tu man vis nuperki tokius didelius marškinius?”
PATT: “Tau skirtumo nedaro ar aš mažus ar didelius papirksiu. 

Toliau, nenoriu kad pardavėjas sužinotų kad aš apsivedžiau su tokiu 
mažu vyreliu.”

tepalu galima nugydyti.mif? šalusius narius ir odų. Šis tepalas daromas šiaip: ima-?, mi du svarai šviežių ropį^* jos reikia sutarkuoti, paaK kum paimti svarų žąsipių. taukų, sumaišyti ir virinį; tol, kol šis mišinys pasijai rys tamsraudonis. Paskum, tai išsunkti pro marškoni' audeklų į šaltą vandeny Plaukiojančius paviršiumi*, riebalus nugriebti, supilti -i; tam tikrų bonkutę ir .gerai; užkimšti. Paskum tuo tepa.-? lu tepti nušalusias vietas.-- /‘N. G.” - ' -..-7^

PRIE KOKIOS KARALYSTĖS
Sykį Vokietijos Karaliusjodamas arkliu, sustojo viename ma

žame miestelyje pasilsėti. Netoli prie lygios pievos pastebėjo mažą 
medinę mokyklą. Žingeidumo pilnas, nutarė Įeiti j mokyklą ir pasi
žiūrėti kaip vaikeliai mokinasi.

Įėjęs paprašė mokytojos, kad ji vaikelius mokytų paskirtą dalį 
mokslo. Vaikeliai pasirodė geriausiai buvo prisirengę prie savo užda
vinių. Tada karalius pradėjo vaikelius klausinėti Įvairių klausimų. 
Vieno vaikelio paklausė: “Prie kokios karalystės priguli svogūnas 
(onion) ?” Berniukas drąsiai atsakė: “Prie daržovių karalystės.” To
liau klausia mergaitės: “Prie kokios karalystės priguli anglis?” Mer
gaitė greitai atsakė: “Prie mineralų karalystės,” Klausia kito berniu
ko: “Prie kokios karalystės aš priguliu?” Po trumpos pertraukos 
berniukas aiškiai atsakė: “Prie Dievo karalystės.”

Šis atsakymas labai patiko karaliui, nors jis ir nesitikęjo tokio at
sakymo. Vaikelis jam taip vaizdžiai atsakė prie kurios karalystės 
kiekvienas žmogus tikrai priguli.

IJŽMOKESNIS UŽ MIELAŠIRDY STĖS DARBĄ
Vieną šaltą dieną kada sniegas sunkiai, lyg tingėdamas, krito že

mėn, ir per oro tirštumą nebuvo galima matyti toli, aš pastebėjau kaip 
tūla sena susilenkusi senutė, stovėjo prie šalygatvio, tykodama perei
ti Į kitą pusę gatvės. Gatvekariai, vežimai ir automobiliai ūždami va
žiavo gatve, taip kad tas visas judėjimas sulaikė senutę nuo pasiryži
mo nueiti Į savo paskirtą vietą. ’

Matydama, kas čia darėsi, prisiartinau prie senelės, ir teikiau savo 
liuosnorę pagalbą, "bet sykiu prišoko prie jos, jaunas, šiek-tiek apdris
kęs berniukas. Paimdamas senutę, už raukos, laimingai pervedė ją Į 
antrą gatvės pusę.

Senutė, iš savo gyvenimo suvargusio yeido. teikė jam malonų 
švpsojantĮ veidą ir laimino jo gyvenimą Dievo palaima? Užklausė ber
niuko kas jis per vienas, kur gyvena ? Ji sužinojo, kad jis našlaitis, 
kad jo tėvai mirę.

“Ar tu turėjai kokius nors gyvenime troškimus?” klausia senutė 
mandagiai.

“Taip, nuo jaunų dienelių troškau kada nors tapti kunigu, bet tė
veliams mirus, sudužo ir mano troškimai,” atsakė nuliūdęs berniu
kas.

Pradžioje, kuomet senutė stovėjo prie šaligatvės ir laukė progos 
pereiti i kitą gatvės pusę, stovėjo žmogus, kuris akimis lydėjo kiekvie
ną berniuko judėjimą.

Berniukas, pasikalbėjęs su senute, persiskyrė ir nuėjo savo keliais, 
šis tūlas žmogus, kuris viską matė buvo Daktaras Šimkus, doras, mie- 

TašinttfRrastrpnvĄ-zdingan kataiik.,i.rū--GreitaLprisiartinęs prie senutės, 
ką tai patylomis jai į ausi kalbėjo. Netrukus, jis paliko ją, ir savo 
žingsnius pagreitinęs, sekė paskui berniuką, žingeidaudamas kur jo 
gyvenimo vieta.

Tą patį vakarą trijuose atskiruose namuose, prie trijų atskirų lo
vų, trys atskiri asmenys, meldėsi trijose atskirose mintyse. Senutė 
meldėsi už vaikeli, kad Visagalintis Dievas fmr Šv. Teresės užtarymą 
galėtų sulaukti savo širdies troškimo išsipildymo. Daktaras Šimkus 
meldėsi už senutės garbingą širdį ir meilę prie vaikelio. Vaikelis irgi 
meldėsi, už senutę ir už save.

Ryto sulaukus, berniukas išeidamas iš namų sutiko prie lauko durų 
gražiai apsirėdžiusi žmogų: Berniuko užklausė ar jis tas berniukas, 
kuris vakar padėjo senutei pereiti gatvę. Pradžioje berniukas šiek- 
tiek susilaikė, lyg nenorėdamas pasisakyti kad tai jis tenai buvo.

Daktaras Šimkus berniukui tarė: “Aš mačiau kaistu vakar pri- 
gelbėjai senutei. Aš noriu tave apdovanoti už tavo mielaširdingą dar
beli. Užmokesnj duosiu, tą ką tu patsai pasirinksi.”

Berniukas jam tarė ašarotomis akimis: “Labai tamstai esu širdin
gai dėkingas už visą tą jūsų gerą pasiūlymą. Mano vienas troškimas 
nuo jaunų diefių .... tapti kunigu, bet tėveliams pasimirus, viskas 
pranyko .... šiandiena esu našlaitis, ir mano troškimai irgi išnyko.”

DANTYS
Jonas Spurgis, kas ji mūsų miestelyje nepažįsta? Kokis jis juokin

gas žmogus. Kiekvieną sykį kada tik jį.ncsutiksi, tai vis ką nors juo
kingo pasako. Pereitą penktadienį mane sutiko ir sako: “Kazimierai, 
pasakyk man, kaip galimi! pažinti sena ar jauna višta-?'”

“Nežinau iš ko,” atsakiau jam.
“Nežinai? Tai tau ir gudruolis.” Aš pažįstu iš dantų.”
“Kaip tai iš dantų?” Juk vištos dantų neturi.”
“Aš tą ir gerai žinau, bet aš turiu.”

Kazimieras Dravinkeleškevičius (Lex.)

9 dienų, Linden Park Union City,? 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa«- 
skubint prisirengti su programų > 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai
kas gana patogus. Pasekmės isvąį'J 
žiavimo priklausys nuo mūsų pri” 
sirengimo. Rengimo komisija- 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimtn 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapu 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pr> » 
versti permainyti dieną.

J. Bernotas, • * 3

Toli, toli, daugeliui motų praslinkus prie mažo altoriaus klūpojo 
kunigas. Jis karštai meldėsi Jo ausyse skambėjo tie linksmus vysku
po žodžiai ką jis dvi dieni atgal išgirdo: “TU ESI KUNIGAS Į AM
ŽIUS.” Taip tas pats berniukas . . . dabar jau Jėzaus Kristaus kuni
gas. Jis meldėsi ... už senutę. Jos tenai nebuvo . . . senai ji ilsėjosi 
po žeme, bet kunigas už ją meldėsi

Klūpojo tenai ir Daktaras Šimkus. Jis irgi džiaugėsi; sykiu it jis 
prisiminė senutę ir jas prašymą: “Daktare, paimk tą berniuką į savo 
rankas, išleisk jį į mokslus, tegul jo širdies troškimai išsipildo.” šian
diena jam didis džiaugsmas perėjo per širdį kuomet jaunas kunigas 
spaudė jo galvą.

PERDA U G PASITIKĖJO
Vieną naktį vagis įlindęs į banką pradėjo ieškoti “safo.” Atradęs, 

žiūrėjo Išsigandęs, nes matė nepaprastų dalyką. Prie geležinių durų 
buvo pakabintas išrašas; ‘ ‘ PASUK, IR DURYS ATSIDARYS. ”

Vagis perskaitęs, nepagalvodamas pasuko. Visas kambarys staiga 
nušvito aiškia šviesa, nes taip buvo iš aukšto pritaisyta. Vagis buvo 
sugautas. * \ \ . *

Kalėjime sėdėdamas mąstė apie savo pakliuvimų į nelaisvę. Pa
matė kad jis perdaug kitiems pasitikėjo, ypatingai šiame dalyke, kas 
buvo parašyta ant mažos.popieros.; - " ■ ‘

PAMOKA: Ir žmogus tankiai savo gyvenime ieškodamas taip va
dinamos laimės, greitai pasitiki pasaulio apgavingiems prižadams, pas
kui turi apgailestauti ir su panieka žiūrėti į savo neišmintingus mažus

NAUJOS 
MALDAKNYGES

KĄ TIK ATĖJO NAUJAS SIUNTINYS

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viršeliais. .$1.75 
” ” $1.25

SLTS, juodais viršeliais. .$1.75
” ” $1.00

AUKSO ALTORIUS.
iršeliais.................................50

*. Ąg GAVAU?
MOTINA (anksti rytų). “Laurinuk, jeigu tu 

tų kvotimuose, aš tau duosiu vienų dolerį.”
LAURINUKAS (sugrįždamas iš mokyklos laike pietų pertraukos): 

“Aš šiandien gavau šimtų kvotimuose.” į,/
MOTINA: “Kaip?”
LAURINUKAS: “Penkiasdešims istorijos kvotimuose ir penkias 

dešims geografijoje.”

i .
----------------- -—i----------------------------------------

REIKIA KLAUSYTI SENESNIŲJŲ
“Mamyte, šiandiena į miestą pribuvo “cirkai.” Ar bus man ga

lima nueiti ir pasižiūrėti?” klausia Jonukas. “Juozukas sakė eis, jis 
nesiklausė mamytės, nes netoli reikia eiti, ir bus galima sugrįžti vaka
rienės.”

“Labai apgailestauju Joneli, bet aš tavęs negaliu leisti. Netoli 
“cirko” vietos randasi daug automobilių, vežimų, gali sužeisti. Kokia 
nelaimė gali atsitikti.”

Jonelis išėjo iš namų į darželį, murmėdamas ir šiek-tiek supykęs. 
Jam bežaidžiant, už kokios valandos kitok, pamatė kaip automobilius 
sustojo prie Juozuko namų durų. Išlipo policistas ir ėjo vidun namo. 
Netrukus įšėjo drauge su policistu ir Juozuko mamytė. Eidama ji 
šluostė ašaras. Abu nuvažiavo į ligoninę.

Juozukas eidamas į “cirką” norėjo pasivažinėti automobiliu. Ži
noma, ne kaip geri žmonės, bet vogtinai, kabydamaais prie užpakalio. 
Paslydo jo kojelė ir griūdamas ant žemės, netik koją išsilaužė bet ir 
dešinę ranką.

Už devynių savaičių Juozukas sugrvžo iš ligoninės. Sutikęs Jonu
ką nedrąsiai jam sako: “Aš manau kad visuomet reikia klausyti senes- 

• • »• • mųjų.

Reikale Kreipkitės Pas 
“DARBININKAS”366 West Broadway . • South Boston, Mass.Tel. So. Boston 0620

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltai- 

liepų žiedų, savaite pirmiau, tai yra į birželio'

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

Iš tikrųjų, grynas bičių 
medus pagamintas iš žiedų , 
sulčių labai stiprina žmo
gaus kraujų, nuo jo tvirtėja 
raumenys, visas kūnas pasi
daro lengvas ir tvirtas. Be 
to, medus stiprina žmogaus 
nervus, gaivina protavimo 
galią ir energiją. Tad dir
bantiems proto darbą medus 
vartoti yra labai sveika.

Be to, medus labai geras 
vaistas ir sergantiems krū
tinės ir gerklės ligomis, ko
suliu, slogomis ir kitokiomis 
negaliomis. Taip pat nau
dingas vra sergantiems vi
durių ligomis. Apskritai, 
medus yra naudingas kiek
vienam ligoniui.

Medumi galima nugydvti 
nušalusias kūno dalis. Tam 
dalykui medus yra maišo- ■ 
mas su terpetinu, ir tuo mi
šiniu tepamos pušalusios sultis, 
vietos.

■ Taip pat medumi galima nugvdyti karpas. Reikia jos gerai ištepti medumi ir pas- i kui aprišti švaria skalele.J Tai pakartojus kelis kartus, karpos visiškai išnyksta.Nuo kosulio, kokliušo ir nuo įvairių gerklės ligų medus vartojam'ąs šiuo būdu: į stiklinę verdančio vandens dedama šaukštelis medaus, paskui įspaudžiami keli lašai citrino sulčių. Gerti reikia dar drungpą. Kad ligonis galėtų ramiai mliegoti, reikia prieš naktį duoti jam stiklinėje vandens ištirpytą šaukštelį medaus su pusės citrino sultimis. Silpniems vaikams duodama kas rytą1 ir vakarą tris ketvirtadalius butelio pieno, sumaišyto su- trimis šaukšteliais medaus.1 Užgėrus ^ netikėtai - kokių nors nuodų, galima iškarto imti 5-6 šaukštelius medaus. Silpnų, neramių nervų žmonėms prieš einant gulti duodama arbata iš medaus ir šaukštelio romo. Be to, medus labai gera sergantiems reumatizmu.
Sveikiems žmonėms pa

tartina kasdien tris arba ke- 
turius kartus imti rrtedaus 
po šaukštą.—“N. G.”

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina:

J?- -• A :

MEDUS KAIP VAISTAS >' Darbščiųjų bitelių gaminamas medus yra ne tik gardumynas, bet taip pat turi ir gydomosios galios. Tai buvo pastebėję net senovės graikai ir romėnai. Jų daugelis buvo’įsitikinę, kad medus prailginąs žmogaus amžių. Žymus romėnas Plinius savo raštuose mini vieną garbingą senelį, kuris turėdamas širrttą metų .buvęs vis sveikas ir tvirtas. Paklaustas, Jcas stiprinąs jo kūną ir dvasią, atsakęs, jog tai darąs medus.

I 
i
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U Anądien Meksikos valdžia praųese štai kokią žinią apie su sukilėliais Jalisco valstybėje valdžios kariuo- meilė nugalėjusi sukilėlius. 
Daug užmušta ir apie 20 ^-žmonių nelaisvėn. Nęlaisvių į* nebuvo kur dėti, nes nebuvo 
ėfli kalėjimo. Bet toks men- kas keblumas nieko nereiš- 

C ?lria Meksikos budeliams. U- U gai nelaukdami jie nužudė g, kalinius!.'Yra tai nepaprastai baisį kariškas žiaurumas: Ne vi- 
5? atir taip daro net laukiniai

nais 1

v •

Nuvažiavo. Ir nuėjo 
.Tuoj pas Smulkį, kur išliejo 
Vieną pusbonkę, dar kitą, 
Ir liga’ jau neprašyta 
Taip greitai kažkur pradingo, 
Tik... liežuvis kiek sustingo.

