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Advokatai Dėl.Šleinio Kuni
gystes Karštai SusiginčijoLAWRENCE, Mass.—Ba

landžio 30 d. countv teisma
buty, prieš masterį adv. Ir- 
ving W. Sargent, pradėta 
išklausinėjimas kunigužio 
šleinio dėl jų kapinių, kurių 
reikalus jis prižiūrėjęs ir ve
dęs. _

Pradėjus išklausinėjimą, 
šleinis- nepasirodė. Jo adv. 
F. J. Bagočius iš So. Bosto
no. aiškino, kad jo klientas 
išvyko su jnisijomis į neza- 
ležninkų parapijas Scranton. 
Pbiladelpbia ir Pittsburgh, 
Pa.

Skundėjų Petro Simnu ir 
Vincento Černiausko adv.
ETIuai^MPAiiallv reikalavo, 
kad šleinis būtų teisme, nes 
jis noris ji pirmiausia klau
sinėti.

Adv. Bagočius. šleini tei
sina, kad jis nuo teismo ne
pabūgęs, 1x4 jis jam pataręs 
vykti atlikti bažnytinius rei
kalus, nes teismas užsitęs ke
letą dienų.

Teismabuty buvo prisirin
kę daug šleinio parapijom] 
ir šiaip žingeidaujančių iš-

DAR VIENAS LAIVAS 
KLAIPĖDOJ

Klaipėdos laivų 
“Schwedei*sky” šiomis die
nomis Įsigijo naują laivą, 
kurio nuolatinė stovėjimo 
A lėta buvo Oslo uostas. Šiuo 
meti? laivas jau yra atplau
kęs Į Klaipėdą. Pakeitus lai
vo vardą ir vėliavą jis greit 
išeis Į jūrą. Tai gana didelis 
— 1.450 tonų laivas. Jo ka
pitonu paskirtas klaipėdie
tis. Taip pat iš Klaipėdos 
renkama įgula.
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AMERIKOS LIETUVTŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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• -8 Užmušta, 78 Sužeista Kovoje Polici 
jos Su Raudonaisiais Berlyne

girsti nezaležninkų kunigu
žio liūdymo, ir kur ir kaip 
sunaudota pinigai.

Mat skundėjai, kaipo trus- 
tysai, reikalauja, kad Šleinis 
išduotų apyskaitą. Jiedu ir 
kiti Šleinio parapijonys nori 
žinoti “kas turi pinigus, kas 
priėmė juos ir kur jie yra ?” 

Trustysų buvo trys: vienas, 
iš jų buvo Šleinis, o kiti du 
iškėlė bylą prieš jį. Jie by
loje pažvmi, kad šleinis juo
du norėjo prašalinti ir kad 
pradėjo darbą, kad kapines 
pavesti korporacijai.

Advokatai smarkiai siu<i- 
Jdrtu-.dėt .
Mat Bagočius kalbėdamas a- 
pie Šleinį visuomet pridėjo 
žodį “Reverend.” Skundėjų 
advokatas už toki titulavimą 
užprotestavo ir pareiškė: 
“Jeigu tu nori patvrinėti jo 
ecclesiastinį stovj. aš sutin- ( 
ku, ir jis neišrodys labai ge
rai irgi.” Kilo karštas gin- j 

čas. Bagočius kaltino adv. : 
McAnaly už “metimą plytų” « 
teisme. 1x4 McAnaly atšovė 
jam: “ligšiol dar tu nematei 
plvtų.”

Masteris nutrauki* judvie
jų ginčą po to. kada abi pu
sės sutiko peržiūrėti nezalež
ninkų parapijos knygas, kad 
prisiruošus išklausymui, ku
ris atidėtas iki pirmadienio, j 
gegužės 6 d.

Skundėjai savo peticijoje 
prašo, kad pastorius šleinis . 
būtų priverstas išduoti apy
skaitą kiek jis priėmė pinigu 
už kapinių lotus, kad iš jo 
būtų pareikalauta sumokėti į* 
pinigai trustvsams. kad jis 
būtų prašalintas kaipo trus- 
tysas. kad teismas išduotu 
laikina įsakymą, draudžian
ti Šleiniui arba bile jo agen
tams tęsti organizavimą kor
poracijos ir išduoti pastovi] 
įsakymą, draudžianti Šlei
niui arba jo agentams ateitv 
organizuoti korporaciją per
ėmimui kapinių.

Bagočius pareiškė, kad jis 
parodysiąs, kad biznis para
pijos ir kapinių buvo ir yra 
vedamas tose pačiose knygo-1 
se, ir kad parapijos ir kapi
nių reikalai esą sumaišvti. 
Jis užginčijo, kad šleinis ve- 
Hąs kapinių knvgas. Tai bu
vo pareiga kasieriaus ir sek
retoriaus vesti knygas, jis sa
ko. Jis pažymėjo, kad knv- 
gos vedamos lietuvių kalboje 
ir užims daug laiko jas per
žiūrėti jeigu kiekvieną sumą 
reikės išskirti.

Patarta, kad abu advoka- 
’ lai peržiūrėtų knvgas ir pri- 

KronštateJeitų prie kokio nors susitari- 
' mo.

Pirmadieny vėl prasidės 
išklausymas abiejų pusių.

firma

LONDONAS. — Pasak 
anglų spaudos, rumunų mi- 
nisterių kabinėtas nutarė 
likviduoti visas komunistų 
profesines ir kitas sąjungas.

STOCKHOLMAS. šiau
rės Švedijoj įvyko labai 
smarkus žemės drebėjimas. 
Namai siūbavo. Ties Pieta 
žemė giliai įskilo.

LIETŪVŪTŠPAUDbS'
PAR0DARYG9J ?

ų *

Rygos lietuviai gegužės 15 
d. spaudos atgavimo 25 me
tu sukaktuvėms paminėti 
ruošia Rygoje didelę lietu
vių spaudos parodą.KRONŠTAT'AS— “TM” 
praneša, kad 
dviem šūviais sužeistas tvir
tovės komisaras Bieloruko- 
vas. Teroristai p'asislėpė.
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KUN. S. VEMBRĖ, i* 

dabartinis Aušros Vartų parapijos klebonas, Worcester, Mass. Ge
gužės 5 d. jo parapijoje, LDS. 108 ir L. Vyčių 116 kp., gerb. klebo
nui vadovaujant, rengia “Darbininko” vardu ir naudai konegrtą ir 
prakalbas. • -
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ŠIMTAI TIKINČIU ŽMONIŲ 
NEKALTAI KENČIA

Tenka nemaža girdėti apie 
Bažnyčios persekiojimą Sov. 
Rusijoj. Bažnyčios uždaro
mos, maldininkai kišami į 
kalėjimus, įvyksta tikra Gol
gota. Štai “Mar. Vestu.” 
patiekia tokių žinių apie 
kankinimų vietą — Solovec- 
kų salas, kurios yra Rusijos 
šiaurėj. Klimatas salose ant 
tiek žiaurus, kad suteikia

Gegužės pirmą dieną viso 
pasaulio socialistai ir komu
nistai šventė triukšmingai.

Aštuoni asmenys užmušta, 
septvniosdešims sunkiai su
žeista, ir 600 areštuota Beri 
lyne, Vokietijoj, kur apie 3,- 
000 komunistų apsiginkla
vusių pištalietais, buožėmis 
ir akmenais susirėmė su gin
kluota policija skaičiuje a- 
pie 500. Rezultatas kovos 
vidurnakty buvo kaip auk
ščiau pažymėta.

Kpmunistai buvo pasistatę

liciją. Kada policija paty^š, 
kad ji persilpna kovoti pi 
apsiginklavusius kom 
tus, tai pašaukė daugia 
ginkluotais karais, kurie 
vykę išardė komunistų ti$ 
t o ves. w -

--------J! I
KELETĄ RAUDONŲJŲ UŽMUŠ

TA LIETUVOJEKAUNAS, geg. 1. — lį-

RUSIJOJ “DARBININKIŠ
KA" VALDŽIA IŠŽUDĖ 

2,000 ŽMONIŲ
LONDONAS, baland. 30. 

— Spauda paduoda neoficia
lus žinias iš Sovietų Rusijos 
kur viešpatauja komunistų 
diktatorius Stalinas, kad 
Tamsko distrikte. Silx*rii<>į. 
kareiviai, gayę valdžios įsa
kymą. sušaudė apie 2.000 val
stiečių.

Sako, kad komunistai to
kias pat metodas vartoja ir 
Ukrainoj, ir tik viename dis
trikte sušaudė 1.500 valstie
čių.