KAUNAS; — Šių metų

Geras jis... Tuojau atėjo.
—■ Jonas pilvą čiupinėjo...

Tuoj Martynas sužinojo, 
Kokių vaistų reik dėl jojo:
— Tuoj važiuosime į miestą, - 
Kelias geras, kaip per sviestą 
Ir tenai už litą. kitą.. _ 
Vysim ligą neprašytą...

Vienodai/burzgė. lyg gyvenimo ratelis, rau
doni tramvajai, ir niūniavo skambalėliai; sto
vėjo didingi penkiaaukščiai namai, ir žemai 
slaugėsi apie juos pilki liguistai blyškios spal- 
ves debesys, ir gatvėse vėlėsi biaurus slidus pur
vas.

Buvo dar šviesu bet -apatiniame drėgname 
ir miglotame ore jau draikėsi ne aiškūs be kraš
tų šešėliai, ii* ties visu miestu kybojo kažkoks 
drumstas liūdesvs.

Senasis žmogus išėjo iš namų. Nuobodu jam 
pasidarė akmeninėje dėžėje, ir jis panorėjo iš
eiti už miesto, į mišką, ten, kur nėra tramvajų, 
keliamųjų mašinų, arklių skambalėlių, nublu
kusių veidų ir purvo.

Prabėgo pro jį paskutinis laikraštininkas su 
įvairių diėnuąščių glėbiu, ir sublizgėjo besibai
giančios (lienoVbaltoje šviesoje geležinkelio bė
giai, tęsiamu balsu suklyko paukščiai, ir iškėtė 
ant jo savo šakas apsnūdę medžiai.

Stovėjo dideli Šimtamečiai medžiai. Jų buvo 
tiek daug liūdno gražaus dirbtinio miešto apy
linkėse.

Jie buvo pasipuošę iš spyglių suaustais tam
siai žaliais apsiaustais, oranžiniu auksu, faudo- nais ir geltonais kilimais i? vėliavomis.Medžių gyvenimas toks tylus, keistas, pa-

■ . ‘ > Z**-.’
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R 'Lietuvos Tautininku vai- r*. ->;■ . *"ly džia užsimanė grąžinti nu-savin tas ir išdalintas žemes 
^dvarininkams. Prie palikęs žemės 80 ha., atims iš ki

to ir pridės dar 70 ha., kad 
įdarius 150 ha. ūkę. Be tų, įvarininkams dar grąžins

Gamta moteriai suteikė 
nepaprastai brangiu papuo
šalą — plaukus. Ir tikrai 
tinkamas plaukų sutvarky
mas estetikos žvilgsniu mo
teriai labai daug duoda gro
žio.. Visais laikais įvairios 
tautos plaukų sutvarkymui 
duodavo tam tikros reikš
mės. Tai padarydavo ne tik 
kultūringosios, bet ir lauki
nės negrų tautos.

Aigiptiečiai, babilioniečiai 
ir asirai dėvėdavo plaukus 
panašiai taip, kaip ir jų mo
ters. Graikai laikė žmogaus 
plaukus gražiausiu galvos 
papuošalu ir - stengdavosi 
plaukus taip sutvarkyti, kad 
sudarytų harmoningą kūno 
figūrą.

Seni paveikslai mums 
vaizduoja graikų moteris il
gais, nusvirusiais plaukais, 
didelėmis garbanomis ant 
pečių ir krūtinės. Vėlesniuo

ju. Bielinskis

GAMTOS ŽMOGUS
f

Laikotarpiais
_____________________ ’ k 

r zse pavęiksluoše matome jau 
jų plaukus—aukštyn—sušu^ kuolus ir susuktus kuokan. Plaukai būdavo visuomet meniškai sutvarkyti. Iš A-

i . . ♦ristofano galime patirti, kad 
toks didelis savo plaukais 
susidomėjimas buvo ne tik 
pas moteris, bet ir pas vi
sus. Į Graikiją taip pat at
ėjo iš Azijos dirbtinių plau
kų valdoj imąs. Romėnų mo
ters prietariškai žiūrėjo i 
savo plaukus ir tokiu būdu 
nepaprastai juos puošė. Jų 
plaukai būdavo labai sugar- 
biniuoti didelėmis garbano
mis, kurios kabodavo ant 
pečių taip, kad ir dabarti
niu laikų mūsų moters ka
sos. Ypatingai Romos mo
terų plaukai buvo puošiami 
Augusto laikais. Tuo laiku 
madoje buvo rudi (beveik 
raudoni) plaukai. Dėl to 
dauguma jaunų mergaičių 
savo geltonas, kaip auksas 
kasas paversdavo raudono
mis, kad galėtų pataikauti 
romėnų tuštumui.- Katalikų 
Bažnyčia, įžengdama pasau
lin su nauja Kristaus mioks- 
lo šviesa,-paneigė nenatūra
lų plaukų puošimą. Tokiu 
būdu dauguma pradėjo pa
prastai šukuoti plaukus. Vi
duramžyje mergaitėj nešio
jo plaukus visai palaidus, 
paskleidus ant pečių, be jo
kių papuošalų ir kad ne
kristų į akis,’ priverkdavo 
juos tam tikru lankeliu. Ve
dusios supindavo į kasas 
ir pridengdavo galvą gobtu
vu. Prisiartinus renesansui 
moters vėl pradeda nepa
prastai puošti savo plaukus. 
To laiko Italijos dailininkai 
vaizduoja moteris supintais 
plaukais į dvi kasas, kurios 
papuoštos šilkiniais kaspi
nais, perlų šniūreliais > ir 
brangiais akmenimis. Liud
viko XIV viešpatavimo lai
kais Prancūzijoje padarė 
tikrą revoliuciją plaukų 
-formos visoje Europoje.

sT-'.*k'riii " a.
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“DARBININKAS”
’ South Boston, Mass.

riai. Dabartiniai diktatoriai yra patys buvę- jokiais pat Užtat Jaliscos revoliuei jonie- riai yra kitokios rūšies'. Dik-
fanatikais, pašiepiančiai va^ 
dina juos Cristeros. Mat 
jiems rūpi ne valdžią pa
grobti, bet įvesti Meksikoje 
tvarką panašią į tą, kuri yra 
J. Valstybėse,, suteikti lygią 
laisvę visiems piliečiams, 
visvien, ar jie turi kokį t’ikė- 
jįmą, ąr neturi jokio. Jiems 
vadovauja generolas Goraz- 
tietta. Jis su tūkstančiu ka
reivių gynėsi prieš kelis syk 
skaitlingesn^ priešų anpiją 
per keturias ar penkias die
nas. Iš to matyt, kad jo ka
reiviai kovoja su tokiu entu
ziazmu už idealą ne kad pa
dėjus savo vadui pagrobti 
valdžią. Tos rūšies žmonių 
ypač nekenčia Calleso bude
liai ir taip barbariškai juos 

} žudo.
> •

Taip j>at žudė Nerono bu
deliai krikščionis, bet kas 
pergalėjo ?

fchonės. Ir net Callėso bude
liai ne su visais taip elgiasi. 
Štai sukėlė revoliuciją prieš 
dabartinius Meksikos dikta- 
torius buvusieji jų sėbrai: 
Escobar, Mauzo, Topete ir 

h -kiti. Su jais kovojama, bet 
r ■’ns dėlto su jais kovojama 

£ kilikas žmoniškiau negu su 
T Jaliscos sukilėliais. Ir štai.

Ūelko-: Revoliucijonieriai;
||' ittriems vadovauja genero
lu'tas Escobar, yra paprasti 

ęaeksikoniški revoliucijonie-
įįA ________

ĮpDEL ŽEMES REFORMOS ĮSTA
TYMO PAKEITIMO

LIETUVOJE
■ grąžinamus 70 ha. greičiausia 

vėl atims atėję prie valdžios ki
tos partijos išparceliuoti ją dar 
negavusiems žemės. Minėjo, 
kad panašiai mano pasielgti ir 
keletą kitų, dvarininkų. Jei iš 
tikro dauguma dvarininku taip 
pasielgtų, tai šis vyriausybės 
žygis žemės reformos srityje 
pasireikštų tik dvarininkų kiše
nių papildymu. Reikėtų pagal
voti kol dar nevėlu.”

žemės reforma. Nes kas gali ži
noti, kad po šios valdžios atėju
si kita vėl nepradės mažinti 
dvarų normas. Tad žemės ūkio 
kultūrai rutuliotis, kaip tik ne
sudaroma palankių sąlygų.

“Todėl šiuo keliu siekiant 
stabilizacijos, kaip tik jos pa
siekti negalima. Ir vaisiai to 
viso, dar nepravedus tų žem. re- 
form. pakeitimų, aiškiai pasiro
dė. Daug dvarininkų laukia 
Kaune to Įstatymo ir tarpinin
kams iš anksto paveda parduo
ti tuos dvarus. Jau ir spaudoje 
tas dvarininkii nusistatymas 
buvo pažymėtas. Tad ar reikėtų 
judinti ir keisti žem. reforma, 
ypač kad ne tik pastovumo, bet 
tautiškumo ir ramumo atžvilgiu 
tas eksperimentas yra labai a- 
bejotinas.

“Tas pat ir su miškais. Čia 
vėl iš natljo kils baigtos bylos. 
Išlošę jas dvarininkai nebe
lauks valdžios pasikeitimo, o 
tuoj mišką parūuos, nes pinigai 
turėti vis tik, tų dvarininkij 
nuomone, yra saugiau, kaip 
miškas.

“Tokiu būdu, siekimą tokios 
stabilizacijos sunku suprasti ir 
kyla klausimas, kieno naudai 
tas viskas daroma?”

tas, pradėjo ivairiai garbi- 
niuoti, sukti į įvairius klio
kus iHkuoijtet plaukai, ne- 
pakęsdamU tų įvairių, “revo
liuciją,” nuslinkdavo, var- 
todavo • parikus.* Tuo laiku 
kaip tik buvo pradėta pla
čiausiai pudra vąrtoti. Kir
pėjas pasidarė tuo laiku 
nuolatinis moterų draugijos 
dalyvis. Tokių plaukų su
tvarkymas pasidarė labai 
nepaprastas ir net varginan
tis dalykas. Prieš kiekvieną 
pramogą jau visa diena 
prieš kirpėjas padalydavo 
frizūras ir kad jas nesuga
dinti, turėdavo visą naktį 
prieš } tai kuo ramiausiai 
prasėdėti. Prancūzų invo
liucija Šias formas kaip ti
ronijos ženklą visai panai
kino.

Bet prancūzų moteris ne
galėjo visąį prastai pasiro- 

savo' plaukus įvairiau pa
puošti. Šio jausmo traukia- 
mos ptancūzų moters pavel
dėjo romėnių estetiškąjį 
skonį. Jos puošė savo kak
lą garbanomis ir tik kitus 
plaukus supindavo į dvi ka
sas, kurios kabodavo per pe
čius. Tik visai neilgą laiko
tarpį nešiojo visai trumpus 
plaukus. Laikui bėgant vėl 
įėjo madon ilgi plaukai, jos 
vėl pindavo į kasas, kurias 
vainiko pavidale sudėdavo 
apie galvą. Už jų užkišda
vo šukas, piyšaky šiek tiek 
sugarbiniuodavo ir papuoš
davo įvairiais galios papuo
šalais. XIX a. plaukų ne
šiojimo formos žymiai pasi
keitė.

Taip pat tenka paminėti 
ir apie tai, kaip nešiojo ži
loje senovėje mūsų bočiai 
plaukus, tai kaip apibudina 
S. Daukantas svo “Būde” 
. . . Plaukai tamsūs už ausų 
sukasi, kurių kasos į Užpa
kalį' nudribusios, vėjo sklai
domos it arklių karčiai 
plaikstėsi (28 psl.) tai apie 
vyrus.

. . Mergaitės ir nuota
kos savo kasas į bizas pynė 
ir jas kaip tinkama ant gal-įkaušio kuodus arba deda

Dgr neąušo dienujėlė, 
O jau Jonas atsikėlė 
Ir pradėjo vaikštinėti: 
£mė pilvas taip skaudėti, 
Kad ir žmona nebgalėjo, 
Nora ir gan gerai mokėjo, 
Prikalbėti savo vyrą, 
Kad dar keltis anksti yra...

Kai skausmuos pamatė Joną, 
Tuoj užsisegė sijoną 
Ir nubėgo pas kaimyną — 
“Gerą” daktarą Martyną, — 
Kad suteiktų kokią rodą: 
Kaimynėli, kaip atrodo, 
Bėk gelbėti mano vyrą, 
Nes pilve jam skausmas yra...

vos raizgė, kurios tankiai su 
įpintais kaspinais palaidos 
užpakalyje svyravo. Žmonos 
ir našlės baltais nuometais 
mandagiai savo galvas rutu- 
lavo, nuo ko baltomis gal
vomis vadinosi... (Ibid. 33 
psl.).

Mūsų laikais moters susi
žavėjo, “bubikopfu,” esą tai 
dėl patogumo. Trumpus 
plaukus lengva sušukuoti,

— jŽinpi, ką? Už lango—-šalta— 
Dar išmeskim vieną baltą.;.

Ir kelias dar taip išliejo, 
Nors įr pilvas nebskaudžjo. ; 
Nutarė abu dar viena,

■ Kad dar gal ateiti dieną, " , • 
Kurioj pilvas ims skaudėti, 4 
Ir sunku bus vėl kentėti, — 
Tai kad- tas nebeatsitiktų, 
DAlis pilvui ta neliktų, 
Dar sudroškime, kaimyne, 
Nora... ir deęa jau krūtinė.

♦ *

• • 'ą!
Kitą rytą Jono žmona, ' ,
Pasiraičiusi sijoną,
Nebebėgo pas kaimyną — 
“Gerą” daktarą Martyną...

•
♦ •

jonas jau be jokių dyvų 
Beatrodę menkai gyvas, 
Retkarčiais sunkiai stenėjo:

~ Buvo baisiai šaltas vėjas, v ’
Jie abu namo važiavo
Tiek girti, kad plošeių savo 
Užsivilkę neturėjo,
O tiek šalčio iškentėję — 
Nieks netiki, kad kadai v 
Jie, abu dainuos linksmai...

(“Ūkininkas”)

juos užpakaly, verčia ant 
kaklo, tam tikro kuodo pa
vidale. '

Žodžiu—kiekviena tvarko 
taip, kaip atrodo jai grą
žiau.—‘‘Sutemos. ’ ’

išnaikinti glindas,, pleišką- kovo mėn. iš Lietuvos gmi
nas ir gyvūnus, ten atsirahr 
dančius. O. antras mfotyvaš 
yra tas, kad šių,laikų mote
ris stengiasi būti panašesnė 
vyrui. Tai galima pastebėti 
ne tik iš- plaukų sutvarky
mo ir iš to, kad šiandien 
randasi labai daug rūkan
čių ir tabokuojančių moterų. 
Dauguma nusikirpusių daž
nai gailisi savo kasų ir vėl 
stengiasi atauginti ilgus 
plaukus. Kitos suka ant pa-

gravo i,Argentiną 747, Bra
ziliją 560, .Kanadą 210, Ura- 
gvajų 202, Afriką 112, Ame
rikos Jungtines Valstybes 
76, Meksiką 8, Kubą 5, Pa
lestiną 5, kitas šalis 3, iš vi
so 1928 žmonės. Šių metų 
vasario mėnesį emigrantų 
buvo 1740 ir pernai metų 
kovo mėnesį 1,223. Emigra
cija' padidėjo į Braziliją, 
.Kanadą, Uragvajų ir Afri
ką, o kiek sumažėjo į Ar
gentiną.

Žemes reformos įstatvmo 
nelaukto pakeitimo klausi- . 
mu “L. Ž.’’ 79 Nr. taip rašo:

“Pirmiau buvo, rodos, gana 
aiškus St. Seimo, vėliau patai
sytas įstatymas, kuris rodė žem. < 
reformai kelią.Liko tik jis į- 
gyvendinti. Žinoma, ji vykdant, 
jo tiesūs kelias vedė į aiškų ga
lą. Baigus žemės reformą būtų 
savaime įvykusi pastovi stabili
zacija. Ligi 1926 m. pabaigos 
visos buvusios valdžios, nežiū
rint to. kad keičiantis laikams 
kai kurios tam įstatymui ne vi- ' 
sai pritarė, bet nesikėsino jo 
keisti savaip, nes tuo keitimu 
būtų iš naujo sujudinama žaiz
da, kuri gana sėkmingai gijo'ir 
greit būtų ir ženklų nepalikusi. : 
Tik dabar “stabilizacijos’’ šū- . 
kiams kilus, vėl ji atkrapštoma.

“Šiandieną kalbama apie sta
bilizaciją o keičima žemės re
formos įstatymas, nustatoma 
naujos normos, galvojama apie 
atlyginimą už 70 ha. Irvėlnau- 

. 'jas dvarininkų balsas, vėl. iš 
naujo peržiūrėjimas baigtų my- 
lų, naujos dvarininkų pretenzi
jos ir tt. Tas ne tik neveda prie 
stabilizacijos, bet sakelis bai
mės ir nepasitikėjimo bendrai

u * ’ >
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slaptingas, bet įtemptas ir godus ir, tur būt, gei
dulingas, nesąmoningas, visas atiduotas amžinų
jų gamtos jėgų valiai ir nesipriešinąs joms, bet 
besiplėtojus harmoningojo su jų paliepimais ir 
paslaptingais paskyrimais, — ramiausiai pavei
kė suvargusio kovoj dėl būvio "žmogaus sielą.

Jis daf neseniai svajojo nugalėti gamtą, 
daug ką atrasti ir išrast, su tų atradimų ir išra
dimų pagalba pažaboti gamtos jėgas. Dirbtinu
mą padaryti savo dievaičiu ir nusilenkti jam, 
kaip aukščiausiam sielos kūrybos pasireiškimui.

Gamta nesąmoninga, o jai besipriešinąs 
žmogus — amžinai liepsnojanti ir neužgestanti 
sąmonės kibirkštėlė, be kurios lyg karstas lekio
tų erdvėje žemės rutulys.

Bet pabalo žmogaus galva ir pakrypo jo iš
didžios mintys apie tai, kad Dirbtinumas užval
dys Gamtą.Susitraukė jo širdis, pasibarė opios smulkiosios arterijos, maitinančios smagenis ir sukeliančios įkvėpimą, ir pasijuto jis vergu tų jėgų, su kuriomis norėjo kovoti.Jis pasitiesė apsiaustą ir atsigulė prie didingos egles šaknų, du šimtu nįetų stovėjusios ant tos pačios kalvoš, ir priglaudė galvą prie senojo medžio.'Jis laukė tįk ramybės ir poilsio.Žemai matėsi beržų apsuptas žalias slėnis. Vieni liūdnai nusilenkę, kiti iškėlę į dahgų šakas lyg rankas, ir jų balti liemenys žavėjo akį, kaip žavi sielą staiga iš jos gelmių kylanti į tamsų ir paniurusi paviršių džiaugsminga me
lodija. >

Tyliai ošė, medžių viršūnės, vis dar tebekly
kė paukščiai ir gyveno jie su mišku tokiu ben
dru gyvenimu, kad buvo panašūs į skambias ša-, 
kėlės ir lapus, atsiskyrusius nuo medžių ir la
kiojančius ore.

Vis ramiau ir šalčiau darėsi žmogaus sieloj. 
Jo akys ėmė merktis ir jį apsupo migloti sap
nai. Sapnavo jis jaunystės metus, panašius Į 
jaunikaičius su giedriomis akimis, garbinuotais 
plaukais ir raudonomis lūpomis; lenkėsi prie jo 
su gudria šypsena žavinčiose lūpose neįvykusi e- 
ji lūkesčiai ir svajonės, lyg merginos su auksi
niais plaukais ir rausvais skruostais, stojo prieš 
jį išdidūs sumanymai, panašūs į stiprius kilnius 
liūtus su išmintingas žmogiškais vedais. Ir vi
sa geriausia, į ką jis per visą savo ilgą amžių 
tikėjo, pražydo prieš jį miglotai gražiais pa
veikslais ir plėtojosi lyg neapsakorpo dailumo 
sodas.O slėny už miglotos uždangos slankiojo nepasisekimų, , išdavimų, nusižengimų, didelių įr ' mažų nuodėmių juodi siluetai, luošų ir išsigimėlių karavanai. Senukas žiūrėjo ir mįąstč apie būtinumą tamsos drauge su šviesa. Ir per sapną, per nugalėjusio jį snaudulio šviną prasiskverbė vis ta pati mintis, nuo kurios jis negalėjo atsikratyti—apie Dirbtinumą ir Gamtą.Iš tamsių iškrypusių siduetų kontūrų ir gracingų šviesių vizijų linijų jis mėgino sugauti buities esmę. Staiga jam pasirodė, kad jau visa aiškių ir jo mieguistas protas pajuto antžemiško skridimo palaimą. J Bet štai vienas iš siluetų išsiskyrė, perėjo miglotą slėnį ir. užėjęs 
ant kalvos, sustojo prie

* ’ , * *
Senukas staiga pravėrė akis.
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jų. apsileidimui

Miršta!

testamentą

šilovarnis

At vaikščiojat į svečius vieni pas kitus?

Matau

366 Broadway,Ir daug nereikalausi ?

—pama- 
sveikas, 

kelmai tik

išvažiuoda- 
daktara ir

— Malonėk, ponuli, ką nors maistui duoti,— 
tarė jis. lygindamas akimis savo ir senuko jėgas.

vekseliai išpirkti. Parėjęs sakau 
žmonai: .

Ar pažįstate jūs Užpempių Til
viką,? Kas gi jo nepažino, sakysi
te? Geras žmogus buvo, ar net 
Visas valsčius ir kaimas jį gerbė. 
Bet dabar jau galite jam Amžiną 
atilsį pasakyti. Mirė ir taip neti
kėtai mirė, kad aš nebemoku jums 
it- pasakyti.

Visas mūsą kaimas gailisi nebe
tekęs taip brangaus kaimyno Til- 
vikėlio, bet man Amžiną atilsį jo 
visų gailiausia.

Ir ko gi jis dabar mirė, 
nau kartais pats vienas:— 
drūtas, kaip ridikas 
tokiam rauti...

Nors pasikark...
Pasibeldžiau dak- 

Leisk,—sa- 
is mirs 
!__

— Eik, Elziut, ligonio aplanky
ti, tik žiūrėk, kad nenumirtij.—

— Rytą vėl aš pats nuėjau, o 
vakare Elziutę pasiunčiau. Par
bėga Elziutė pačiam vidurnaktyj 
uždususi.

— Ir daug tokių lindynių?
— Daug.—užkimusiu balsu juokdamasis atsa 

<ė valkdta.

Tai iš l>o gi jūs gyvenat tAlės' kaip žvėrys, gerasis ponuli. Duos

_________40c.
Deklama-

įr Dialogai. 
____30c.
Ver-

i____10c

KAIP NUBLIZGINTI SENUS 
KALIOŠUS

Senus apsitrynusius ka
liošus reikia gerai nušluos
tyti ir ištepti aliejuj sumir
kytu skuduru. Po to kiek 
palaikyti, nudžiūtus vėl iš
tepti. Kai jie išdžius, patep
ti kiaušinio baltymu. Tai 
padarius palaikyti dar ke
lias dienas. 'Kaliošai blizga, 
kaip nauji.

Kas tu toks, broleli ?—paklausė senukas. 
Mano vardas Jonas.
Kągi tu čia veiki ?
Grvbaunu.

turiu, dėkui Dievui, rūmus, -*
— Vadinasi, tu karalius?*
— Beveik rūmus—po šiukšlių krūva pas mus 

iškasta rūsiai. Štai ten, penki kilometrai nuo 
čia, kur pila sąšlavas... O ką Jūsų Malonybė!

I
Senasis žmogus išsiėmė iš kišeniaus revolve

rį ir parodė valkatai.
<

— Matai?

— Nfe, o kam i svečius vaikščiot.i
— Vedate? Auklėjat vaikus?
Net prieblandoj galima buvo i>astebėti, kaip 

paraudo valkata.
Jis numojo ranka ir tarė: - 1
— Kam mums vaikai ir žmonos i Mes. ge

rasis ponuli, gyvename kaip žvėrys—diena nak
tis—praėjo para.

— O dirbti nenorit?
— Mes bedarbiai.t
— Bedarbiais vadinasi darbininkai, kurie 

neteko darbo ir ieško, o jūs dirbote kadanors?

— Kur gi grybai ?
Valkata sumišęs nusišypsojo.
— Suvalgiau.
— Ar žalius ?
— Kam žalius? Radau vietą išsikepti. Aš 

rūmuose gyvenu.

kas nors—gerai. Paprastai mes nevargstame. 
'?o šiukšlių krūvomis gyvename.

Pasidarė vėsu. Miškas staiga nustojo tfso 
savo grožio. Atsikėlęs ir užsisagstęs visas ap
siausto sagas, senukas paklausė:

— Ar tu girdėjai apie revolveri i
— Šauna?

Jau temo. Ties mišku, pilkame danguje 
praskydo kraujo lašas. Pasilenkusios ties se
nuku būtybės iš karto negalima buvo įžiūrėti. 
Tik Įsižiūrėjus galima buvo pamatyti, kad tai 
tvirtas, maždaug 26 metų vyras, be barzdos, 
linksmu nuvalkiotu veidu. Apsivilkęs jis buvo 
vatiniu žiponu su išplyšusiu ir skarmalais ka
bančiu perkeliniu viršum. Valkatos kelnės bu
vo suplyšę ir kojos basos.

t
Nubėgau dvasią gaudydamas ir 

žiūriu. O jis jau su anuo pasau- 
iu kalbasi.

— Nerūstink Dievo, ponuli.
— Pirmu atsakyk man į klausimą: ar tu 

Dirbtinis reiškinvs, ar Gamtos?v
Valkata sumirksėjo akimis ir pagaliau tarė 

šypsodamas: ■ * f $
— IŠ motinos gimiau, o tėvo neatmenu.
— Kaipgi tu priėjai prie tokio gyvenimo, 

kad, kaip žvėris, išsikasei po šiukšlynu duobę ir 
ten gyveni ? Ir žiemą gyveni ?

— Ir žiema.

— Juozai,—sakau,—nemirk dar, 
palauk. Aš tau daktarą, kunigą 
parvešiu...—O jis tik akis varto ir 
kairįjį šoną spaudo. Subruzdo na
miškiai vyrus kviesti, 
rašyti.

—• Juozai, — sakau 
mas,—palauk dar, ir 
kunigą abu vienu kartu parvešiu, 
žinai... — Išvažiavau. Į Pakiršnių 
miestelį šešios mylios, patys žino
te, o kelias, kaip pekloj velnių mo
lis išmintas...

Nuvažiavau 
tarą ir sakau jam 
kau,—duris ištaušiu! Žmogų: 
ta^ kairysis šonas apsivertė

Įsimečiau daktarą ir leidžiu. Ne
privažiavau dar Užpempių, iš prie
kio jau beatjojąs Tilviko bernas. 
Man akyse taip ir sužaibavo.

— Mirė?!—klausiu berną ir pats 
netikiu.

— Mi!—sako pusbernis.
— O testamentą parašė —
— Pa!—
— O mano žiruotą vekselį į tes

tamentą Įrašė?—
— Ne!..—atsakė pusbernis.
Atsigrįžau į daktarą ir sakau:

Mieste jau degė žiburiai, ir vaivorykštės 
spalvų elektros lempų spinduliai judėjo miglo
je. Niūniavo ir staugė tramvajai, stovėjo dau
giaaukščiai namai ir žiūrėjo į tariamąją naktį 
savo protingais langais, tartum akimis. Ūžė 
dirbtinis gyvenimas, ir į teatrus, kur menas 
stengėsi atvaizduoti žmogaus įdiegtą ' žemėje 
dirbtinumą, skubėjo vežimai.

.Parėjęs namo, senasis žmogus sėdo prie dirbamojo stalo ir tęsė pradėtą mašinos brėžinį, 
mašinos, turėsiančios suteikti žmonijai laimę.— 
padėti jai dar vieną kartą nugalėti gamtą.(“Rytas”) “DARBININKAS"

So. Boston,

Trys pūrai per stogą jam tik— 
švilpt ! Būdavo, nutvers kaimo 
berną, tai tik dulkt į šiaudų stirtą 
—tas ir guli. Šimtą ir daugiau me
tų tokiam ąžuolui gyventi, o ne 
septintoj dešimtyj Dievui dūšią 
atiduoti,—aiškindavau aš kaimy
nams.

Ir štai dabar jo jau nebėra. Mi
rė. Ir taip netikėtai.... Aną dien 
ateina jo žmona paS manąją ir sa
ko:

— Ar neturi‘gvazdikėlių? Juo
zelis susirgo ; kaž kas kairiajam šo
ne apsivertė.

Mane tik dylkt ir nudiegė. Ei
siu, manau, aplankyti/ Nueinu. 
Jis jau lovoj ir vis kairįjį šoną 
spaudo.

— Juozai,—sakau.—sergi? Nie
kai, pagysi.—O jis man.—

— Ne,—sako, — kaimynėli Pus- 
pempeli, reikės jau su Dievu dan
guj pasimatyti. Kaž kas kairiąja- 
me šone apsivertė...

Einu namo ir galvoju: jei nu
mirs Tilvikėlis, tai man teks jo

F ei j e t d n a s

Tai Įstatymai Nors 
Pasikark!

Pilnai pasittydu, kad gyvenimo aplinkybės pilnai lak vadovauti ir iki galuti- nos pabaigos privesti šį nuo senai pageidautą, darbą. Taip gražus Rajoninių Komisijų ir kolonijų tvarkytojų vainikas priduoda drąsos pasitikėt. Belieka dar kartą, nuoširdžiai paraginti ir paprašyti į bendrą darbą visi bendrai! Neužtenka žadėt— reik ištesėt!
Kun. S. Draugelis,

“S. Ž. R.” Centro Pirm.