/

Europos bankai apskai
čiavo kiek per paskutinius 
trejus metus buvo pagauta 
ir konfiskuota (atimta) pa
dirbtų netikrų pinigų. Pa
sirodo, kad tai sudaro 200 
mili jonų šveicaru frankų ar
ba 40 milijonų dolerių. Pi
nigų padirlx”jti, matyt. labai 
atkakliai savo amatą varo.

labai ilga ir šalta, naktys il
gos. Vasara gi labai trumpa 
ir šalta. Bolševikai šias sa
las pavertė didžiuliu kalėji
mu, kuriame šiuo metu yra 
11.000 kalinių, kurie kenčia 
didžiausias kančias ne tik 
nuo klimato, bet ir nuo ba
do. ' C

Kalinių tarpe yra 12 vys
kupų, kurių vienas katalikų 
— vysk. Sloskanas, 18 kat. 
kunigų, daug vienuolių ir 
šiaip tikinčiųjų. Kalėjimo 
kameros įkastos giliai rūšy
se. Ankštuose, nekūrenamuo
se kambariuose sukimšta po 
80 žm., kur pritrūksta net o- 
i;o kvėpuoti. Daugumas dva
siškių serga reumatizmu. Tū
las kunigas rašo, kad jo ka
meroj esanti viena lova, bet 
žmonių keletas, todėl lova 
dalinamasi. Vysk. Sloskano 
sveikata visai paliegusi, jo

^__Ž_ierna.. bai-ikadus.iriš južaude Į

WASIIINGTON, D. C.— 
Senatas 70 balsais prieš 14 
atsisakė priimti Heflino re
zoliucijų smerkiant tuos, ku
rie Brocktone i ji mete bon- 
kas.

Senatoriai smerkė Hefliną 
už šmeižimą katalikų ir Ry
mo Katalikų Bažnyčios.

Juk yra padoresniu darbų,|kameroj taip šalta, kad van-
kurie nors ir mažiau jjelnin- 

jgi, tačiau leidžia nuo bado 
ajisiginti.

AUSTRALIJOJ LOKAUTAS 
PALIESIU 15,000 

DARBININKU
V

NUŽUDĖ TRYS MIS1J0-
NIERIUS KINIJOJ

AVASHINGTON, D. C.— 
Balandžio 24 d. Jung. Valst. 
konsulas iš Hankotvo, Kini
jos ptaneša, kad Chenki, 
Ilonan provincijoj nužudvta 

|trys kunigai misijonieriai.
Konsulas įteikė Kinijos 

. valdžiai protesto notą.

MELBOURNE. Australi
ja. — Rasti] pramonėje dar
bininkai streikavo. Susitai
kyta. bet darbininkai ėmę 
lmikotuoti kai kurias firmas, 
kurios laike streiko samdė 
streiklaužius. Dabar kompa
nijos grasina darbininkams, 
kad jie iki šeštadienio pa
liauti] lx>ikotavę, o jeigu ne. 
tai jos uždarysiančios dirb
tuves.

Sako, kad lokautas .pnliesr 
Iii 15,000 darbininkų.

LEDAI Iš NERIO IR NEMU
NO JAU IŠNEŠTIv

duo sušąlą. Praeitais matais 
dėl bado ir šalčio Soloveckų 
salose mirė 3,214 kalinių. 
Kančių kalėjimo viršininku 
yra latvis Eichmanis. Perei
tais 1928. metais nužudytas 
kun. J. Belogolovas (Petra
pilio dvas. ak. profesorius), 
gi kun. D. Ivanovas pernai 
sušalo.

Iš žinomesnių kunigų kan
kinami šie: Povilas Chomi
čius, Vincas Deinis. Adolfas 
Filipas, Vincas Ilginąs. Ka- 
zvs Sivickis. Mečislovas 
šiaudinis. Jonas Troigo- 
Kan, Jonas Versockis, Cez. 
Fiodorovičius. Vikt. Kriven-

♦

rūkas, Bazil. Stoslo, Nik. A- 
leksandrovas, klierikai—Va- 
ronka ir Tisovskis ir daug 
kitų dvasiškių, kurių pavar
dės tiksliai nežinomos.

lėtą komunistų užniušta^r 
keliolika sužeista kuomet po
licija paleido šūvius į de
monstrantus, kurie neturėda
mi leidimo marša vo gataž^ 
ims Ir nepaklausė policijos 
persergėjimo.

Paryžiuje policija greit 
sulaikė visas raudonųjų' de
monstracijas ir areštavo- 3,- 
287 asmenys.

__________________ ■ - jj
S.-i

Londone principalės dė- 
raonstracijos atidėtos į savai
tės pabaigą.

ŠVENTOJO TĖVO DOVANA 
LIETUVOS JĖZUITAMS

V 
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Pietinėj Europoj ir Sk’an-* 
dinavijoj praėjo ramiai. ,3*

Kaunas. — Bal. 14 d. ledai 
Nerv iš Nemune ties Kaunu 
jau išnešti. Žymesnių nuos
tolių nepadaryta. Kad kiek 
tik per neatsargumą būtų 
prigėrę 3 mechanikai, kurie, 
atsistoję ant ledo? tvrinėjo 
vandens gylį. Ledui įlūžus, 
jiems vis dėlto pasisekė išsi
gelbėti.

KAUNAS. — Jėzuitai jau 
keleri metai ketina įsteigti 
naujokyną čia pat Lietuvoje. 
Kaip girdime, dabar imta 
vykdyti sis sumanymas. Jau 
pereitais metais valdžia pa
vedė šiam reikalui Buktinin- 
kų dvaro centrą (netoli Sim
no). Šiomis dienomis šv. Tė
vas davė 20,000 litų pašalpos 
naujokyno namams remon
tuoti ir įrengti. Šiai pašal
pai jėzuitų naujokynui gauti 
rūpinosi pats Nuncijus Lie
tuvoje, Jo Eks. arkivysku
pas Bartoloni, kuriam gene
ralinis sekretorius Gaspąrri 
Jo Šventybės yardu perdavė 
tą sumą. Šv. Tėvas, kuris jau 
vieną kartą parodė didžiau
sią dosnumą T. T. Jėzuitams, 
atstatant seną savo ordeno 
gimnazijų Kaune, šia savo 
antra dovana pareiškė vėl iš 
naujo savo ypatingą meilę 
bei susidomėjimą Lietuva ir 
jos bažnytine plėtote.

Maskvoje areštų nebuvolr 
parodds praėjo labai raudčh- 
nai. Vhj

- 
s

Mexieo Citv policija išvai
kė raudonuosius demoiįš- 
trantus, kurie buvo susirin
kę prie Jung. Valst. konsula
to rūmų. ’

.......................................- Z

Ncvv Yorko mieste radika
lai paminėjo dieną be riau
šių. Stebėtina. Sako* kad so
cialistai turėję daugiau pu
blikos negu komunistai.

___________________________ __ ■

Bostone irgi praėjo ra
miai. Čia nesudarė jokio E-

Good 
įMorn 
ino f

all daif toną

VOKIETIJA SIŪLO LIETU
VAI PANAIKINTI PASy 

VIZAS?
KAUNAS.—Praąeša, kad 

Vokietija siūlo Lietuvai pa
naikinti įvažiavimo pasų vi
zas.

LONDONAS. — “Daily 
Ne\vs” praneša, kad Lenin
grade suimti keli žymūs so
vietų valdininkai ir genera
linio štabo,karininkai. Visi 
jie kaltinami ruošimu sa-

I

mokslo prieš Staliną.

u •

BCSTON CovŠClIDAl fV 
G as Com r ą;>

100 Arlmgton Street, Bostor
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duok jam Viešpatie.

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

Camels yra padaryti iš rinktiniausių auginamų tabakų.

Camels yra lengvi ir smagus. I

Jų skonis nenubosta.

s
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D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBO SANTRAŠAI

ŠVENTO PETRO IRPOVILO 
DR-JOS VALDYBA
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© 192*1. R. J- Rcynolds Tobacco 
Company. XVinstcn-Salėm. N. C.

taip anksti parblokš šį dva-|jeko teteliu! \^įtę įį

• .* Penktadienis,

' H ■ A

ibe; traukė prie savęs visus 
Į jo didelius darbus ilgai mi
nės visuomenė.

i Didžiojo Ketvirtadienio ry~ tątraukinys tarp Panevė&o ir Gustonių, nuplovė kojas s’"27 m. jaunikaičiui Jonui Stukniui iš Balnoravos k., Smilgių par. NelaimingasisJONAIS

, Bliūdžiu km. (Piniavos 
'alse.) jau treti metai kaip 
ia dirba kalvis, Petras Jan- 

kauskas. Kadangi jis geraidirbdavo kalvio darbą, tai 
žmonių pasitikėjimo, 

į; Bet šių metų kovo pradžioje išpardavęs slapta žmonių 
į jam paduotus taisyti plūgus L-ir kitus dalvkus, dar palikęs 

litų skolos išbėgo nak-
nežinia kur. Minėtas kai- įvo suruošfa išleistuvių vaka-

*•' .. n i — • i j *'^-3" — zvis buvo atėjęs karo metu 
' mūsų kraštan ir. kaip jis sakėsi, yra kilęs nuo Ukmer
gės apskr.