Valkata papurtė galvą: nusišypsojo, pagrie
bė varinį pinigą ir nebeklausė daugiau.—jis sku
bėjo. Smarkiai žingsniavo jis slėniu. Jis buvo 
Į medžio gabalą panašus, o ne Į žmogų. Buvo 
tažkas beprasmiška keista ir nereikalinga jo 
gyvenime. Jis, lyg juodos miglos gabalas, su- 
irpo užslenkančioje tamsoje, bet ilgai dar mąs

tė apie ji senukas.
— Žmogus, grįžęs į gamtos gyvenimą!—su

šuko jis pagaliau.—Koks priekaištas man! Žvė
rim pavirtęs žmogus, kas gali būti gamtiškesniof 
Ne, kovoti iki galo. Kovoti, pulti, vėl kovoti, 
kol miestas galutinai nugalės nii.šką ir žmogus 
žvėrį!

Naujos gyvenimo apystovose 

—Kadangi-gyvenimo aplin- 
kybių surėdyta man dau
giausia vadovauti “S. Ž.” 
rinkimui, kain būtina tam 
tikras pasišventimas ir lai
ko paskyrimas ne vien ben
drai vadovauti žinių rinki
me, bet net asmenine pagel- 
ba vietoje kolonijose. Iki 
paskesniųjų laikų turėjau 
pakankamai liuoso laiko 
nors reikalingiausias vietas 
asmeniniai lankyti, paragin
ti, reikalingi) nurodymų su
teikti. Dėka reikalą supran
tančių ir tam tikslui uoliai 
pritariančių bei aktyviai be
sidarbuojančių asmenų <|aug 
nuveikta. Daugiau negu įsi- 
pųsėta. Rytinėse valstijose 
beveik baigiama. Beliko da
lis Naujosios Anglijos ir 
Vakarų Valstijos. Ir štai 
kuomet maniau po Velykų 
asmeniai pribūti į šiuos ra
jonus ir nedaugiau trijų mė
nesių laikotarpyje užbaigti 
Čia visą žinių rinkimo dar
bą, netikėtai turėjau užimti 
klebono vietą šv. Mykolo lie
tuvių parapijoje Easton, Pa. 
Ir to dėlei neabejoju, kad 
manyto maršruto- įvykdinti 
negalėsiu ir teks kitomis 
priemonėmis eiti prie tikslo. 
Taigi galutinai susitvarkęs 
naujoje vietelėje štai ką no
rėčiau paskelbti mūsų bran
giems bendradarbiams—“S. 
Ž.” rinkėjams ir visuomenės 
žiniai:
Knygos ‘ ‘ Amerikos Lietuviai Lei

dėjų Komiteto nutarimai.

Komitetas savo posėdyje 
16 balandžio 1929 m.Jšklau- 
sęs pirmininko kun. S. 
Draugelio pranešimą “S. 
Ž.” rinkimo ir istorinės kny
gos leidimo reikalais susidė
jusią padėtį užėmus jam 
naują vietą nutarė:

1. Palikti jo žinioje “S. 
Ž.” rinkimo vadovavimą 
taip kaip kad buvo iki šiol

•.. u.-;-®.-*'

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to'šimtmečio kri- 
kšČionybės. Lietuvių kalbon y! 
išguldė P. B. ___ ;_________-JlfiL

Trumpa Apologetika- artoju
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa - 
rašė kun. V: Zajančauskaa -50e Jį

Apsirikimų Komedija. Alsi--— 
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus 
kas ®

riofe nesuteiks savo žinias-— tik'vardas, o žibių vietoje... tuščia. Kurios gi atsisakys lUtėi' paminėti, arba pareikštam" neprielankumui paženklinti bus “paminklas”' ženklelis, kuris reikš: atsisakė: ' Mes žinosime visas draugijas ir visas, ktirias reiks minėsime. Kurios nesuteiks žinių po laikui tegul nesigraudins.
—-■— ......... ......

e’? -.
c.
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Centro Raštinę perkeliant: 114 Springardėfa St., l£ast- on, Pa.
2. Kadangi “S. Ž. R.” Rajonų Komisijos yra lygiateisės istorinės knygos 

leidėjos ir kad joms neabe
jotinai rūpi ir turi rūpėti, 
kad ruošiamoji spaudon 
knyga išeitų kq gražiausia 
net ir savo išvaizda ir kad 
labiau būtų užtikrinti tame 
joms priminti ir jų prašyti: 
a) kad pasirūpintų galutinu 
iškolektavimu pinigų ir jų 
saugojimu sulig sąrašo tam 
pasižadėjusių asmenų, kurį 
gaus iš Centro; b) prašyti 
rajonų valdybų, kad ten kur 
galiiha -bus atatinkamomis 
pramogomis pasistengtų su
lig išgalių sukelti knygos 
leidimui paramos. Nors kny
gos išleidimas paprastoje 
formoje jau užtikrintas, bet 
geistina, kad pati jos viršu
tinė išvaizda būtų ko gra
žiausia. c) Kadangi jau nė
ra abejonės ne vien dėl pa
čios knygos išleidimo, bet ir 
dėl jos pasisekimo platini
me, taigi pasiūlyti visiems 
rajonams knygos platiniiho 
pirmenybę, kad tuomi viena 
labiau juos užtikrinti, kad 
jei būtų pelno, kad jis ne
bus sunaudotas be jų žinios 
ir tik labdarybės bei švie
timo tikslams; antra, ka
dangi pardavinėjant duoda
ma 50% knygynams ar a- 
gentams, taigi rezeTvuoti 
pirmenybės privilegiją “S. 
Ž.” rinkėjams, kad tuomi 
nors dalele atlyginti jiems 
už jų pasišventimų.

Ateities pėrspektivos.

Dabar tad ypač tenka 
daugiau prašyti mūs bran
gius bendradarbius ir visus 
šiam brangiam dalykui už
jaučiančius asmenis dar ak
tyviau ir uoliau pasidarbuo
ti. Dabar jau pasitikėti, 
kad aš pats atvažiuočiau ži- 
,nių rinkti reikėtų, kad kny-

“”7^7 ■ A'
Moterystė ir šeimyna. Vėt*--4 ,*? 

t ė J. Gerutis,__ _ <" "
’ V” ■"

Gamtos Pradžiamokslis — * .
Dr. A. Vileišis-____________

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van- 
duo, oras. Parašė J. Baronas—500. -A

Mūsų Laikų Šventoji, ŠVi
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- 
ji Gėlelė. Vertė Juezas Stan- ; 
ievįčius -----

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
iūn. A. Miliukas-------------- .60ėi Ą?

Gyvenimas šv. Stanislovo <**$( 
Kostikos—Jaunuomenės Užta»‘‘*,Ž*R 
rytojo. Vertė M. M. T.---- „,..'_20c. i*

Meijė (Poema). Parašė M, . 
Gustaitis................. ........ —.15a

Nauja Skaitymui Knyga— - 'ji 
(Dalis II). Su paveikslais—l_75e. ."Jf

Vienuolinė LUoma. Vertė
Kun. P. Saurusaitis ------- —_25<r. $

Vaikų Knygelė — su pa- T- 
veikslais —........... 30c. •

Mano Patyrimai Didžiojoj ’■* *
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- j ų-i 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 
pelionas) ............... —25c "■

Moterystės Nesuardomybė. J. / f. 
Lčsauskis. Šv. Kaz. D-jos lei- - /
dinys, Kaune ........._...... -10c. <2

Sunkiausiais Laikais. Parašė Į
A. Rucevičius .  40e . , ,

Šventas Gabrielius. Išleido ,,
Tėvas Alfonsas Maria C. P._~25c.

Religijos Mokymo Metodi-Jj? ••)*$ 
ka. Sutaisė K. J. Skruodys—5Oe. . .;4 

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- - •- '■ 
zys Puida ------------------------ 5,0$.

Anderseno Pasakos—su pa- . f 
veiksiėliais -------------------"—-20c. "A

Trumpa Lietuvių Kalbos Gint? * 
niatlka. Paaršč J. Damijonai' '*< g 
tis ......  :-----

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

šventųjų Gyvenimai, su pa- Ag 
veikslais ....... —— — --------- 14.00'

Iš Kelionės po Europą ir -
Aziją. Parašė Pranaičių Julė,'2*50 3

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų . j.’a 

komedija; parašė S. Tarvy- '/J 
das.................... . ............—,—__25c. '

Elgetų Gudrumas, 3-jiį veiks- 
mų komedija. Parašė Seirijų,, J 
Juozukas ___ ...______ - ■

Ubagų Akademija ir Ubagų ? 
Balius — komedijos po 1 šk 
tą. Parašė Seiriju Juozukas—35e,

Sniegas — Drama 4-rių ak- . 
tų. Vertė Akelaitis ---------- _40e

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

žydų Karalius' — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir- .« 

■ vintas ----- ------------------------.30c
Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- ,t. .ji 

delis; paraše F. V. —_——10e
Patricija, arba nežinomoji -'J8| 

kankinė — 4 aktų drama*r v\« 
Vertė Jonas Tarvydas

Išganymo Apsireiškimai -*•- 
atėjimas ir gyvenimas ant že- , ^3

• mes Jėzaus Kristaus. Vaidini- . W
mas su gaidomis _ -------------

Dramos; 1) Germaną; 2)
Fabiola—6 aktų; 3) Liurdo
Stebuklas — 4 aktų; paratt. M| 
J. Tarvydas------------ - ------

Knarkia Paliepus.—Komedi-
• ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15ė. Js 

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

Vaikų Teatrai: dalis R:
Ištirsime paskui; 2) Antena- 
kas. Surinko S. K., D. ir w

MALDAKNYG18
Pulkim ant Kelių—“D-ko” • aS 

pauda. Odos apdaru $2.00 if 08.00
Mažas Nauju Aukso Alte*"' 

rius—juodos (prastais 
tais viršeliais)------------- ------- 50C

Mažu Nauju Aukso Alte*'- '->3 
rius—juodos (prastais kietais - -’l 
viršeliais)_________ _ , ...

Mažu Nauju Aukso Alte* A 
rius — baltos (celuloidos vir* 
lėliais) ------------- ----------—41.00,2

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me.—Parašė Knn. A. Staniu- . .
kynas----------:------------------ :—20c.

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

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asineni- 

Įniame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas________45c.

Turto Norma—moksliški pa- 
Isiskaitymai. Parašė Uosis  45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su
I paveikslais iš 1914—16 metų 
I Parašė P. aždeikis____ __ ___ 65c.
I Gerumas — aprašymas apie
I gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
I lipiną. Vertė Kun. P. L...........15c.

Tabakas—Nuodai — rūky, 
Imo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
Ikolskį parengė S. KaimieHs...._15c.

Užkeikta Mergelė su Barz- 
da ir Barzdaskutis—Apysaka 15c. 

1/ Katalikų Bažnyčia ir De- 
I mokratizmas. — Parašė kuii. 
| Tarnas Žilinskas............  50c.

Apaštalystės Maldos Statu- 
Įtas. — Vertė Kun. P. Sauru-'
Isaitis . ..... . ... ... ............... ....... 25c.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. į 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio ____ ________ _ $1.00

Pramoninės Deipokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis ---------75c.

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

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

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

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

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

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri- 

Igonis.......... ... ................ ....... —,_50c.
Laimė — (poema). Parašė 

| Vaitkus............   50c.
Mūsų Tikėjimas — išaiškini- 

Imas pagrindų mūši; tikėjimo.
Vertė Jonas M- Širvintas----- 50e.

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

Lietuvos Ženklai. —.Išleido 
j J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _______ _ ____

Ėmęs ir Kalbėk 
c i jos, Monolgai 
Parašė Juozas V. Kovas .

Graudūs Verksmai. — 
tė Vysk. A. Baranauskas. 

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge- 

I gūžės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va

isys ________________________ 25c
Dangaus Karalienė. — Su

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
Į be apdarų 75 centai, su ap
darais ____________________ $1.0(

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 

Į V. Kulikauskas------------------ 50c.
Žmogus ir Gyvuolys. Para

šė kun. P. Bticys__________30c.
Socializmas ir Krikščionybė.

Prpf. V. Jurgučio---------------10c.
Žydas Lietuvoje. Parašė S.

, Kaimietis  -------------------------- 10c.
Elementorius ir Vaikų Skai- 

' tymėliai. Išleido M. Paltana- 
s Ivičia__________________25c

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

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas___________ 5c.

■ -'--.v- 'r" • i

f 
e JĮ... tuščias bal 
Bis. Draugijos, kii

— Lipk, ponas daktare, kaimy-| 
nas mirė, kelias blogas, gal tams-l 
ta pėsčias sugr„.

— Ką?—sakau, — žmogus mirė,] 
o aš ponus vežiosiu!

Jis—Ne! v I
Aš pasukau arklius į griovį, su-] 

šėriau arklius:.', ir namie:—ParraJ 
žiuoju, o gi Tilvikėlio jau ir nosis 
atšąlusi, o testamentas pasirašytas.

Palaidojom Tilviką gražiai, su Į 
giesmėmis... ir vėl viskas būtų ge-1 
rai buvę, tik aną dien suserga ma
no Elziutė.

— Elziut!—sakau,—nesirk dar,] 
palauk. Dabar ir metai pas mus 
tokie, kad nė salyklo, nė ragaišio...

Apsiramino kiek, bet vis dakta
ro prašosi. Matau, neperkalbėsiąs 
jos užsispyrimo, važiuoju pas tą 
patį daktarą į Pakirkšnius.

— Daktare,—sakau, — Elziutė 
serga, važiuojam?—O jis:—Ne!

— Važiuojam,—sakau,—sulig įs
tatymais!—0 jis vėl,—Ne!

— Atvežk,—sako, —■ Elziutę sa
vo, tai pagydysiu sulig įstatymais.

— Ką? — sakau, — aš visų pa
čioms vežioti pasamdytas ? Aš su
lig įstatymais -...—Ir botagą pasi
ėmęs drožiu tiesiai įjvalsčių skųs 
tis. Įeiuu, o sekretorius linksmai) 
šypsodamas bruka man kažkokį 
popergalį.

— Gerai,—sako,—Puskampi, at- 
\ykai. Čia antstolio raštas. Jei ne
išpirksi Tilviko vekselio...

O aš jam sakau:
— Čia ne sulig įstatymais. Iš 

Tilviko tegul reikalauja, aš tik ži- 
ravau.—O jis man brukdamas raš
tą :

— Nėra įstatymo iš numirusio 
skolų reikalauti.—

O aš jam;—Y ra!—
Jis—Nėra!— 
Aš—Yra !—
Besiginčijant jis man pro duris 

ir išgrūdo su botagu. Apsidairiau. 
Tilvikas mirė, Elziutė serga, dak
taras nebevažiuoja, antstolis kim
ba...