PRELATO J. GRABIO 
LAIDOTUVĖS

Z Panevėžys. — Š. m. kovo 
14 d. Panevėžy buvo palai-

į dotas a. a. prel. J. Grabys. 
j- Laidotuvėse dalyvavo J. E. 
*-Vysk. Paltarokas, visa ka- 

- pjtula ir daug kunigų. Kau
no Metropoliją atstovavo 
kan. Dogelis, Kaišiadorių 

c- vyskupiją prel. Brazys, Tel- 
?. siu kan. Galdikas ir Vilka- 

viskio kan. Steponaitis. Iš 
? ’ Kauno buvo taip pat prof. 

Meškauskas, kun. Mieleška 
ix, kiti. Žmonių buvo tiek,

Gaija, kad nuožmi mirtis §0]-0 į traukinį ir pa-taip anksti parbloškė šj dva- teRo po tekiniu/Matę to S1-S,ioOlalbų 31s kentėjusį tiesiog-neatsistebime 188- m. Amžiną atilsi j0 jo kantrumui nedejavęs,
IŠLEISTUVĖS

Bartninkai (Vilkaviškio 
apskr.). — Vietos inteligen
tų injciatyva kovo 10 d. bu-

rienė kun. klebonui Bulvi- 
čiui. Vįsų vakarienėje daly
vavusių veiduose galima bu
vo pastebėti liūdesio ir pa
garbos jausmas. Liūdime, 
kad netekome pavyzdingo 
kunigo, gero pamokslininko, 
ir žyniaus visuomenės dar
bininko.

Plačiau Gerb. kun. klebo
no padarytus Tėvynei ir 
Bažnyčiai nuopelnus vaka
rienės metu nušvietė savo 
prakalbose Policijos nuova
dos viršininkas p. Grėbliū- 
nas ir pp. mokytojai A. Da-. 
brila. J. Laukaitis ir K. Rei- 
nvs.

dantį sukandęs kentėjęs ir prašės nesakyti seniems tė- veliams, kurių jis buvęs vienintelis maitintojas. Jų vargui palengvinti jis nupirkęs žemės sklypą, už kun tik pusė užmokėta. Jaudinąs tėvų meilės reginys!

Po visu kalbu ir« o . -

, smagumas kurį 
jus gąunote rūkydamas 
ir teturi svarbos z

kad nesutilpo į didelę šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią.

Paskutines šv. Mišias lai
kė J. E. Vyskupas, po kurių 
pasakė gražų pamokslą. Po 
pamaldų, vad. “Castrum 
doloris’’ pamokslą pasakė 

f prelatas Labanauskas. Kar
stas, atatinkamai papuoštoj 
bažnyčioj, skendėjo vaini- 

įkuose. Palaidotas tos 'pačios 
bažnyčios rūsyje.
- Palydint pasakyta daug 
kalbų: nuo savivaldybių, 
nuo mokyklų ir nuo draugi

ųjų. Kibli velionies asmenv-

KOMUNISTŲ VEIKIMAS
Kaunas. Kriminalinė po

licija gavo žinių, kad šių me
tų balandžio mėn. 8 d. apie 
22 vai., pil. Berksonaitės So- 
nes bute, Birštono* g-vė 1 
Nr., vyksta komunistų orga
nizacijos narių susirinkimas.

Nuvykę i minėtą butą 
Kriminal. policijos valdinin
kai rado:

1) Berksonaitę Sonę, 2) 
Šochotą Joseli, 3) Deleckai- 
tę Miną, 4) Šaltuperaitę 
Fridą, 5) Zaksą Šmuilą ir 
6) Nugeri Abromą. Polici
jai Įeinant i butą vienas su
sirinkimo dalvvis iššoko pro 

~ langą -tr pabėgo, patikdamas 
tiktai savo skrybėlę.

Kratos metu -Berksonaitės

Camels mišinys Naminių ir Turkiškų tabakų niekad 
nebuvo prilygtas.

i
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MALDAKNYGĖS | 
“Maldų Rinkinėlis” yra Į 
gražiausios, geriausios ir Į 
pigiausios lietuvių kalboj i 
Maldaknygių gale yra pa- Į 
talpintas Katekiziųas iš- | 
viso turi 336 puslapius.! 
bet plonutės, nes geriau- i 
šio popierių.

Keturių rūšių
Geriausios odos aptaisais Į 
po $1.50. |
Baltais minkštais aptaisais Į 
su Panelės švenčiausios pa- i 
veikslu $1.45.
Juodais paprastais aptai- Į 
sais 75 centai.
Celuloido aptaisais 90c. Į

Labai tinkamos Pirmai Į 
Šv. Komunijai.

Gąfb. Klebonams ir pardavinė- Į 
iojąms duodama didelios nuo- Į 
laidos.

t -j Su uinakynifiis krcii>kiti is: Ę
’ fcOLY CROSS SCHOOL j 

Mt. Carinei, Pa. . Į
limiiiifiiiiiiiiiii ............................................................... 0

NUBAUDĖ UŽ SLAPTĄ
------------SUSIRINKIMĄ ---

Kauno karo komendanto 
nutarimu už rengimą ir da-' 
lyvaviiną susirinkime be po-ĮSonės bute rasta Įvairių po 
licijos leidimo nubausti (keletą egzempl. komunisti- 
Kauno gyventojai: Maušapistų 
MisilimaviČiuš 300 litų arbairusų

Skupas. luotų tuo pat šapirografu ir 
anketa komunistų kuopelės 
nariams. Padarius kratą 
pas kitus to susirinkimo da
lyvius nieko juos kompro
mituojančio Surasti nepavy
ko.

Ryšy su paminėtų komu
nistų susirinkimu 
darytos kratos ir 
dar šie asmenys: 
peris Girša. 2) 
Chaimas ir 3) Markevičius 
Ignas.

1 mėn. arešto,
Strumskis ir Vaitkevičius 
po 200 lit. arba 2 savaites 
arešto, Ragauskas, Šavinis, 
Kovarskis, Šatkauskas ir 
Bagdžiūnas po 50 lit. arba 7 
paras arešto.

šių asmenų nubaudimas 
rišasi su Struinskio, Misile- 
vičiaus. Vaitkevičiaus ir ki
lų darytomis obstrukcijomis 
prieš “Paramos’’ koperaty- 
vą.

PUIKI VASAROTOJAMS 
VIETA

Vyžuonos. — Kas kartą 
pamato Vyžuonų apylinkes, 
tas visuomet gerai atsiliepia. 
Ties pat Vyžuonų miesteliu 
yra šilas, kuriame galėtų 
praleist vasarą vasarotojai. 
Dabar tik vieni žydai stato 
vasarnamius ir ten vasarą 
gyvena. Be to, netoliausia 
teka lipė šventoji, žodžiu, 
vasarotojams labai tinkama 
vieta praleisti vasaros ato
stogas.

atsišaukimų žydų ir 
kalbomis, šapirogra-

buvo pa- 
sulaikyti 

1) Šalfu- 
Palecas

MIRĖ KUN. LUKAŠEVIČIUS
Žem. Kalvarija. — Kovo 

niėn. 27 d. aprūpintas Šv. 
sakramentais mirė a. a. kun. 
Pranciškus Lukaševičius. 
Velionis gimė 1842 mi, į ku
nigus Įšvęstas 1866 m. Žem. 
Kalvarijoj gyveno 16 metų 
privačiuose namuose, 
dėl senatvės. Laidotuvės iš
vyko Velykų antrą dieną.

v • Mirė

g 5
Į j
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PASIRODĖ MINA
Klaipėdos uosto direkcijos 

gauta žinia, kad balandžio 
10 d. jūroj, kokias 6 jūrų 
mylias atstu nuo kranto, pa
sirodė plaukiojanti jūrų mi
na. Daromi ban4ymai ją 
surasti ir sunaikinti.

DZIMDZI-DRIMDZI

MARŠRUTAS
1929 m.

t

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo.

Camels tūri malonų kvapsnį kuris yra primnus 
kiekvienam.

LENKAI VIS PAKLYSTA
Balandžio 2 d. 22 vai. 3 

rajone prie demarklinijos 
mūsų pusėj buvo sulaikytas 
lenkų viešosios policijos po
licininkas Radiševskis ir jį 
vežęs ūkininkas V. Vaškū- 
nas; Der kratą pas juos nie
ko ypatingo nerasta. Tar
domas policininkas aiškino
si, kad paklydo. Jis bus vėl 
lenkams grąžintas.

4 vai. ant 
traukinėli. 
Į Šiaulius, 
Nuo šešių 
nukrito į

PRIEŠ RANKŲ BUČIAVIMĄ
Kaunas. — 4-to pešt, pul

ko karininkai nutarę nebu
čiuoti ponioms rankų.

PARVAŽIAVO Į LIETUVĄ
Šiomis dienomis parvažia

vo iš Vienos (Austrijos) į 
Lietuvą naujas - daktaras 
ateitininkas Viktoras Jasai
tis.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI I --------- .I

I Pirmininkas — Mot Versiackas, 
Į 694 E. Fifth St., So. Boston, Masą 
i Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

125 Bovven St., South Boston, Mass. 
I’rot. Raštininkas — Ant. Macejunas,

450 E. 7th SL, So. B«ston, Mass. 
Fin. Jtaštininkas — Pranas Tuleikis, 

j 109 Boweri St, South Boston, Mass. 
i Iždininkas — Andrius Zaliec-kas,

150 H Street, South Boston, Masą 
Tvarkdaris Kazys Mikalionis,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

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

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

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

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera, 
948 E. Broadway, So. BostoD, Magą. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičius, 
27 Tampa St., Mattapan, Mass. —-

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

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

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 2 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

__________________

šV. JONO ĘV. BL. PAŠALP 
DR-JOS VALDYBA

praktai
tlka. Darbas artistiSkas. Kainos žemos.

musų specialybė ir ilgų metų

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVO, 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva MarksienS,

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

11 Monks St., S. Boston, Masa. 
Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,

443 E. 7th St., S. Boston, Masa. 
Telephone South Boston 3422-K 

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

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdieni, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

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

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pa.\ protokolą ražtininką 
laišku ar telefonu.

Raštininkė

TRAUKINĖLIO KATASTROFA 
ANT JONIŠKĖLIO TILTO

Balandžio 5 d. 
Joniškėlio tilto 
ėjusį iš Pasvalio 
ištiko katastrofa, 
metrų aukštumo
vandeni du keleiviniai, ba
gažinis ir krovinių vagonas. 
Lengvai nukentėjo aštuonio
lika keleivių, kuriems tuoj 
suteikta greitoji pagalba. 
Katastrofos priežastys neži
nomos. Dalykas tiriamas.

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

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, S. Boston, Masa 

Kasierius
885 Broadway, So. Boston, Mass. 

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

Draugija laiko susirinkimus kaj 
trečią nedėldienį kiekvieno mfr 
nėšio, 2-rą valandą po pietoj, 
parapijos salėj, 492 E. Seventl 
St, So. Boston, Masa.

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.—Norvrood, Mass. 
Gegužės 12 d.—Boston’ Mass. 
Gegužės 15 d.—(Montello, Mass. 
Gegužės 17 d.—Nonvood,.Mass. 
Gegužės 19 d.—Lowell, Mass. (po 

piet)
Gegužės 19 d.—Lawrcnee, Mass. 

(vakare)
Gegužės 23 d.—"VVorcester, Mass. 
Gegužės 25 d.—Worcester, Mass. 
Gegužės 26 d.—Athol, Mass. 
Gegužės 2 6d.—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.—Baltimorc, Md. 
BiržeŲo 14 d.—Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—Scranton, Pa.
Birželio 18 d.—Mahanoy City, Pa.

A. Naudžiūnas,
KAUNAS. — Nemuno le

dai vietomis jau išsijudinę 
ir eina kaip reikiant. Vadi
nasi, potvynio pavojus jau 
praėjęs. Nepaisant to, kad 
ledai jau pradėti, nešti, Ne
muno Vanduo dar nukrito 2 
centimetrais.

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

DAŪG KENTĖJO NUO 
NEVIRŠKINIMO

“Aš turėjau dideli vidurių nevirški
nimą, negalėjau nieko valgyti ir tas be
veik visaimnne nukankiuo ir turėjau 
tokius gašus viduriuose, kad turėda 
vau vartoti sodą, kad Juos prašalinus. 

'Taipgi daug kentėjau nuo vidurių už
kietėjimo. Dabar aš jaučiuosi daug ge
riau.
geras, 
nervai 
Smlth. 
bus gera žinia kitiems, kurie kenčia 
kaip ponas Smiltį kentėdavo.

Nuga-Tone taipgi yra patvirtintos, 
kad veikiu gerai nuo prasto apetito, 
prasto nevirškinimo, gagų viduriuose, 
raugėjimo, silpnų kepenų, silpnų Inks
tų Ir pūslės, silpnų nervų Ir svarbių 
organų, praradimo svorio arba stipru
mo, prasto miego, užkietėjimo ir kitų 
trobelių. Nugu-Tone Jau yra suteiku- 
sfns virš m Ulono žmonių geresne svei
katą, didesni stiprumų ir padaugino jė
gą ir energiją. Jei Jūsų vertelga neturi 
jų savo sandėiyj. reikalauklL kad jis 
užsakytų jums iš oi sėli o vatstlnte

i

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

Mano vidurių viržkinimaa yra 
vidurini veikia (remi ir mano 
yra daug stipresrii." Everett 
Gallatln, Mo. Sis pareiškimas

F*-.I

Š KĄ TIK Išėjo Iš spaudos nauja knyga f
* t

, | VARDU |

i XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS ! 
U KONGRESAS !
r* Parašė KUX. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga.^Aprašyęias žymiausių nuotikii; Kunigo 
Brof. P. ^učio, jf. ’. NlHdnės Į Australiją. Kaina minkš- 
& $1'60. 'Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs-

sekaftefu adresu: «
-1' “iUKBININKO” ADMINISTRACIJA

366 West Broadway, South Boston, Mass.

I 
i 
i

Tel. Brockton 4757

STEP. G. VIŠINSKAS Į
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir- I 
bu visokius dokumentas viso- ! 

kiems reikalams.
683 NORTH MAIN 8TREET j

Brockton, Mass.
OFISO VALANDOS 

nuo 9 Iki 8 kasdien

Pirmininkas — X Grnblnskte
24 Prescott St. Readville, Mum. 

Vice-Pirmininkas — X MarktllonM
140 Bowen SL, So. Boston, Maaa. 

Prot. Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh SL, S. Boston, Mass 

Fin. Raštininkas — M. teikis,
364 W. Broadway, So. Boston, Maa» 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston. Maaa. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 tVlnfieid St. So. Boston, Mara 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldfen| kiekvieno mtaeeto, po 
num. 402 E. Seventh SL, parapijos 
aalčj, 7th SL, South Boston. Mate

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
* V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas.

427 E. Seventh St., So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas,

885 Broadway, So. Boston. Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Tamollnnas,

40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas.

44 Glendale St. Dorchcster,' Mnsa. 
Kasierius — P. Kleponis, į
*266 Bolton SL, So. Boston. Mate 

Tvarkdaris — X Leščinskas. ;
141 Bovven St., So. Boston, Mam.

Draugija laiko susirinkimas kas ant
rą panedėll kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, ^bažnytinėj svetainė, 
Fifth SL, So. Bocto<L-Man.
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♦Kaip nuoširdumas ir atvirumas visiems patinka, taip slaptybė nuo savęs atstumia. Ypač turint reikalo su Dievu, sielos klausimu, būtinai reiika nuoširdumo per išpažintį. Reikia išpažinti visos nuodėmės ir jų didumas pažymėti. Kam' tas reikalinga ? Juk Dievas žino mūsų nuodėmes. Taip, Dievas žino, bet kunigas nežino, o\ jis turi spręsi^ ir duoti* ištarmę. Jei nepažymėsim nuodėmių didumo ir jų smulkmeniškai ir aiškiai neatpasakosim, nuo- dėmklausis klaidingai spręs mūsų sielos reikalus, *ir Į išpažintis neatsieks savo tiks-: lo.Kas pavogė vieną dolerį, o 
ka* dvidešimts, tas padarė 
nęlvgų nusidėjimą, ir jei per 
išpažintį pažymės'tą tik vie
nu žodžiu: “pavogiau,” tai 
suklaidins nuodėmklausį. 
Kas apšmeižė žmogų, kas pa
darė kreivą prisiegą. o vėl 
kas tik paprasčiausiu būdu 
pamelavo, — tai yra visai 
skirtingos nuodėmės kai dėl 
sunkumo, ir jei tas nuodėmes 
išpažinti vienu žodžiu: “pa
melavau,” tai aišku, kad 
toks išpažinimas toli gražu
•________________ t_____________________ _______________ ___________