Tai įstatymai. Nors imk ir pa
sikark !.
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ir nariai nevisi a t si-1 kurie neina kuomet daroma prak-
» tika, ypač vaikinai. Dėlto ir nei- . , . „ ... . .....

na gera kripfimi giedojimas. Iš člų, Jaug svariiiųolnlyki?

sirįnko.
lankė. Gaila gaspadorių, kurie 
taip turi dirbt ir ruošt. o nauda

tika, ypač vaikinai. Dėlto ir nei-
rasiąs susirinkusius-ias vyčius-teš. 
Kaip teko nugirst, būt davęs spy-

Lntradienis, balandžio 30 d.. 1029

AMERIKOS LIETUVIU R. K.
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CHICAGO, III,
*

B'. • fer ■ 
z >
? -LDS. Apskričio susirinkimas.

z . LDS. Chicagos Apskričio svar- 
-bus susirinkimas įvyko bal. 17 d., 
6v. SĮykolo parapijoj K. Federaci
jos skyriaus knygyne. Susirinku
sieji į trumpą laiką gyvai apsvars
tė keletą klausimų.

"Mažeika. — Susirinkimas apgai
lėjo savo buvusio darbuptojo ir 
pirmininko Mot. Mažeikos mirtį 
Lietuvoj sausio 16 d. Lietuvos 
darbo žmonės dar daug galėjo ti
kėtis iš jo darbuotės visuomeninėj 
dirvoj. Šis apskritys jo likusiai 
žmonai — našlei ir vaikučiams- 
našlaitėliam?'reiškė gilią užuojau
tą. LDS. vietinės (20-tos kuopos 
darbuotojai pranešė, kad tos kuo
pos veiklūs nariai Ant. Bacevičius, 
Ant. Nausėda ir Jonas Lebežinskas 
pasistengs pas. vietinius žmones ir 
draugijas parinkti aukų mišioms 
užsakyti p. Mažeikos sielai ir jo 
likusiai šeimynėlei sušelpti.

Ambrozaitis ir Jocys.—Apskritys 
piktinasi Lietuvos valdžios žygiu, 
išgrūdimu Lietuvos Darbo Federa
cijos pirmininko Dr. K. Ambrozai- 
čio ir “Darbininko” redaktoriaus 
Jocio i Varnių koncentracijos sto
vyklą, ir reiškia savo vienminčių 
organizacijai. Lietuvos Darbo Fe- 
deraėijai, savo gilią užuojautą. Ti
kimasi, kad toks nedoras valdžios 

_žygiš nenusilpnins tos darbininkų 
organizacijos veiklumo.

Kursai.—Dėl artėjimo šilto, ne. 
patogaus oro, atidėta iki rudenio 
steigimas kursų lavinimosi iškal
boj ir visuomeniškuose moksluose.

Mokytis amato. — Patyrus, kad 
Lietuvoj stinga gerų lietuvių a- 
matninkų, apskritys ragina na
rius, manančius kada važiuoti į 
Lietuvą, mokytis pirma amato prie 
kurio turi palinkimo, kad sau ir sa
vo tėvynei būti naudingesniais. 
Amatninkai yra raginami patyri
nėti-savo užsiėmimui sąlygas Lie
tuvoj ir gal rasti galimu apsigy
venti ir patogiai gyventi savo tėvų 
šaly.

Užmegsti prekybą.—Kuopi? dar
buotojai lai pasistengia savo ko
lonijose užmegsti su Lietuva “tau 
tinę” prekybą: traukti iš Lietu
vos tokius daiktus kaip gintaras, 
mezginius, juosteles, kaklaraiščius 
ir R; kuriuose atspindi mūsų tau
tybės žymės, ir tuos daiktus vietos 
žmonėms pardavinėti, turėti ant 
pardavimo draugijų pramogose, 
panaudoti tuos daiktus kai teikia
mos dovanos. Tuomi vis šiek tiek 
palaikoma lietuvių tautinė kultū
ra ir gal kai kur išsivystyti į pla
tesnę prekybą, kas irsi pageidau
tina mūsų tėvynei.

Mokytis Lietuvoj.—Mūsų nariai 
lai patys daro ir kitus ragina siųs
ti savo sūnus ir dukteris nors vie
niems metalus Lietuvos mokyklo
se, universitete pasimokyti. Ame
rikos mokyklos tenykštį mokslą 
paprastai pripažįsta ir Lietuvoj 
/mokslas, pragyvenimas ir kelionė 
šien ir atgal nebrangiau atsieina 
kaip vieni metai praleisti Amcri-

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
ISpilrtau pydytojo receptus ir už- 

. laikau visą eilę gyduolių.

VĖRNON DRUG COMPANY
- 860 Millbury Street 

Worcester, Ma^s.
P—Cr .....
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L JOS. G. ZUROMSKIS
■ vienintelis lietuvis laisninotas e-
■ lektrifiinas. Turiu R metus prity- 
B rimo. Taisome Ir Jvedam motorus 
B Ir vandenio pompas. Taipgi talso- 
B me Ir parduodame radios.

/

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

i

kos kolegijoj ar universitete. O 
per tuos vienus metus geriau ap- 
sipažins su mūsų tėvyne, jos isto
rija. sustiprėtų tautybėj, pramok
tų geriau lietuvių kalbą, pažintų 
ko Lietuvai reikia, ir gal kartais 
sugrįžę Amerikon baigtų savo išsi
lavinimą toki, koks Lietuvai nau
dingesnis ir paskui sugrįžtų tėvy
nėj darbuotis.

Grįžti tėvynėn organizuotai. — 
Kurie mano grįžti Lietuvon ir turi, 
susitaupę kiek pinigų, gera būtų 
jei susiorganizuotų į grupes ir 
grįžtų tėvynėn tikslu kelti jos pre
kybą ir pramonę, turėti! sąęyšius 
su likusiais amerikiečiais Lietuvos 
prekybą čionai plėsti. H

Šiaurės Lietuvai šelpti.—Apskri- 
tis nesudaro
to, nes tam 
Federacijos 
komitetas, Į
LDS. darbuotojų. Raginama rem
ti to komiteto darbus.

maža.
Tūriu nepamiršt ir mūsų gerb. 

kleboną, kuris smarkiai ruošiasi 
prie vasarinio bazaro (Lawn 
Party) kuris įvyks ant naujai 
pirktu? žemės, Idant greičiau už ją 
užmokėt ir naują bažnyčią Įsigy
ti. Dar nėra keturių metų kaip 
jis su mumis gyvena o jau daug 
gerą, dalykų įvykdė. Dirbkime vi
si išvien tai neužilgo turėsim nau- 
ją gražią bažnyčią.

Rudagalvė

WESTVILLE, IU.

savo atskiro komite- 
pasekmingai veikia 
Chicagos Apskričio 
kuri Įeina ir keletas

Ūkininkai.—Jau pradėjo visoki 
nenaudėliai sukinėtis po mūsų tau
tiečių -ūkininkų sudarytas koloni
jas. Todėl raginama mūsų dar
buotojai imtis darbo ir organizuo
ti lietuvius ūkininkus i LDS. kuo
pas. Miestiečiams ir ūkininkams 
gali būti daug naudos iš glaudaus 
samia rbininkavimo.

Likti žymes. — Kad koilgiausia 
palikti savo tautines žymes, mūsų 
nariai yra raginami, kur tik gali
ma. ar Įstaigų, gatvių, kolonijų ir 
tt., duoti lietuvių tautos užvadini- 
mus.

Su Britanijos lietuviais.—Pagei
dautina yra užmegsti tamprius 
santikius su Didžiosios Britanijos 
šv. .Juozapo Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga. Džiaugiamės britaniečių 
lietuvių laime, kad turi savo tarpe 
■žyn>.ų lietuvių visuomenininką 
gerb. kun. M. Krupavičių. Pagei
daujame, kad gerb. kun. Krupavi
čius atvyktų ir į nųisų tarpą.

jjįis apskritys daugiau galėtų 
veikti, jeigu jo valdyba būtų 
pestingesnė. Dabar kai kurie 
snsirinkiman neaisilanko.

Darbininkas

nu-
rū-
nei

PROVIDENCE, R. I.
Šis-Tas

Nors ir nesenai “Darbininke” 
tilpo žinelių iš mūsų klonijos. ta
riaus neviskas buvo pažymėta, 
ši Ai. kad ir apie vaidinimą buvo 
pleištą p-lė Valerija Rutkauskai

tė. kuri su ponia Marijona Tama
šauskiene padainavo labai juokin
gą ir gražią dainelę. Ponas Juo
zas Radaras pasakė gražias eiles 
apie “Motutę.”

Taip pat nebuvo nieko apie mū
są jaunimą. Pastarasis čia uoliai 
darbuojasi. Dėl pirmiau minėto 
vakaro, choro nariai, kurių yra 
vii-š 50 išpardavė daugiau kaip 100 
tikietų.

Choras turi mėnesinius susirin, 
kimus kas pirmą trečiadieni. Vai 
dyba tvarkiai veda susirinkimus ir 
stropiai darbuojasi parapijos ir 
bažnyčios labui.

Pas mus yra labai geros širdies 
žmonių. Mūsų gerb. klebonas ka
da tik su reikalu kreipiasi i žmo
nes visados prašymas būna išklau
sytas. štai pavyzdys. Ponai An
drius Martušis ir Karalius Švedas 
nupirko gražų kryžių ant didžio
jo altoriaus. Ponų Cyronkų šeimy
na auksini arnotą, šv. Onos Drau
gija pažadėjo paimti tūnicelę. Cho
ras irgi jau pardavinėja tikietus 
dėl delmaticos. Visi tie auksiniai 
parėdai jau parėję.

Žmonių čia gana daug serga. 
Nežinia kame priežastis. Bet ačiū 
Dievui lig šioliai niekas nemirė. 
Velykų didijį ketvergę patiko ne
laimė p-lę Oną Petrauskaitę, lan
kant bažnyčias, užvažiavo automo
bilis ir smarkiai sužeidė, nulauž- 
damas koją ir apdaužė labai. Da
bar guli ligonbuty. Yra viltis, kad 
pagis.

Balandžio 13-tą dieną Įvyko Šv. 
Kazimiero Draugijos šokiai. Ap-

Daug veikiama, daugiau galima, 
bet kaip Rymas neatsistojo galy
bėje viena diena, taip ir čia pa- 
lengvėl vystosi graži dvasios jėga 
dabartinio klebono ir jo bendra
darbių pastangomis:

Balandžio 6, šv. Onos draugija 
parodė gražų pavyzdi surengdama 
pramogėlę pasilinksminti jauni
mui ir senesniems. Savaitė vėliau, 
vieno žmogaus pastangomis Įvyko 
miesto “benefit” šokiai, kurie da
vė bažnyčiai gryno pelno apie $60.

Baland. 17 d. bažnyčioje įvyko
Jurgis Albertas Gūertin. Brangus 
ir malonus ganytojas. Kadangi o- 
ras buvo lietingas ir šaltas, nėjo į 
bažnyčią iškilmingai, procesijoje, 
bet išėjo apsirengęs iš zokristijos 
gražios apeigos. Lankėsi dvasios 
ganytojas, Jo Malonybė vyskupas 
su vaikučiais ir kunigų vainiku. 
Klebonas jį priėmė sulig ritualo, 
duodant kryžių bučiuoti ir pako- 
dvluojant, vyskupui pakrapinus 
altorių ir žmones. Tad Jo Malo
nybė davė žmonėms savo ganyto
jišką paalimynimą. Vysk, atsisė
dus, gerb. klebonas kun. J. J. Ja
kaitis iš Worcester, Mass., pasakė 

?* gražų pritaikintą apie Patvirtini
mo Sakramentą pamokslėlį. Mer
gaičių balti rūbeliai ir velionėliai 
ir vainikėliai vaizdavo angelų ko- 
rą. Vaikučių prirengimas ir apsė- 
jimas buvo gražus. Baigus pa
mokslą vyskupas suteikė Patvirti
nimo Sakramentą vaikučiams, ku
rių buvo apie 45 ir viena suaugusi 
moteris. Užbaigta su palaiminimu 
Švč. Sakramento.

Vysk, priminė parapijos miru
sius, ypač kunigus, kurie gyveno 
ir mirė parapijos ribose. Galutinai 
pats' ganytojas prakalbėjo keletą 
žodžių, kuriuose pažymėjo, kad jo 
žinioje yra daug Įvairių tautų, ku
rių tarpe ir lietuviai. Vienok 
skausmo atbalsėlis apsireiškė, kad 
po tiek meilės, lietuviams parody
tos, kartais'per lengvai klauso su
vedžiotojų, kokie jie nebūtų ir šal
tai žiūri Į teisėtai paskritą"bažny
čios valdžią. Jėzus yra visos val
džios šaltinis ir ji vėl grįžta pas jį. Įnigams Jakaičiui ir Virmauskui-ir 
Tad, žmogaus laimė yra stipriai svetimtaučiams už atsilankymą ir 
laikyti Jėzau žodžio — Jėzaus vai- pagalbą, 
džios paklusnybėje, ypač dirbant

KONGRESAStems papasakojęs vyčių naudai ir 
jų darbuotės pasekmėj, o kaip 
reikia vos viena vytė teatvyko šios 
kuopos raštininkė p-lė J. Karpiu- 
tė.^Tad VyČiai-tės pasirodėte kod 
esate susipratę iki kulnų, o patri- 
jotizmas, vyčių obalsis ir vytišku- 
mas turi būti už pečiaus užmestas 
surūdijo. “Vyties” Redaktorius 
“gerą” nuotaiką parsivežė apie 
Westville Vyčius-tes. Sektina? pa- 
vyzdis čia gimusio ir augusio vy
ties J. Dumčiaus. Kas buvo, tas 
girdėjo jo pasakymą. Jam lietu
vių kalba brangesnė nė kaip ang
lų kalba dėlto, kad jo tėvų kal
ba. Tik tie pramok? taisyklingai 
kalbą, kurie vartoja lietuvių lite
ratūrą.

p-lių dvi turi labai gerus balsus 
(Kas tokios! Red.).

40 valandų.
Į rk _ *

Mūsų Šv. Petro ir Povilo para- 
pijoj įvyko keturiasdešimts valan
dų atlaidai. Prasidėjo sekmadie
ny, 7 d. balandžio, baigėsi antra
dieny, vakare, t. y. 9 d. Sekma
dieny, paskutinias mišias — sumą 
'su asista laikė kun. L. Brigmanas, 
Į C. C. J. ir pasakė pamokslą. Lai
ke mišiij gražiai giedojo solo, p." 
Silvestras Karpis, atvykęs iš Chi
cagos pas tėvus, atsilsėti Sekma
dienio vakare buvo laikomi mišpa
rai su asista. Gražų, pamokslą pa
sakė kun. S. Bistras iš Cicero. III. 
ii pirmadienio rytą 5 vai. atlaikė 
pirmas mišias. 9 vai. mišias laikė 
ir pamokslą pasakė kun. L. Brig
manas, C. C. J. - Vakare mišparai. 
Pamokslą pasakė kun. S. Bistras. _ 
Antradienio rytą 9 vai. mišias lai
kė ir pamokslą gražų pasakė kun. 
Alb. Rupšys iš Spring Valley. III. 
Antradienio vakare mišparus lai
kė su asista kun. L. Brigmanas, C. 
C. J. Buvo procesija aplink baž
nyčią viduje. Pamokslą pasakė 
kun. S. Bistras. Per šias tris die
nas daug žmonių ėjo prie išpažin
ties ir prie komunijos. Dėkingi e- 
šame kun. L. Bistrui už uolų pasi
darbavimą ir pasakymą per visus 
tris vakarus gražius ir turiningus 
pamokslus.

Lietuva paveiksluose.
mūsų koloniją, balandžio 15 

buvo atvykęs rodyti Lietuvą 
krutamuose paveiksluose p. J. 
Dumčius. Kartu atvyko ir p. Pr. 
Zdankus, “Vyties” redaktorius. 
P. J. Dumčius rodė judamuosius 
paveikslus iš D: Lietuvos įvairių 
vietų ir nuotiknj; iš Mažosios Lie
tuvos Klaipėdos, pavergtosios sos
tinės Vilniaus ir iš kitų šalių: Bra
zilijos, Kanados ir Dėdės Šamo. 
Paveikslai buvo pamokinanti ir į- 
domūs iš gimtojo krašto, okupuo
tosios sostinės Vilniaus su josios 
teritorijomis, atvaizduojanti žy
miąsias istorįųęs vietas. Ypač 
tiems buvo malonu šias vietas ma
tyti, kurie pažįsta josios istoriją, 
literatūrą ir žymesniuosius veikė
jus, kurie neturime progos asme- 
niai nuvykti pamatyt mūsų tėvy
nės istorines vietas.

Westvilliečiai šį kartą pasirodė 
prastai. Mažai atsilankė. Gėda, 
neverti lietuvių vardo nešiot. Pa
sirodėte kaip esate žemai nupuolę 
dvasioje, tautiškume apsileidę, at
šalėliai. Jeigu tėvai tik tiek te- 
įvertina savo gimtinę, tai apie jau
nimą nėra nei kalbos, patys galit 
spręst. Neš žinome pasakius: “O- 

’ Kuolys nuo obels netoli tekrinta,” 
arba yra pasakyta, “Ko pats ne
turi, nedali kitam duoti.” Jeigu 
tėvai neturi supratimo apie gim
tąjį kraštą, tai tuo labiau negali 
įskiepyt tėvų gimtojo krašto mei
lės patrijotiškumo vaikams. To- 
kis jaunimas greit pasiduoda iš- 
tautėjimo srovei, greit pradeda 
svetimiems dievams tarnaut. Ne 
visi toki, mažesnis nuošimtis tėvų 
yra susipratusių, apsišvietusių, to
kie jų ir vaikai. Bet aš nemanau 
jaunimo čia teisti, nes parodėte sa- j 
vo veidą kas per paukščiai esate I 
i- kokios jums idėjos rūpi.

I

Į mūsų koloniją, pereitais 
tais, rugsėjo mėn. atvyko ir užėmė 
klebono vietą, gerbiamas kun: St. 
J. Bartkus, C. 4?. j., pereitą pava
sarį įšvęstas j kunigus. Jaunas, 
darbštus ir energingas kunigas. Ši 
kolonija yra lietuviais apgyventa, 
kokios kitos tokios kolonijos J. A. 
Valstybėse nerasime. Bet lietuvių 
veikimas ir susipratimas nežymus, 
jokio svarbesnio judėjimo nepasi
rodo. Atvykęs naujas klebonas, 
rado nemažai skolos parapijos, 
nuo bažnyčios taisymo likę neiš
mokėta. Tuojaus pradėjo rūpįtis, 
nors dalinai aplinkybėms leidžiant 
skolas atmokėti. Žiemą buvo su
rengtas parapijos bazaras, gerai 
pavyko. Pelno padarė daugiau 
tūkstančio dolerių. Beto. draugi
jos prisidėjo prie parapijos skolų 
sumažinimo ir šiam reikalui auka
vo iš savo iždo šios draugijos: Mo
terų Šv. Rožančiaus draugija pen
kios šimtus dolerių. L. Vyčiai šim
tą dol., penkias dešimtys dar ne
atidavė. Darbininkų draugija pen
kiasdešimt dolerių. Čia matome tų 
draugijų pasišventimą ir gerąsias 
jųjų puses parapijos gerovei. Ma
tome, kad per šį trumpą kun. St. 
Bartkaus, C. C. J. klebonavimo 
laiką, tapo atmokėta du tūkstan
čiai dol. parapijos skolos. Kaip 
matyt visi parapijonai patenkinti 
džiaugiasi gavę darbštų kleboną. 
Kapines aptaisė, sutvarkė, kurios 
buvo gana gerai apleistos. Iš lau
ko pusės apie bažnyčią aptvarkė, 
aptaisė, kaip patogiau ir tinka
miau. Tik parapijonų smerktinas 
nerangumas. Jeigu klebonas pa
prašo nedarbo dienose ateit ap- 
tvarkyt parapijos nuosavybę, nie
kuomet nei vienas nepasirodo, iš
skiriant J. Simokaiti. Mokėt už 
darbą irgi nenori. Tai didelis ap
sileidimas.

Uoliausis parapijonas, komiteto 
narys, Juozas Simokaitis Įrengė 
savo lėšomis puikius, paauksuotus, 
haltos'.spalvos bažnytinius rūbus: 
kopą, arnotą ir valioną. viso ver
tės 265 dol.. kuriuos pirmą kartą 
pavartojo šv. Juozapo dienoje.

• Velykos.

Velykas bažnyčioje 
gražiai: nors negalime 
didelėmis turtingomis 
mis, bet ir čia buvo rūpintasi baž
nyčioje prie karsto papuošti taip, 
kaip sąlygos leido. šeštadienio 
vakare ir per naktį iki rytui, žmo
nės budėjo bažnyčioje. Velykų ry
tą. prieš penkias, buvo jau pilna 
bažnyčia. Vėliaus atėjusiems te
ko stovėt. Ryte 5 vai. prisikėli
mas. prasidėjo procesija, aplink 
bažnyčią, iš lauko pusės. Choras 
gražiai pagiedojo, vadovaujant ga
biai muzrkei-dainininkei p-lei Jus
tei Karpiūtei. Nors galėtų choras

me-

I
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A?as.

HARTFORD, CONN,
LDS. 6-tos kuopos susirinkimas 

įvyko 14 dieną balandžio. Susi
rinkimas nors buvo neskaitlingas 
nariais, bet darbininkų reikalus 
svarstė rimtai. Prisirašė naujas 
narys L. Laudance. Kuopa auga: 
nariais. Prie šios darbininkų or- 

įganizacijos priguli įžymiausi Hart
fordo-lietuvių biznieriai ir įžy
miausi šios kolonijos veikėjai. 
Šiais metais turime kuopos pirmi
ninke Barborą Kniukštienę. Kuo
pos mėgėjai rengiasi vaidinti teat
rališką veikalą su prakalbomis. 
Komisija yra paskirta tam reika
lui. Nutarta rengti du išvažiavi
mu : vieną LDS. Conn. apskričio 
išvažiavimą birželio 9 dieną, Lin- 
den Park. Union City, antrą išva
žiavimą rengti liepos mėnesy kur 
nors į pajūrį. Komisija išvažiavi
mams paskirta: Juozas Bernotas 
ir Stanislovas ŠruįJša. Taip pat 
kalbėta apie sudarymą programų 
išvažiavimuose. Pakeltas klausi
mas kaslink darbininkų padėjimo. 
Apkalbėjus, nutarta pagelbėti be
darbiams darbą gauti sekančiai; 
LDS. 6-tos kuopos nariai pasiža- 
dėjo nariams, kūr-ie negali gauti , 
darbą padėti gauti. Tadas Špilius, 
visiems žinpmas biznierius apsiėmė 
patarnauti ieškantiems darbo. 
Taip pat Antanas Mazalas, irgi vi
siems žinomas biznierius, siuvėjas, 
apsiėmė patarnauti. Nariai žino
dami kokį kur darbą praneš Ta
dui Špiliui arba Antanui Mazalui; 
jie nurodys kur ir pas ką kreiptis, 
kad gavus darbą.

Bedarbiaujantieji kreipkitės šiuo 
adresu: Tadas Spelis, 556 Zion St., 
Hartford, Conn., Zion Str. Public 
Market, Tel. 7-5304 arba Antanas 
Mazalas, 33 Charter Oak Avenue, 
Hartford, Conn. Tel. 6—8127.

LDS. 6 kp. rap.

sutikome 
lygintis su 

parapijo-

XI METAI

|JUOZAS J. DIRSA
I LIETUVIS GRABORIUS i

©Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
S išrendavojam automobilius vestu-j 
ffi vėms ir kitokiems pasivažinėji-1 
■g mams.
S Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.] 
© (ant 3-ėio aukšto) Tel. Cedar 49531
% Ofisas: 212 Millbury St.. 5Vorces- • 
® ter, Mass. Tel. Park 2795.

XI METAI

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

Ką tik išėjo iš spaudos! 
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jŲ-
Verta
muoseUž3c.

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

persiuntimą prisiąskit už 
pašto ženklelį. '

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

D

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

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

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyta.

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

Ar

A

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XTX-tas Kougreeaa ĮvyksRugprEh— 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
UI.

Kadangi Federacijos metinis su- 
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių 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. - •

su dabartiniu jiems paskirtu var
du, kad Jėzaus Kristaus garbė bū- \ 
tų iškelta viso pasaulio akyse lie
tuviu Nashua gyvenančių. Nuo
širdžiai priminė, kad jo meile dėl 
lietuvių nėra pastovi kaip Jėzaus 
Bažnyčia. Santaikos virpėjimas 
švelniai pasiliejo jo meilės žo
džiuose. Lai tai maloniai liečia lie
čia lietuvių didvyriškas širdis tvar
kingai taikai!

Kadangi valanda buvo nelabai
I

patogi, 3 vai. po pietų, vienok ne
mažas buvo būrys žmonių. Gražus 
pasiliks visiems įspūdis. Lai tai 
gyvuoja neišdildomas širdyse.

Kunigi! vainikas susidėjo iš 
gerb. klebonų: J. Jakaičio iš Wor- 
ccster ir P. Virmausko iš Law- 
rence, J. Loranger, O. M. I. iš Hud- 
son, N. H., ^fcSweeny, Lauzier iš 
Nashua ir vysk. sekr. kun. Hurley. 
Truputį vėliau pribuvo K. A. Ros-- 
sėt, M. S. Provinc. iš Hartford, 
Conn. Ginet, iš Holyoke, Mass., S. 
Forestier ir Charlier iš Fitchhurg, 
Mass.

Kaip didžiai pagerbta buvo 
Nashua šv. Kazimiero bažnyčia 
taip skaitlingai. Tariame nuošir
dų ačiū brangiems klebonams ku-

Liudytojas

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtu vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

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

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

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

I I
( I

i i

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

> V

“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
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- • 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

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

* \“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Laisvės Al. 61 Lithuania.
i

»
>



z

*V

savo

Petro

Sekr.

mė-

9

pa-

rytą

->
7 z

iir

Vyčių — 110 kp., Maspeth, N. 
Y. — P. Šlapikas; 27 kp., Nor- 
wood, Mass. — V. Kudirka; 11 
kp., Homestead, Pa. — E. Svet- 
kanskienė..

PUOŠĖJOS
Šv. Teresės Draugijėlė

SOLO
i Trečiadienio vakare atidarymui 
gegužinių pąmaldų, Panelė Mar
garita Gribaitė giedos solo “Avė 
Maria.”

SUSIRINKIMAS
Sekmadieny po pietų Amžinojo 

Rožančiaus draugija turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą. Narių atsi
lankė nemažas būrelis.

Vaikelių pamaldos prie Panelės 
Švenčiausios bus laikomos’Jtas ry
tą 7:10. Tikimės kad kodaugiau- 
sia vaikelių atsilankys kas 
pirm ėjimo į mokyklas.

PAMALDOS
Antradienio vakare įvyks 

maldos prie šv. Teresės, Jėzaus 
Mažosios Gėlelės.

NAUJA GIESMĖ
Sekmadienį, laike sumos Flori- 

jana Karbauskiutė giedojo Luigi 
Luzzio “Avė Maria.” Gerai išėjo.

VYČIAI
Parapijos svetainėje E. Seventh 

St.x Vyčių 17-ta kuopa laikė 
įpėnesinį susirinkimą.

“S. Ž. R.” Centras
114 Springarden St., 
Easton, Pa.
22 balandžio, 1929.

Rap.

■ įfifąstiar jyykusių netikėtų 
petiųaįRų “Stalininių Žinių”- 
Cęntro raštinėje ufcnllkuslos plr- 
mjaus prisiųstos, bet iki šiol ne
paskelbtos sekančios statistinės ži
nios t .

Centralinių Draugijų
S. Ie ;R< K., Ą., 38. kp., Home

stead Park Pą, užpildyta E. Svet- 
kausienė;t118 įp.Girardviile, Pa. 
—» A- Macys; 1[3 kp.r A. Perekš- 
lis, N. ąAbingtou, <Ą^s.

SLA. — 11 kp., Tuscarora, Pa. 
— B. Kriugla; 218 kp., Silver 
Creek, Pa. J. Vanagaitis; 331 kp., 
Shamokin, Pa. — J. Jankauskas; 
259 kp., Ashland, Pa. — T. Terė- 
lackas; 5 kp., Plymouth, Pa. — 
J. Rimavičius.

Draugystė — 4L Černiauskas; 
Scranton, Pa. — Lietuvos Didi 
Ku-ilgeikščiu Vytauto ■—r-F. Ži 
vatfrs: Lietuvos Dukterų, Drau
gystė — F. Živatui; Abington, 
Mass. — Vyrų Ktiutas — X Pe- 
rešlytė. Shamokin, Pa. — A. P. 
L. A. — M. Krikštėnas; Girard- 
ville, Pa. — A. D. A. D. — J. 
€hwinski; A. P. L. A. — A. Dam- 
bauskas; Frackville, Pa. — The 
Peoples’ Trust Company Bank— 
J. Miliauskas. ' v

r- > *
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A. L. R. K. Fed. — 10 kp., 
Nonvod, Mass. — V. Kudirka.

Darbininkų Sąjunga.— 74 kp., 
Manehcster, N. H. — J. Vaičiū
nas; 3 kp., Nonvood, Mass. ■— 
V. Kudirka..

Moterų Sąjunga—30 ko Mas- 
peth. N V.- - J. Skarulienė

Tėvyvčs Mylėtojų — 4‘1 kp., 
Seattk, \V.ish. — A. Kabaitis.

Pavėnių Draugiją.

Elizabeth, N. J. — The Neo- 
Liihuanian Studentų KHube.s — 
K. Jurgėla; Lietuvos Laimės Sar
vai _ j. Milius; New York, N. 
Y. — Amerikos-Lietuvos Institu
tas pi ie Kolambijos U :ivcrsiteto 
— K. Jurgėla; Amerikos-Lietuvių 
Studentų Draugovė —- K. Jurgė
la; Homestead, Pa. -- Sodaličių 
kuopa. — E. Svetkau'ikienė; Ke- 
nosba. Wis. — Lieruvių Dainos ir 
Dramos Birutės Draugija — k. 
Bartkus; Springfield, IU. — Lie- 
tuvhy Amerikos ŲŲčsų, —
V. Černiauskas; Lietuvos Sūnų

Biznierių

1. N. Abington, Mass. — P. Sa
las; . .Medžius; 2. Mii. r« Mills, 
Pa. — A. Dzcmseika; 3) Terry- 
yj’lc, Conn.'— K. Mickeviėia.