® nes švent vagys prideda dar 18 i vieną dideliausią nuodėmę — šventvagystę. Ypač kuomet ______ slepiamos nuodėmes per ilg^ ilgą laiką; — kartais po ke- nea ta tinka teisybę ir negali liasdešimts metų — tuomet
— a • • • . - * .• \Labai sunku sutvarkyti sąžinė, nes reikia atsiminti ne tik ■slėptosios, bet ir. visus kitas nuodėmės. Jeigu sunkoka atsiminti vieno mėnesio nuodėmes, tai ką jau bekalbėti apie visų metų, arba kelių ar keliolikos metų nuodėmes.Prie to dar reikia pridėti ir skaičių išpažinčių atliktųjų tame laike, nes kiekviena išpažintis su šventvaginga . sąžine vra nuodėmė. Tuo būdu šventvagvs semia sau mirtį iš to šaltinio, kuris turėtų vien gyvybę nešti, t y. iš išpažinties. Išganymo priemonė jam virsta pražūties į- rankiu. *

vadintis gera išpažintimi.Yra žmonių, kurie slepia nuodėmes. Tai ian kvailiais, sias ir pražūtingiausias darbas. Jei esi pasirengęs slėpti, tai kam dar eini išpažinties? Juk Dievo neprigausL Jis mato ir pažįsta tavo širdies paslaptis geriau negu” tu patsai. Šventvaginga išpažintis reikia pataisyti, vadinasi, išpažinti ne tik paslėptoji nuodėmė, bet ir visos kitos nuodėmės, dėlto kad toji šventvagystė viską sugadi-iš-, no.Šventvagingos išpažinties pataisymas nelengvas darbas. Žmogus išnaujo turi nagrinėti savo sąžinę, tartum visai nebuvęs išpažinties. Sakysiu, blogiau kaip nebuvęs, Šventvagyste tai kriminaline beprotystė.
NORWOODO LIETUVIŲ 
KOLONIJOS ISTORIJA

l J --- .-T.-*------------ - . 1---- -
nigų apie 2000 dol. ir 3-is lotus že
mės. Kun. A. Daugis, jaunas ener
gingas kunigas, stojo’į darbą ir 
karštai dirbo dėl bažnyčios statv^-
mo. Vaikščiojo po namus rinkda
mas pinigus ir ragino parapijoms, 
kad visi išvien dirbtų ir kad galė
tume greičiau pastatyti bažnyčią. 
Lapkričio mėn., 1914 m. kun. A.

BLAIVININKŲ SUVAŽIA
Nilfi—

5 KUN. J. KRASNICKAS,
buvęs lietuvių parapijos Nekalto' Prasidėjimo Panelės švenčiausios 
klebonas, Cambridge, Mass-., daug prisidėjęs prie suorganizavimo šv. 
Jurgio parapijos Nonvoode.

Naujos Anglijos Pilnųjų Blaivi
ninkų kuopų suvažiavimas įvyks 
12 d. gegužės, 1929, Lowell, Mass., 
§v. Juozapo parapijos svetainėj.

Gerb. kuopų valdybos ir nai 
nepamirškite sekančiuose savo 
sirinkimuoąe išrinkti delegatus/ ią 
padaryti naudingų įnešimų del.la-; 
bo organizacijos. Šis suvažiavimar 
bus svarbus ne vien tik kad 
metinis ir bus renkama nauja vaiK* 
dyba, bet ir taip yra daug 
svarbių dalykų apsvarstymui, 
legatai malonėkite nesivėluoti, 
sesijas pradėsime 12:30 vai. po pi** 
tų. Bus išklausyti kuopų raportai 
iš kuopų stovio ir kiek kurioje 
kuopoje yra narių. ;Vii

_.v *į

J. Svirskas, 
Piln. Blaiv. Apskr. Pirnb/įSj

Daugis paperka du lotu žemės ir 
užmoka 700 dol. Kun. A. Daugis 
pradėjo rūpintis apie Bažnyčios 
planą ir kovo mėn., 1915 m. pla
nas jau buvo gatavas ir kun. A. 
Daugis važiuoja su planu pas J. 
E. Kardinolą O’Connell prašyti 
leidimo Statyti bažnyčią. Kun. A. 

{Daugis sugrįžęs pasakė, kad gayo 
leidimą statyti bažnyčią. Žmonės 
labai nudžiugo ir dėjo pinigus vie
ni po 50 dol., kiti po 25 dol. ir ma- 
žjąu ir gegužės mėn.? 1915 m. pra
dėta statyti bažnyčia. Vėl kun. 
A. Daugis turėjo daug vargo ir 
darbo prižiūrėti bažnyčios staty
mą. Ir štai gruodžio 19 d., 1915 m. 
ineina į savo bažnyčią laikyti pa
maldas. Vienas mišias laikė kun. 
A. Daugis o sumą laikė vietos šv. 
Kotrinos parapijos klebonas Me-, 
Cormiek. Žmoniij buvo labai daug, 
nors bažnyčia nemaža — 600 sė
dynių — ybet visi nesutilpo. Žmo-

Taškūnas sudaro iš lietuvių ir sve-' 
timtaučių katalikų bendrą pikniko 
rengimo komisiją ir liepos 4 d.,.. 
1923 m. piknikas įvyksta didžiau/ 
šiam miesto Eikš -Parke. Publi
kos prisirinko virš 4,000. Pelno li
ko virš $2,000 ir visas pelnas pa-' ' įSi 
dėtas į klebonijos fondą. Vasario ' J 
12 d., 1923 m., kilus bažnyčioj-/f 
gaisrui, kur buvo padaryta nuo/f 
stolių virš $4,000, kun. V. K. Taš-.. 
kūnas turėjo daug darbo ir var-- ’I Z*., 
go pakol sutaisė bažnyčią. Užbai
gus bažnyčią taisyti, kun. V. K;4* 
Taškūnas su parapijonais vėl rū-'- 
pinosi klebonijos statymo reiką<-“ 
lais 1924, 1925 ir 1926 metais: 
rengė tokius pat piknikus ir toj., 
pačioj vietoj kur buvo surengta’. 
1923 m. Nuo tų piknikų likdavo 
pelno po apie $1,800 ir jau Klebo- / 
nijos Statymo Fondas paaugo iki5 
$10,000 ir 1926 m. kun. V. K. Taš-Z 
kūnas prašo leidimo statyti klebo-. 
niją ir J. E. Kardinolas leido sta-.‘.'‘; 
tyti, o spalių mėn., 1926 m. klebo-„ 
nija buvo užbaigta statyti. Kum, ’ 
V. K. Taškūnas su parapijonais 
yienybėje gyvena ir žmonės —vy
rai, moterys ir jaunimas karštai~ 
darbuojasi dėl parapijos labo. Ge/’ 
raširdžiai žmonės įtaise bažnyčiai /į 
gražius langus, du šoniniu altoriumi 
ir kelias stovylas, įdėta bažnyčioje • 
ir svetainėje aliejaus šildymas už j 
900 dol. ir svetainėje grindys už/' 
800 dol., atmokėta parapijos sko
los 4,000 dol., pastatyta klebonija^’ 
vertės $15,000 be skolos.

' -55

Šv. Jurgio bažnyčioj misijas lai-/ 
kė šie misijonieriai kunigai: Tėvąs- 
Kazimieras Kapucinas, Tėvas Al-’- 
fonsas, Tėvas Kulikauskas, Tėvas- 
Endziulis, Tėvas Česaitis, Tėvas*- 
Bumša ir Tėvas Urbonavičius.

Parapijai besitveriant surengtai 
7 prakalbos. Per visą laiką para-’/ 
pija/nuo pradžios iki dabar, su
rengė 4 didelius kamivalus, 23 fė-\ 
rus-bazavus, 11 piknikų, 7 balius, j/ 
6 teatrus, 12 koncertų, 4 bažnyti--' 
nius koncertus, 6 vakarienes, 9 «- 
whist parties. __

Vargoninifikas—V. Stasevičius, 
zakristijonas—J. Smilgius, kolek
toriai: V. Kudirka, J. Balutis, Jj 
Avižinis, J. Aidukonis ir J.~ 
vickas.

(Bus daugiau)

vyksta ir prisirašo 4 nariai. Ant- Akstinas, K. Kraunelis, A. Pečiu- 
ras prakalbas nutarta rengti rug- konis, A. Grudinskas, J. Grudins- 
sėjo mėnesį, 1910 m. V. Kudirka 
nuėjo pas Finų svetainės šeimy-' 
ninką ir paėmė svetainę ir jau bu- Inas, J. Kašėta, J. Glėbus, J. Čer- 
vo prakalbos surengtos, tik 3 die- * 
nas prieš prakalbas svetainės išlei
dėjas-^ ėjo pas Kudirką ir sako: 
svetainės negalite gauti tą dieną. 
Y. Kudirka klausia, gal bus gali
ma gauti sekantį sekmadienį. Iš
leidėjas svetainės atsakė: Jūs nie
kada negausite svetainės. Klausia: 
Kodėl negausime? Išleidėjas atsa
kė : Man sakė, kad jūsų dr-ja kvie
čia kunigus kalbėti. Mat finų di
duma buvę socialistai. Mūsų lais
vamaniai pasakė jiems, kad kata
likams svetainės neduotų. Jie ma
nė kad katalikai neturės kur pra
kalbas ir susirinkimus laikyti ir 
turės katalikybė žūti. V. Kudirka 
nueina į miestelį, gauna svetainę 
pas Conger ir prakalbos įvyksta. 
Nors ta svetainė yra toli nuo lie
tuvių kolonijos, bet daug žmonių 
atėjo į prakalbas ir 11 narių pri
sirašė prie draugijas. Šv. Jurgio 
dr-ja didėjo nariais ir turtu. Bir- 
želie mėn.. 1912 m. kįla susirinki
me trukšmas. Mat iš pirmutinių 
tvėrėjų 3-ms nariams pakvipo lais- 
vamanybė. A. Pratašius, T. Skais
giris ir J. Pakarklis, vienas įneša, 
kitas patvirtina, kad būtų išmesta 
iš dr-jos katalikiški principai. Tas

kas, J. Ruškis, S. Versiaekas, -K.
’ Abukevičius, K. Grigas, K. Zuksi^ės labai džiaugėsi susilaukę savo

bažnyčios ir kad galės kas šventa
dienį išgirsti Dievo žodį savo pri
gimta kalba. Rugsėjo 4 d., 1916 
m. įvyko pašventinimas bažnyčios. 
Pašventinimo apeigas atliko J. M. 
Vyskupas Anderson. Dalyvavo 
daug kunigų. Be vietos draugijų 
dalyvavo daug draugijų iš kitų 
miestų: So. Bostono, Cambridge ir 
Lynn. Nors bažnyčia buvo pasta
tyta, bet vis da daug ko trūko. 
Kun. A. Daugis su parapijonais iš
vien darbavosi kad tik tuos trū
kumus sumažinti. Nonvoodiečiai 
kun. A. Daugio nuveiktus darbus 
labai daug įvertina. Vasario mėn., 
1919 m. iškelia kun. A. Daugį į šv. 
Roko parapiją Montello, Mass. 
Kun. A. Daugis išbuvo šv. Jurgio 
parapijos klebonu Norwoode 5-kis 
metu& Vasario mėn., 1919 m. at
vyko kun. J. Švagždys. Nors kun.
J. Švagždys vos kelius mėnesius 
teišbuvo Norwoode, bet paliko ge
rą atmintį pas Nonvoodiečius.. 
Kun. J. Švagždžiui pasidarbavus 
įtaisyta dvi didelės lempos bažny
čioje, įtaisyta pas didįjį altorių 
divonai ir bažnyčios takai išklota. 
Kun. J. Švagždžiui tik beprade- 
dant darbuotis šv. Jurgio parapi
joje, štai liepos mėn., 1919 m. iške
lia jį Brbckton, Mass.

Nonvoodas lieka be klebono. 
Kun. J. Švagždys būdamas Brock- 
tone atvažiuodavo šventadieniais 
atlaikyti vienas mišias, ir rūpinosi 
gauti kunigą. Kun. J. Švagždys 
nonvoodiečiais labai rūpinosi ir to 
norwoodiečiai po šiai dienai neuž
miršta. Kun. J. Švagždžio prašo
mas kun. . K. Taškūnas atvyksta 
j Norvoodą ir užima šv. Jurgio 
parapiją spalių 19-tą, 1919 m. Kun.. 
V. K. Taškūnas rimto būdo ir ge
rai pažįstantis anglų kalbą, prade
da darbuotis šv. Jurgio parapijoje. 
Kun. V. K. Taškūnas, sušaukęs pa
rapijoms paaiškino, kad reikia rū
pintis klebonijos statymu o pinigų 
nėra, tad žmonės dėjo pinigus po 
$25, po $20 ir po mažiau. Kun. V.
K. Taškūnas vis darbavosi ir rin
ko pinigus dėl klebonijos statymo. 
Gegužės mėn., 1923 m. kun. V. K.

vokas (netas J. Červokas kuris da
bar gyvena Nonvoode, bet buvęs 
“D-ko” administratorius) ir nu
tarė mokėti po 50 centų į mėnesį. 
Balandžio 11 d., 1912 m. įvyko ki
tas parapijos susirinkimas. Prisi
rašo 15-ka asmenų prie parapijos 
ir išrinkta V. Kudirka, K. Klima- 
mavičius ir J. Červokas važiuoti 
pas J. E. Kardinolą O’Connell. 
Birželio 17 d., 1912 m. jie važiuo
ja pas J. E. Kardinolą O’Connell 
į Boston, Mass. prašyti leidimo ko- 
lcktuoti pinigus dėl bažnyčios. J. 
E. Kardinolas maloniai priėmė. 
Sako: linksma, kad žmonės dirba 
dėl Kristaus Bažnyčios; sako: Jūs 
drąsiai dirbkite o jums Dievas pa
dės. Tad žmonės stojo su pasi
šventimu j darbą, aukojo pinigus 
ir jau rugsėjo 13 d., 1912 m. turė
jo parapijos ižde pinigų 500 dol. 
Rugsėjo pabaigoj, perka bažnyčiai 
3 lotus žemės. Už žemę sulygsta 
900 dol. Žemės savininkas auka
vo 100 dol., o agentas, J. M. Fo- 
lan, aukavo 150 dol. T^i už žemę 
pamokėta 650 dol. Žemę laikinai 
užrašė ant 3-jų asmenų: V. Ku
dirkos, K. Klimavičiaus, A. Sau- 

įlėno. Vasario mėn., 1913 m. že-
jiems nepavyko padaryti ir jie tu- užrašė arkivyskupo vardu, 
rojo išeiti iš draugijos. Nuo to lai- |Balandžio mėn., 1913 m., padedant 
ko dr-jos nariai gyvena vienybėje .kun. J. Krasnickui gavome Tėvą 
ir dirba Tautai ir Bažnyčiai. Drau-^Kazimierą Kapuciną su misija, 
gija išmokėjo pašalpas 445 na-{Misijas laikė airių parapijos šv. 
riams, 8-niems nariams pomirtines, (Kotrinos bažnyčioje. Misijas laikė 
aukavo bažnyčiai 400 dol., 300 dol. 3 dienas ir žmones paragino dau- 
aukavo labdaringiems tikslams A- giau darbuotis Kristaus bažnyčiai, 
menkoje ir Lietuvoje, pirko Ame-{Gegužės 3 d., 1913 m. V. Kudirka 
likos Laisvės Paskolos boną už ir K. Klimavičius važiuoja pas J. 
$100 ir Lietuvos Laisvės Paskolos,E. Kardinolą O’Connell prašyti, 
boną už dol. Draugija per tą į kad leistų lietuviams turėti sek- 
laiką surengė 26 šias prakalbas, madieniais pamaldas. J. E. Kardi- 
15-Wą balių, 17 teątni. 14 piknikų, ■ uolas atsakė, kad jei kun. Kras-' 
7 koncertus ir 4 whist parties.

Draugijos valdyba 1929 metais:'dieniais atlaikyti šv. mišias tai bū- 
pirm. J. Kavaliauskas, vice-pirm. tų labaį gerai. Tad nuvažiuoja 
V. Kudirka, prot. rašt. J. Versiac- pas kun. J. Krasnicką prašyti, kad 
kas, fin. rašt. J. Aidukonis, izd. i jis apsiimtų atvažiuoti sekmadie- 
S. Kadaras, iždo globėjai: J. Vii-‘niais atlaikyti šv. mišias. Kun. J. 
kišius, S. Razulevičius, D. Nedvec-!Krasnickas sutiko ir gegužės 14 d., 
kas, maršalka V. Jezavitas; direk-(1913 m. airių šv. Kotrinos parapi- 
toriai: P. Kudirka, A. Fedas ir K.-jos svetainėje kun. J. Krasnickas 
Kašėta. Į

Draugija priklauso prie Ameri-. 
kos Lietuvių R. K. Federacijos 1 
Nonvoodo 10-tojo skyriaus. j

niekas apsiims atvažiuoti sekma-

-z
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, Gegulė* 29 
Birželio 12

“ESTONIA”

švento Jurgio parapijos 
įsikūrimas.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK
“POLONIA”...........Gegužės Iii
“LITUANIA” ../.Gegužės 181 “POLONIA”

j L ai nmnv virius p.<is -viass. oausio meu., iii. »uui-

vuš žmones'ir reikėjo gyventi pas/anizuota Tėvynės Mylėtojų Dr-ja.

DIENAS ANT OKEANO
Į arba iš

LDS. CONN. APSKRIČIO 
KUOPŲ DŪMEI

Metinis išvažiavimas, kaip buvo 
t garsinta birželio 16 dieną, atkeltas 

savaite pirmiau, tai yra į birželio 
9 dieną, Linden Park Union City., 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa- i 
skubint prisirengti su programų1 

- kuo kas galėsite prisidėti, nes lai
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir
želio yra rengiamas šv. Juozapo 
parapijos išvažiavimas. Norint tu
rėt geras pasekmes buvome pri
versti permainyti dieną.