Kolonijų^

Štoughton, Mass. — užpildyta 
J. Valentukevičius.

Montello, Mass. — užpildyta J. 
Daugelevičius.

Nonvood, Mass. — užpildyta 
,V. Kudirka.

Tuscarora, Pa. — užpildyta B. 
Bruigla.

Maryd, Pa.—užpildyta B. Krui- 
gla.

Rockland, Mass. — užpildyta 
O. Perekšlytė.

West Hanover Mass. — užpil
dyta J. Navadzelskis.

Nanticoke, Pa. — užpildyta AV. 
Kazlauskas.

Širdingai dėkojame visiems, ku
rie teikėtės nuoširdžiai pasidar
buoti šiame brangiame '“S. Ž. 
R.” darbe.

Pirmadieny lankėsi
^Darbinigfror** ' redakcijoj kun.- 
Tarnas Žilinskas, Hazeltono lietu
vių parapijos' klebonas, buvęs ŠV. 
Petro parapijos klebonas So. Bos
tone ir vienas iš pirmųjų LDS. or
ganizaciją steigėjų.

Gerb. klebonas džiaugėsi L. D. 
S. sostine ir linkėjo organizacijai 
ir jos organui “Darbininkui” ko
pi ačiausia užkariauti lietuvių ko
lonijas Amerikoje. ’ Gegužės 1 d. 
gerb. svečias apleidžia Ameriką ir 
vyksta į Lietuvą. Lietuvoje mano 
praleisti keliatą mėnesių, o gal ir 
visai pasiliks gyventi.

LDS. steigėjui ir rėmėjui linki
me laimingos kelionės ir ilgiausių 
meti} darbuotis Bažnyčios ir Tėvy
nės labui.
' Kartu su gerb. svečiu lankėsi ir 
LDS. dvasios vadas kun. K. Urbo
navičius.

NAUJA LAIDA ■* X .
Jono Kerdiejaus sieninių kalen

dorių 1930 m. nauja laida vaizduo
ja “Birutę,” D. L. K. Keistučio 
žmoną. . Birutė pirmą kartą sulig 
užsilikusios medyje įgraviruotos 
klišės tapo nulitagrafuota lietuvių 
tautinėmis spalvomis kalendoriams 
1930 m. Kalendoriai padaryti pa
gal amerikoniško skonio, kad pa
taikyti Amerikoje gymusių lietu
vių skoniui.

Lietaus, lietaus, fer paskutines 
dįeneliaa turijome -užtektinai lie
taus. Bus daugiau. Nepadėki sa
vo lietsargio. „

“NERVAI”
Sekmadienio vakare Apaštalys

tės surengtame vakarėlyje South 
Worcesterio Vyčių kuopa vaidino 
trijų atidengimų komediją “NER
VAI. ’ ’ Vaidinimas neblogiausius. 
Žmonių buvo pilnutė svetainė: Juo
kų irgi nepritrūko. Matėsi kad 
visi buvo užganėdinti.

MOKINIŲ KONCERTAS
Gegužės 5, Munieipal svetainėje 

East Broadway Profesorius A. Žy- 
danavičius duos savo mokinių'kon- 
certą. Koncerto pelnas skiriamas 
parapijos mokyklos fondui.

Kaip paprastai šie koncertai bū
na įdomūs ir traukianti. Iš moki
nki teikųno muzikališkų dalykėlių 
matosi, kad mokytojas turi tikrus 
gabumus kaslink mokymo muzi
kos.

VYČIAI
Vietos Vyčių 17-ta kuopa Moti

nos dienoje gegužės 12-tą dieną 
apvaikščios savo metinę švAitę. 
Ryte visi nariai “in corpore” da
lyvaus šv. Mišių atnašavime ir 
draug eis prie Šv. Komunijos.

Vakare įvyks tradicijinis vaka
rėlis. Kiek teko girdėti vaidins 
šešių atidengimų komediją “Gra
fas kaimiečių bernu.”

•_____ <
- * •

1
1 r1 »■

MM ■ H

C.G.LUKŠIS

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijos...................$ 5.00
Licęnse kursas........ $10.00

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston. 
Kampas Union Park 

Atdara vakarais ir sekm&dieniais. 
Back Bay 9152

Naujos Anglijos Statistinių Ži- 
l^ių Rajono susirinkimas įvyks 
sekmadienį, antrą valandą po pie
tų, “Darbininko” ofise, gegužės 
5 d. 1929. Susirinkimas yra svar
bus tad visus narius kviečiame da
lyvauti.

Mandagumas mažuose da
lykuose saldiną gyvenimą; 
dideliuose—daro ji kilniu.— 
Bovel. \

‘ SVEČIAS '*
Pereitą sekmadienį Šv. 

bažnyčioje sumą atgiedojo kun. 
Tarnas Žilinskas, kuris šiomis die
nomis svečiuojasi pas gerb. klebo
ną kun. K. J. Urbonavičių. Pirma
dienį vyksta į New Yorką. Trečia
dienį laivu Mauritania iškeliauja 
į Lietuvą, kur praleis keletą 
nėšių savo gimtinėje.

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra indomu bu jąją 
susipažinti. 1 Juos galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklų.

Kaina 40 centų
“DARBININKAS”

366 W. Broadvay * 
S. Boston, Mass.

*

PARSIDUODA BIZNIS
ODŲ (skūros) gerai išdirbtas. Pel
ną neša gerą. Darbo yra pilnai ir 
galima padidint ir išauginti daug 
didesnį negu kad yra. Turėsite 
pilnai sau ir kitam darbo. Nemo
kanti apsiimam išmokyti. Šis biz
nis dar niekad nebuvo garsintas. 
Dėl platesnių informacijų kreipki
tės “Darbininko” Adm. (B.-30)

CHORO KONCERTAS
Gegužės 26, Munieipal Svetainėj 

Šv. Petro parapijos choras po va
dovyste M. Karbausko, rengia ari-| 
jų koncertą. Kiek teko girdėti, vi
sas vakaro pelnas skiriamas para
pijos mokyklos fondui.

Visi dainų ir arijų mylėtojai 
šiame rengiamam vakare atras 
daug ko įdomaus. Rengiama vyrų 
kvartetai, sekstetai, kurie dainuos 
arijas iš operų “Faust”'“ Jfadame 
Butterfly,” “11 Travatore.”

Merginos irgi nepasiduos. Jos 
rengias sudainuoti daineles kurias 
visos jaunos lietuvaitės dainuoja 
vaikščiodamos po savo rūtų 
želį. '

dar-

IŠSIUNTĖ
Pirmadienį šv. Vincento 

Paul’o draugija išsiuntė didelę 
skrynią drabužių našlaičiams.

)

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimai: 
kertė C ir Beach Avė., tVaveland: 
furnace šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28,000 pėdų—ir keli maži na
mams lotai; taipgi Concord 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 SL, Capitol 5395. (G-5)

ARTISTO, SMUIKININKO IR MUZIKOS MOKYTOJO 
ANTANO <ŽIDANĄVIČI AUS

MOKINIŲ

KONCERTAS
Gegužės 5 d., 1929

MUNICIPAL BUILDING SALĖJ
Broadvay, tarpe G ir H gatvių, South Boston, Mass.

Pradžia 7:00 vai. vakare.

PELNAS PARAPIJOS MOKYKLAI

GEGUŽINĖS PAMALDOS
Trečiadienį prasideda mėnuo, 

pamaldumo prie Panelės Švenčiau
sio. Pamaldos bus laikomos kas 
trečiadienį, penktadienio vakarais 
ir sekmadieniais po mišparų.

pirma
dienį baigs savo darbą kaslink pa
puošimo Panelės Švenčiausios Al
toriaus. Siuvinėja, kerpa visus rei
kalingus dalykėlius kurie priduos 
grožės altoriui.

f‘‘Nesakyk, susimildamas, kad laikraščių pas mus perdaug, tik platink, prakaitin- gai, kurį nors vienų gerų.” —Pijus X.

ĮTAISĖ
Pagražinimui Panelės.Švč. Alto

riaus, sekantieji įtaisė gražų vai
niką.

J. TriškeviČius, JT. Triškevičiu- 
tė, M. Rusienė, O. Tuleikienė, A. 
Varžinskaitė, A. Staniuliutė, A. 
Majauskaitė, J. Gudaitė, A. Žilai- 
tė, V. Šaparnienė.

PRIŽADĖJO ,
Šv. Petro Parapijos Katekizaci- 

jos mokyklos mergaitės teikė savo 
pagarbos žodį kad per gegužės mė
nesį jos pasistengs užlaikyti Pane
lės Švč. altorių papuoštą gyvomis 
gėlelėmis, ižūrėsime ar jų priža
das bus išpildytas.

> • S. B. M. Ž.

Kitame “Darbininko” leidinyje 
mūsų vietos rašytojo ir kritiko 
“PLAKTUKO” tilps kritika apie 
veikalą “NERVAI.” Visi turėtų 
įsigyti tą “Darbininko” numerį.

. Begalinis švelnumas yra didžiausia dovana tikrai didelių žmonių.—D. Reskinas.Kiekviena pažiūra turiKiek tiek melo, todėl žmones_____ir ginčijasi.—B. Prus. ... jau nebegalėjo.

UŽMUŠĖ ZIMINSKĄ
Pereitų savaitę automobiliu, už

mušė jauną vaikiną iš So. Bostono 
Ziminską. Jis prigulėjo prie para
pijos choro ir. prie kitų organiza
cijų.

Taip-pat mirtinai sužeidė M. 
Stakelį, bet kur jis gyveno polici
ja negalėjo sužinoti, nes prie jo 
nerado jokių popierų, o Išklausti

Ką Tik Iš Lietuvos
___ Parvežti

^NAUJIEJI, 10 METŲ LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS SUKAK
TUVIŲ AP VAIKŠČIOJIMĄ PAMINĖTI

KRUTAMI PAVEIKSLAI
BUS PIRMĄ KARTĄ RODOMI AMERIKOJ

v • t z *

Tautiečiai! Kurie neturėjote progos aplankyti savo Tėvyaę- 
” Lietuvą ir dalyvauti iškilmėse 10 metų Nopriguhuybės Sukak

tuvių Apvaikščlojime,—tai dabar turėsite progos pamatyti visą- 
tą atsilankydami į žemiau* pažymėtą vietą.

Pamatysite visas Sukaktuvių—Jubilėjaus iškilmes: 
Antrą Lietuvos Dainų Dieną, kurioje dalyvavo daug tūks- 

tančių dainininkų; žemės Ūkio parodą; Pradinių Mokyklų Vaikų) 
šventę ir jų gimnastiką. Motorciklistų lenktynes; Kariuomenės 
šarvuočių šventę; Arklių lenktynes. Tradicijinę Rambyno Kal
no šventę; Policijos šventę, šienapiūtę ir kitps laukų darbus.

s Dideles iškilmes pašventinime Švėkšnos Gimnazijos, kuri 
• yra už Amerikiečių aukas pastatyta, ir daug kitų miestų,ir mies
telių vaizdų. <

Pamatysite lietuvių Ekskursiją iš New Yorko į Klaipėdą ir ’ 
kaip ją Lietuvos Valdžia priima. Taipgi bus ir puiki komedija, 
kuri visus prajuokins bei palinksmins.

žodžio sakant praleisite 3 valandas linksmai ir pamatysite tą, ką, imtų 
metą laiko ir kainuotų kelis šimtus dolerių nuvažiuot ir pamatyt tą viską— 
pamatysit už mažą tikieto kainą vietoj. Rodys ir aiškins C. G. LUKSIS.

h BUS RODOMA

BALANDŽIO 29 D., 1929 M., POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 
51 CAPITOL AVĖ., HARTFORD, CONN.

GEGUŽĖS 1 DIENĄ, 1929 METAIS, PARAPIJOS SVETAINĖJ, 
MONTELLO, MASS.

GEGUŽĖS 2-RĄ DIENĄ, 1929 M., CONGRESS HALL THEATRE, 
220 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

GEGUŽĖS 6-TĄ DIENĄ, 1929 METAIS, PARAPJOS SVETAINĖJE 
PATERSON, N. J.

GEGUŽĖS 7 D., 1929 M., LIETUVIŲ POLITIŠKO KLIUBO SALĖJ
134 SCHUYLER AVĖ., KEARNEY, N. J.

GEGUŽĖS 9-TĄ DIENĄ 1929 METAIS, PARAPIJOS SVETAINĖJE 
NEWARK, N. J.

Visur prasidės 7:30 vai. vakare.

Sekančius Lietuvos Paveikslus 1
Galima Gauti pas C. G. Lukšį, po * V/V

ALYTUS 
AERIOGALA 
ANYKŠČIAI 
ALVITAS 
BALBIERIŠKIS 
BIRŠTONAS 
BABTAI 
BIRŽAI 
BUKONYS 
DAUGAI 
DOTNUVA 
CEKIŠKIS 
GRINKIŠKIS 
.GARLIAVA 

•-GIRKALNIS 
GRŪŠLAUKIS 
GUDŽIŪNAI 
[lakiai 
JURBARKAS 
JONIŠKIS 
JONIŠKĖLIS 
JEZNAS 
KAUNAS 

. KĖDAINIAI' 
KRETINGA 
KURŠĖNAI

KARTENAI 
KLAIPĖDA 
KALVARIJA 
KROSNA 
KELMĖ 
KRAŽIAI 
KAZLIŠKIAI 
KAMAJAI ‘ 
KLOVAINIS 
KRAŽIAI 
KRONIS 
LAUKUVA 
LAZDIJAI 
LIUDVINAVAS 
LIELIUNAI 
MERKINĖ 
MARIAMPOLĖ 
MĖŽIŠKIAI 
NAUMIESTIS 
šakių apskr. 
NAUMIESTIS 
Tauragės apskr. 
NEMAKŠČIAI 
PANEVĖŽIS 
PRIENAI

PALANGA 
PAŽAISLIS 
PLUNGĖ 
PALIŪNĖ 
PAPILĖ 
PASVALIS 
PANDĖLIS 
RAGUVA 
RADVILIŠKIS 
RASEINIAI 
RAUDĖNAI 
ROZALIMAS 
RUMŠIŠKIS 
ROKIŠKIS' • 
ŠAKIAI 
SALANTAI 
ŠIAULIAI 
ŠVIJSKŠNA 
ŠIAULĖNAI 
SEIRIJAI 
SINTAUTAI 
SLAVIKAI 
SIEKIA DŽIUS 
ŠVENTAŽERIS 
SKRIAUDŽIAI 
SKAUDVILĖ

SKUODAS 
ŠILAVA 
ŠĖDA 
STULGIAI
TAUJĖNAI 
TAURAGĖ 
TELŠIAI 
TYTAVĖNAJ 
TIRKŠLIAI 
TRIŠKIAI 
UKMERGĖ 
UTĖNA 
VARNIAI
VILKA VISKIS’ 
VIRBALIS 
VELUONA 
VEIVERIAI 
VILKIJA 
VARĖNA 
VIDUKLĖ 
VILNIUS 
VIEKŠNIAI 
ŽASLIAI 
ŽEIMIAI 
ŽEŽMARIAI
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ft' į-.>itaujinimo būdą susidėvėjusiam organizmui. Šis būdas principe skiriasi nuo visų 
kitų iki šiol buvusių būdų, 
■kaip tai, liaukų persodinimo, spermino įvedimo ir tt. tilo, kad jis ne tik siekia 
tikslo bendrai atgaivinti or- 
Bizmą, bet atstato tarp savęs įvairių žmogaus organizmo liaukų ir audinių lygsva-

■ "o- - *

Tokiu būdu, visas or
ganizmas savo visumoj pri
vedamas prie normalaus vei- 
lamo, kuris pailgina gyvenimą. Pagal naują būdą į ne- • sveiką organizmą sistema- 

. tingai įvedami irimo pro- 
dūktai tos ar kitos paties ligonio liaukos, kas sužadina 

-atatinkamo organo ir viso 
. organizmo veikimą. D-ras 

Avetisovas yra pasiryžęs da- 
tolimesnius bandymus! 

pagal naują atnaujinimo bū
dą klinikos aplinkybėmis.

? ’ “Ryta*”

7.

"tę?. j ■ ■ 1 y. —

- MIRUSIOS SUŽADĖTINĖS '
‘•KERBTAS”
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NYKSTĄS MIESTAS
/ Netoli Konstantinopolio 

miesto Balkanų pusiasaly y- 
ra milžtas Adrianopolis. 
Dar ne taip senai Adriano- 
polis buvo vienas svarbiau
sių Turkijoj miestų. Jo gy
ventojų skaičius siekė '120 
tūkstančių, jį puošė gausin
gos mahometonų maldvklos- 
mečetės, daugybė turtuolių 
turkų rūmų ir turkų sulto
nų prabangos rūmai. Taip 
pat garsi buvo Adrianopolio 
tvirtovė.

Šiuo metu Adrianopoly 
tepriskaitoma apie 30 tūks
tančių gyventojų. Ir tas 
skaičius kasdien mažėja. To 
ptiežastis taip vadinamoji 
taikos sutartis po didžiojo 
karo Lozanoje. Pagal ją, 
Adrianopolis atsidūrė kelių 
valstybių kaimynystėje, ne
turi tiesioginio susisiekimo 
su svarbiausiu jo gaivintoju 
Konstantinopoliu ir kitais 
šalies centrais. T Adriano- c 
polį važiuojant reikia per
važiuoti kelių valstybių teri
torijas ir pakelti surištas su 
tuo muitiniu, pasu, vizų ir

BRANGUS TAUTIEČIU
žus Adrianopolis trokšta.

Kartu su Adrianopolio gy
ventojais nyksta ir jo trobe
siai. Namų savininkai griau
na savo trobesius ir parduo
da juos į Graikiją. Tokiu 

l ibūdu išgriauta ir parduota 
iper 8.000 Adrianopolio gra
žiausiu namų. 
Adrianopolio, 
smarkiai auga 
tas Altum Karač^ auga, taip 
sakant, Adrianopolio sąskai
tom—“Trimitas.”

tAUJAS ORGANIZMO ATNAU
JINIMO BŪDAS

^Leningrado gydytojas A- 
vetisovas pritaikė naują, at-

t

♦». --------
T?/-

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
meilę ir prisirišimą prie gimto

sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

— Tai dar prieš Didijj Karą pla 
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksi uotas, gražus savaitraštis 
“ša I t i n i s.’’ Jis nori tarnau-! 
ti visai katalikiškajai visuomenei 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie-į 
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, Litlruania, — 
gausi vieną n-ri susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
"Šaltinio'’ Administracija

I

Visai netoli 
Graikijoje, 

naujas mies-

PRANEŠIMAS

>

Telefonai: Sa. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičiu, Laivakorčių ir Pinigų.
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS TR 
MALKAS

Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
9 vakaro.

•Norintieji teisingiausio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BROAD1VAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

Lietuviu Prekybos Bendrovės 
šėrininkams

j*r

>

Nesenai mažam vengrų 
valstvbės kaimelv Bekešaba * * \ 
buvo baisus ir labai žiaurus 
atsitikimas. To kaimelio ū- 
kininkas Vincentas Tokar, 
Urnai pusirgęs, .įsitikino, kad 
joliga—tai 2 mirusios jo su
žadėtinės, kurią jis atmetė, 
kerštas. Tai patvirtino ir 
kaimelio burtininkas, papa
sakojęs pritaringam Toka- 
riui dar ir tai, kad jo miru
sioji sužadėtinė tą ir tą va
karą ateis į jo nantus, paba- 
lados tris kartus į buto lan- \ ...gą ir tada jis mirs. Labai 
nusigandęs, Tokar tą vaka
rą pasikvietė į svečius ketu
ris savo draugus ir ^rašė jį 
gelbėti. „ Draugai pasižadė
jo.

Vėlai vakarą, besėdint 
Tokarui su draugais savo 
gryčioje ir belaukiant miru
sios sužadėtinės baladojimo 
į langą, gal apie 11.vai. va
karo tikrai pasigirdo bilde
sys Į langą, pasikartojęs' tris 
kart, kaip ir buvo pranašau
ta. Tokar iš baimės net ap
alpo. Jo draugai irgi nusi
gando, tačiau, kiek atsipei
kėję, atidarė.duris. T gry
čią Įėjo senučiukė pavargė
lė. Manydami, kad tai se
nučiukė apsimetusi mirusios 
Tokario sužadėtinės dvasia, 
kaimiečiai bematant pavar
gėlę kirviais į šmotelius su
lapojo. Pats Tokar, jiems tą 
baisu darbą bedirbant—mi
rė. Jam iš baimės plvšo šir
dis.

KAIP SROLIS “PAGROBS” 
PRIEŠO VĖLIAVĄ

1866 m., kada kilo karas tarp 
Autsrijos ir Prūsijos pa.Q vien ka
reivių mylimą generolą Steinmet- 
zą apsilankė vienas neturtingas 
žydelis, pašauktas į kariuomenę. 
Jis prašė pašalpos savo šeimynai, 
kuri jo netekusi turės badauti. 
Generolas, nenorėdamas, kad jo 
gerą širdį neišnaudotą ir. kiti žy
dai, nepatenkino prašytoją, bet 
pažadėjo jam karui paisbaigus 
tris tūkstančius markių, jeigu jis 
pasižymės kautynėse.

J
Žydelis sutiko su generolo pa

siūlymu. Ir ištikrąjų, karui pa
sibaigus ateina jis pas generolą, 
pranešdamas, kad karo metu pa
grobė priešo vėliavą. Generolas 
paklausė karo ministerijos, ir su
žinojo, kad minimas žydelis iš 
tikrųjų pasižymėjo ir net yra ap- 
dojyanotas ordenu.

Generolas noroms nenoroms tu
rėjo savo pasižadėjimą išpildyti.

Kada jau žydelis buvo gavęs 
skirtąją dovaną, susidomėjęs ge-

ncrolas šaukia jį dar kartą pas 
save, prašydamas jo papasakoti,' 
kaip jis, vėliavą paėmė.

Apdovanotasai, pakasęs sau pa
kaušį, papasakojo:

— Ponas generole, kai pa
mačiau, kad austru vėliauninkas 
yra. žydukas, tai mes padarėme 
"gešeftą.” Jis man atidavė vėlia
vą, o aš jam prižadėjau pusę tų 
pinigų, kuriuos gausiu. Jeigu po
nas generolas netikit, tai aš ga
liu jį pašaukti jis čia pat ant laip
tų laukia!—‘ ‘ Karys. ’ ’

-------- - -----------
SAINT CLAIR, PA.

LDS. 107 k p. mėnesinis susirin
kimas įvyks gegužės 5-tą dieftą, tuoj po sumai, parapijos svetainės 
tuoj po sumos, šv Knvjpi.inro p«t- 
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

BALTIMORL, MD. T
Gegužės 12 dieną, sekmadieny^

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS
1929 m.

15
17
19

d.—(Montello, Mass. 
d.—Norivood, Mass.
d.—Loįvell, Mass. (po

19 d.—Lawrence, Mass.
i.

BLAIVININKŲ SUVAŽIA 
VIMAS .

X

Naujos Anglijos Pilnąją Blaivi
ninkų kuopt} suvažiavimas įvyks 
12 d. gegužės, 1929, Lowell, Mass., 
šv. Juozapo parapijos svetainėj,

Gerb. kuopų valdybos ir nariai, 
nepamirškite sekančiuose savo su
sirinkimuose išrinkti delegatus ir 
padaryti naudingi} Įnešimu dėl la
bo organizacijos, šis suvažiavimas 
bus svarbus ne vien tik kad yra 
metinis ir bus renkama nauja val
dyba, bet ir taip yra daug visokią 
svarbių dalyką apsvarstymui. De
legatai malonėkite nesivėluoti, nes 
sesijas pradėsime 12:30 vai. po pie
tų. Bus išklausyti kuopų raportai 
iš kuopų stovio ir kiek kurioje 
kuopoje yra narių.

J. Svirskas,
Piln. Blaiv. Apskr. Pirm.

ELIZABETH, N. J. \
x LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks trečiadieni, gegužės 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(es) 
prirašyti. Valdyba

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

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

Valdyba

kambariuos Įvyksta LD3. 30 kp,.~ 
susirinkimas. Malonėkite ateiti ri
si. Kviečia Valdyba
- ' -------- - 7 :

CLEVELAND, OHIO ■
Gegužės 9 dieną, 8 vai. vakare, 

Lietuvių Salėj Įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rašt.

____________ ’

CAMBRIDGE, MASS. '
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

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

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

susirinkimas Įvyks penktadieny,’ 
geg. 3, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

. s

SAINT CLAIR, PA.
D. S. 107 kuopos mėnesinisL.

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

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, gegužės 8-tą dieną, 

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

Valdyba

Šėrininkų labai svarbus susirin- 
jkimas įvyks šeštadieni, birželio 1 
jd., 1929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., So. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis ir kurie, šėrininkai iš 

j priežasties tolumo negalės daly- 
jvauti minėtam susirinkime, prašo- 
!me prisiųskit savo balsus pa vesda
vai kitam, 
į 
I

J

Direktoriai

Balsas Iš Lietuvos

Keturi įnirusiojo Tokario 
draugai areštuoti ir gavo po 
tris menesius kalėjimo. Teis
mas už tą žmogžudystę juos 
taip mažai nuteisė atsižvelg
damas jų tamsumo ir nekul
tūringumo.—“Trimitas.”
Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją, lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Gegužės 1 d.—Bridgeport, Conn. 
Gegužės 3 d.—New Haven, Conn. 
Gegužės 5 d.—New Britain, Conn. 
Gegužės 9 d.—Boston, Mass.
Gegužės 10 d.—Norvvood, Mass. 
Gegužės 12 d.^Boston, Mass. 
Gegužės 
Gegužės 
Gegužės

piet)
Gegužės

(vakare)
Gegužės 23 d.—AVoreester, Mass. 
Gegužės 25 d.—Worcester, Mass.
Gegužės 261 d.—Athol, Mass. 
Gegužės 2 6d.-4-Athol, Mass.
Gegužės 29 d.—Westfield, Mass. 
Birželio 1 d.—Hartford, Conn. 
Birželio 2 d.—Newark, N. J. 
Birželio 5 d.—Ansonia, Conn. 
Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa. 
Birželio 12 d.—Baltimord, Md. 
Birželio 14 d.—Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—Scranton, Pa. 
Birželio 18 d.—Mahanoy City, Pa.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)/

511 Brodaway, So. Boston 
O1šio valandas: 

nno 9 Iki 12 ryte ir nuo 2:30 iki 5 
ir nuo 8 iki 8 vaL Vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
dėldlenlals. taip-gi seredomis nuo 

12-tos tlįeną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

R
X

L Į 
k>' 4J 1

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

■■

X
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juokai. 

Žinutės iš

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 Misoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymėlių ir pačių vaiki} kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir 
nuo G iki 9 vakare, šventų dieną 

pagal susitarimą

I
Tel. Brockton 5112 1

DANTISTAS |

DR. A. J. GORMAN |
(GUMAUSKAS) |

705 Main St., Montello, Mass. |
(Kampas Broad Street) S

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 g 
10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 S 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 vai.A 
Sekmadieniais pagal surtarties. X

GIMINES IR PAŽYSTAMI

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
'/3fO7WŲ DIRVA”

2322 W. 24 Street, Chicago, UI.
I .

/

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp; susirinkim^riryks 

gegužės 7 d. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti Į ši 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. 
Taipgi per susirinkimą turėsime 
aptarti kaip iškilmingiau apvaik
ščioti mūsų organizacijos Patro
no, šv. Juozapo šventę, kuris bus 
po Velykų. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdi visiems. Visuomet lankytis 
į .susirinkimus LDS. J3 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktai!ic-__

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

gegužės 7 dieną tuoj po antri} šv. 
mišią, bažnytinėje svetainėje. Ra-' 
giname kiekvieną narį ateiti Į su-j 
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi-j 
likę su mokesčiais.

Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vvks gegužės 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

WORCESTER, MASS.
' LDS. 7 kuopos susirinkimas j 
vyks gegužės 12 dieną, 6 vai. vak. 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

ny, gegužės 3 d., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
dai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks gegužės 5 <1., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojans po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486 

Mirus šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. ______

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

S. BARUSEVSČIUS
Lietuvis Graborius, Baisuomuo- 

tojas, Reai Estą te ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
Sonth Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester. Mass.

LAIDOJIMUS
kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda. ’

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Brondwnv, So. Boston. Mass. 
Resldence: 313 W. Third St.

Telefonas: South Boston 0304-W.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kr>. susirinkimas ivvL- 

gegužės 19 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius a t 
silankvti į ŠĮ susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite n 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie'dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

Apkartimas 
Dusulys Kataras 

3* BRONCHITIS
ir kitos hgos akių. ausų, nosies, 
gerklės ir plaučių pagydomos moks
liškai ir protingai per 

Dr.Gradf,327&^
Valandos; Antradieniais, ketvirta- 
dleniaLs ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

t

S

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. gusi rinki m a s įvyks 

sekmadieny, gegužės 19 d. š. m. 
Svarbu, kad j šį susirinkimą atei
tą visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestą prirašvti pri< 
mūsą brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les.

♦

E. V. WARABOW
(tVrublIauskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
RALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Nonvood 1503

MONTELLO OFFICE
104 Aaįes Street 

Telephone Brockton 1644-J
HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas J- 
vvks gegužės 12. tnoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo 
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesinės duok? 
lės. LDS. 8 kp. rašt

| Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

' A. L. KAPOČIUS
1 251 Broadway, Sonth Boston

("Keleivio” name)
j Ofiso valandos nno 9 iki 12, 
| nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
1 vakare. Seredomis nuo 9—12 
1 vaL dieną. Subatomis nno 9 
Į iki 6 vak. Nedaliomis nno 9
• iki 12 (pagal sutartį).

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 ir 448 OambridgB Stmt 

Oambridsa, Maga.
TelephoM Urirersity 8831-W

v Norint elgtis protingai, maža protingu būti. — T Dostojevskis.
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