, J. Bernotas, —
V

Rengimo Komisijos Narys.

nys ir suorganizavo pašalpinę D. 
L. K. Keistučio dr-ją. Pirmutiniai 
organizatoriai: V. Kudirka, P. Ku
dirka, V. Čepait is, P. Jakavonis. A. 
Jakavonis. M. Šergalis. S. Vaika- 
zas, K. Astramskas ir V. Norbuta. 
Ta'dr-ja per du metu labai silpnai 
gyvavojo nuo 1907 m. pradėjo ge
rai gyvuoti. Prie jos priklausė 
Nonvoodo^etuvių diduma; mat, 
tada pas.Nbrivoodo lietuvius par
tijų nebuvo, visi buvo katalikai, 
norsda dr-ja buvo ne ant katali
kiškų principų suorganizuota, bet 

“ . mišias 
.... Petro parapijos bažnyčioje, So. 

cas. Kudirka, Sakių apskr., Barzdų Boston, Mass. Norvvoodo lietuviai 
parap.. Žilių kaimo. /Tuo laiku bu- .beveik -visi priklausė prie šv. Pet- 
vo tik viena lietuviška šeimyna.'ro lietuvių parapijos, So. -Boston, 
Tai nebuvo vietos gyvent pas sa-(Mass. Sausio mėn., 1909 m. suo.r-

Lietuvių apsigyvenimas ir pirmos 
organizacijos.

Pirmutiniai lietuviai apsigyveno
Nonvoodc nuo 1899 metų. Iki 1903 
metų buvo tik 8 lietuviai: Vincas 
Norbuta su žmona, Telšių apskr, 
Telšių parap., Kūgių kaimo; Johas 
ir Kazimieras Valentukevičįai, Ka
belių parap., Kabelių kaimo; Mo
tiejus Šergalis, Vilkaviškio apskr., 
Pilviškių parap.. Šergalių-'kaimo ; 
Andrius Saulėnas. Valkininkų pa
rapijos, Pirciupų kaimo; Vincas
Česna, Vilkaviškio apskr., Pilviš-jkas metai užsakydavo šv. 
kių parap., Sausbalių kaimo; Vin-'šv. Petro parapijos bažnyči

. 1909 
metais rudenį susiorganizuoja Lie
tuvių Socialistų kuopa, vadovau
jant M. Mergeliui, P. Babilai, B. 
Tunevičiui ir A. Neviackui. Irstai 
atsiranda partijos, tankiai kyla 
ginčai. Socialistai per savo pra
kalbas niekina katalikus. Katali-

svetimtaučius. 1903 ir 1904 me-^Ta draugija gyvavo gerai, 
tais pradėjo daugiau atvažiuoti 
lietuvių ir jau 1905 metais buvo 
56 lietuviai ir nekurie pirmutiniai 
lietuviai pradėjo kalbėti apie or
ganizacijų reikalingumą. Liepos 
K.d.. 1905 m. V. Kudirka. P. Ku-{ 
dirka, V. Čepaitis ir P. Jakavonis. 
suėję ilgai kalbėjosi ar reikia su-!kai matydami, kad laisvamaniai 
organizuoti pašalpinę dr-ją. Ir štai -nori užviešpatauti Norvvoodo lie- 
liepos 18 d., 1905 m. pas V. Čepai
tį, 531 Pleasant St. suėjo 9 asme-

RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 

TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

^PIRMUTINE DIDŽIAUSIA

Laivu “LITUANIA
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardi3 

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto! •
Dėl informacijų Ir kitko, kreipkitės J Rnltic Amerika Uni
jos agentus. Jie suteiks.Jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelbės paruosti kelionės dokumentus.

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

tuvius, stojo prieš juos. Iš katali
kėj pusės daugiausiai dirbo V. Ku
dirka, P. Kudirka ir P. Kuras. 
Tankiai būdavo karštos diskusijos. 
Kovo mėn.. 1910 m. D. L. K. Keis
tučio dr-jos susirinkime buvo Į- 
nešta kad dr-ja užpirktų mišias. 
Laisvamaniai vadinami socialis
tais, pradėjo rėkti, kad mišių ne
reikia. Kilo karštos diskusijos. 
Katalikai stojo karštai prieš lais
vamanius, 
leidus 
durna 
prieš, 
dr-jos 
niais.
jie patraukė po savo puse neku
rtuos nesusipratusius katalikus, 
kurie patikėjo jų nesąmbnėms, bet 
dabar tos dr-jos diduma narių y- 
ra ne D. L. K. Keistučio bet Leni
no dvasias.

Po ilgu diskusijų, pa- 
ant balsavimo, pasirodė di- 
balsų už mišias, o mažuma 

Socialistų vadai stengėsi 
narius paversti laisvama- 
Iš dalies jiems tas pavyko;

8-tą vai. ryte laiko lietuviams pir
mas šv. mišias. Nors lietuviams 
buvo toli nueiti į pamaldas bet 

• skaitlingai susirinko. Po pamal- 
[dų žmonės skirstėsi linksmi, kad 
įkun. Krasnickas pasakė gražų pa
mokslą ir kad jis apsiėmė atvažiuo-

V. Kudirka, P. Kudirka, P. Ku- H kas nedėldienj 8-tą vai. ryte at- ’ J .1 .. v 1--- Tr-------
ras, K. Klimavičius, A. Saulėnas ir 
J. Červokas, matydami, kad į Nor-; 
wooodą lietuvių vis daugiau iri 
Idaugiąu atvažiuoja ir apsigyvena, l 
pradėjo kelti parapijos reikalingu-; 
mo klausimą. Pritariant kun. J. 
Krasnickui, Lietuvių R. K. Nekal- ! 
to Prasidėjimo Švč. Panelės para-! 
pijos, Cambridge, Mass., klebonui, I

Katalikiškų dr-ją įsikūrimas ir
jų veikimas..

Katalikai matydami, kad socia
listai nori sulaisvamaninti lietu
vius. sukruto organizuotis. V. Ku
dirka, P. Kudirka ir P. Kuras pa
sikalbėję kad reikia sutverti kata- 
lišką dr-ją ir štai balandžio 23 d., 
1910 m. šv. Jurgio dieną, buvusiam 
Kudirkų name, 300 Lenox St., su
organizuoja pirmą katalikišką šv. 
Jurgio kareivių pašalpinę dr-ją iš 
9 narių.
Kudirka, P. Kudirka, P. Kuras, J. Įdr-jos Aiisirinkime, Dean svetainėj, į 
Didžbalis. J. Ruškis. J. Pakarklis, buvo įnešta, kad reikia sutverti pa- Į 
A. Pratašius, T. Skaisgiris ir J. *rapiją. Pabaigus dr-jos susirinki-1 
Balutis Einant konstitucija į šią'mą, sutverta Šv. Jurgio parapija į 
draugiją gali prigulėti tik prakti- kovoSl d., 1912 m. Susirašė ir su-Į _________ ,
kuojantis katalikas. Nutarta reng-1 mokėjo po vieną dol. šie asmenys: ja kun. A. Daugis ir užima šv. 
ti prakalbas birželio mėnesį. Pa- V. Kudirka, P. Kudirka, P. Kuras, Jurgio parapiją. Kun. A. Daugis 

įimta Finų svetainė. Prakalbos į- K Klimavičius, A. Saulėnas, K.'atvažiavęs rado parapijos ižde pi-

laikyti šv. mišias, nors kun. Kras- 
Inickui buvo nepatogu važinėti iš 

. ! Cambridge į Norvvoodą, mat, Nor- 
pvood’as nuo Cambridge’io yra 20 

• mailių atstu. Kun. Krasnickas 
‘atlaikydavo mišias Norwoode 8 
,val. ir važiuodavo į savo parapiją 
Cambridge laikyti kitas šv. mišias. 
Kun. Krasnickas nepaisė nė vargo, 

Pirmieji nariai buvo; V. (kovo 31 d., 1912 m., šv. -Jurgio1 ’ 'dėl Norwoodo lietuvių katalikų
.parapijos ir nuo gegužės 14, 1913 
'rn. iki vasario mėn. 1914 m. laikė 
• pamaldas.
j Vasario mėn., 1914 m. atvažiuo-

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais
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Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais
Lloyd Laivais
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“DARBININKAS”
įįįlM West Broadway South Boston, Mass.
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t ĖIETŲ AUDĖJAI IR JUNGTINIŲ 
B’ VALSTIJŲ SENATORIAI 
fe. ■ ---------------------------------

L - Montana turi du senatorių, 
^kuriuos kopservatoriai mėgsta vadinti radikalais. Ypač yra nusipelnęs radikalo var- 

L dą jaunesnysis senatorius, ; Wheeler. Ir šį sykį jis įnešė ’• sįenatan labai “radikališką” 
; įpčšimą. Tas įnešimas šiaip

skamba:
■ * *

b- , Ar tekstiliečiai darbininkai
• ' *. djrbo ir tebedirba už badaujan-

♦. čias algas, nežiūrint to fakto, 
' ‘ kad tekstilės industrija gauna
_ ’ perviršijanti tarifo apsaugoji-

. mą?

Ar vyrai, moterys ir vaikai 
priverčiami dirbti po 60 valan
dų savaitėj už algas iš kurią ne
gali žmoniškai pragyventi?

ę. Ar darbininkai yra priespau
dos kankiniai palyginant kaip 
vergai ?

Ar tekstilės korporacijos iš
moka perdidelius dividendus, 
kas ir priveda uždėti priespau
dą darbininkams?

. Ar pietų tekstilės industrijos 
'atsišaukimas dėl aukštesnės ta- 
rifo protekcijos yra pateisina
mas?

Ar Amerikos piliečiai atvykę 
į tekstilės industriją pagelbėti 
tiems nedamokamiems ir spau- 

C ūžiamiems darbininkams buvo
JZA pavogti, deportuoti j kitas val

stijas ir prigrąsinti mirtimi jei

Ų.
v

- v .

A

r

A

- .v

r\

te

A

jie sugrįžtų?
Ar unijos pagalbos centras 

buvo sunaikintas maskuoti] vy
rų ir panaudota prievarta prieš 
darbininkus kas sudarė jų gy
vybei pavojų ?Šį “radikališką” įnešimą

y senatorius Wheeler taikė 
■ pietų valstijų streikuojan- 

tiem audėjams ir jų bosams. 
North Carolinos senatoriai.
'V

Simmons ir Overman tuoj 
nupeikė tą įnešimą. Taip pat 
užprotestavo ir Virginijos 
senatorius, Glass. Iš pradžių 
jie protestavo neva dėl to, 
kad siūloma ištirti tik pietį) 
audėjų darbo sąlygos, bet 
nieko nekalbama apie Nau
jos Anglijos audėjus.

Massachusetts senatoriui 
Walsh'ui pritarus, kad būtų 
tyriama ir N. Anglijos audė
jų padėtis draug su pietiečių 
darbo sąlygomis. North Car
olinos ir Virginijos senato
riai aiškiai pasisakė, kad jie 
nesutinka, kad Senato komi
sija tirinėtų pietiečių audėjų 
padėtį.

Kodėl ? Pietiečių audėjų 
streikas parodė, kad audėjo 
darbininko teisės pietuose to
kios pat kaip neunizuotų an
gliakasių, kitai j) sakant, jie 
neturi jokių teisių: kad at
lyginimas yra labai menkas 
ir kad fabrikantų pelnas yra 
milžiniškas? Tas blogai at
siliepia ne tik į pietiečius au
dėjus, bet taip pat ir i N. An
glijos audėjus darbininkus ir 
pačius jų darbdavius.

J. Valstijų valdžia yra 
tankiausiai vadinama Bene- 
volent Plutocracv, t. v. apy- 
ceriu turčiu. Bet retkarčiais 
. . 4. *■

yla išlenda iš maišo ir pasi
rodo. kad senatoriai tūpčio
ja lygiai prieš blogus kaip ir 
prieš “gerus” kapitalistus ir 
taip šoka kaip ponai liepia, 
nors teorijoje senatoriai ir 
kongresnionai yra visų pilie
čių atstovais.

joms dar trūksta savųjų mokytojų, - kurias reikalinga artimiausiu laiku prirtAgtu Dėl didelio Nederliaus vietos pagalba nebepasitikima, gi mokytojų personalas reikia ruošt, todėl Seserys Kaži- ' mienetės ir šaukiasi mūsų pagalbos.Čia geriausia nušvies jų tikrąją padėtį, tai Seserų Kazimieriečių laiško ištrauka rašyto Federacijai, kuris šiaip skamba:
“Šiais medžiaginio skur

do metais, jei visoms kata
likiškoms organizacijoms 
tenka pajusti žymius trūku
mus, tai vienuolynams ypač 
Šv. Kazimiero Seserų Vie- 
nuolynas Pažaislyje; atsiras 
do šiais metais labai nepa
lankiose medžiaginėse salv- 
gose: visuomenės paramos 
dėliai blogi) pereitų metų 
negali visai besitikėti, o 
naujų mokytojų skaičius bū
tinai reikalinga parengti, 
kad galima būtų atlaikyti 
daį)ar vedamą “Saulės” 
gimnaziją ir rengtis prie 
naujesnių darbų. Tiems ir 
kitiems tikslams lėšų Šv. 
Kazimiero Seserys jau visai 
neturi.”

Taigi paremkime šv. Ka
zimiero Seseris dirbančias 
taip naudingą tautos švie
timo darbą.

Aukas prašome siųsti per 
Federaciją arba tiesiai Lie
tuvon adresuojant: Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolynas. , 
Pašto dėže Nr. 44, Kaunas, 
Lithuania. 1

Fcd. Sek ra t orijutas 
180 Hale Avė..
Brooklyn, N. Y.
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Romos imperijos žlugimas.Kai Romos imperatorius 
Konstantinas ‘Dldysitr sostinę nukėlė į Bizantiją, pavadinęs jį Konstantinopoliu, Romos valstybė pasįdalino į dvi dalis — rytų., ir vakari). Valstybėj tvarkos nebuvo, žmonės ėmė tvirkti, silpnėti, net kariuomenė teko samdyti. Kokia gi tat galėjo būti valstybės stiprybė. Aplinkiniai barbarai, ištroškę Romos valstybės turtų, to tik ir telaukė. Užplūdo ją geruliai, ostgotai. Romos valstybę pasidalijo pagaliau vestgoiai, burgundai, vandalai (tautų vardai). Itali
ja liko nuteriota. Roma ap
leista ir bejėgė. Konstanti
nopolio valdytojas jos gel
bėti nepajėgė. Popiežiai pa
tys turėjo gintis nuo lauki
nių tautų. 452 metais po
piežius Leonas I geruoju 
apsigynė nuo hunų vado A- 
tilos* ir vandalų. Genzeriko.

Popiežiaus valdžios 
stiprėjimas.

Pradėjo popiežiai tvarky- 
Romą, šelpti nukentėju- 

Žmonių prisi-
ti
sius žmones.
rišimas prie popiežių stip
rėjo, popiežių įtaka didėjo, 
ypač kad Konstantinopolio 
ciesoriai žmones spaudė ir 
tėviškai jų mylimą Šventą
jį Tėvą persekiojo.

Konstantinas Didysis ir 
dėkingi didikai padovanojo 
popiežiui apie 100 ketvirtai
nių mylių žemės plotą. 568 
metais, įsikūrę savo valsty-

Ana. Švyturys

Pataikė Kaip Nuogas į 
Dilgeles

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAREMKIM NAUDINGĄ 
ĮSTAIGĄ

Kultūringi) tautą pažinsi
* “.r?įš to, kiek pas juos yra kul- 

turingi) įstaigų, kaip mo- 
Miyklos, prieglaudos, ligoninės ir tt. Lietuva šimtme- 
^Sąius vilkusi svetimos priespaudos jungą, neturėjo jo- kios galimybės, tomis taip »* reikalingom i s įstaigomis ap- 
. ^irūpinti, ypač mokyklos la- -bjausia buvo persekiojamos, 
mat tamsias minias lengviau

Raidyti.

Lietuvai tapus nepriklau- 
- Boma valstybe, mokyklų trū- 

kumas kuolabjausia paaiš- 
Sfcjo- Lietuvos katalikiškoji 
i ~,|fiteligentija suskubo kurti •lietuviškas mokyklas, kad tą 

□■Imušimtmečiais lietuviam^ pa- 
? t'darytą skriaudą, kaip gali-

A-ma greičiaus atitaisius ir ?avus progos visiems Lietu- ET _ '
it, t

▼

Mirus neturtingai našlei Skridulienei Kailių 
kaimas buvo įsitikinęs, kad ji yra pirkioje ne
maža pinigų paslėpusi. Paslėptieji pinigai ir 
•sudarė daug kalbi), o gobšams jie nedavė ramlu- 
mo, nes girdi, kam duoti žemėje rūdyti pini
gams, geriau juos susiradus sunaudoti geram 
tikslui, tai būsianti ir Dievui didesnė garbė ir 
žmonėms nauda.

Vieną rudens sekmadienio vakarą, susirin
kęs nemažas būrys Kailių kaimo vyrų pas Sen
kų pradėjo, kaip paprastai kalbėtis apie nabaš- 
ninkės paslėptus pinigus.

— “Et vyrai, niekus kalbat ir gana. Iš kur 
ji galėjo palikti pinigų, Juk kiek su rateliu 
galėjo uždirbti, tą ir pravalgė,” taiė senis Sen
kus kimšdamas pypkėm tabaką.

— “O ji turėjo pinigų, ne kartą man pačiam 
yra sakius, kad sūnus, kas mėnuo keli^ šim
tus liti) persiunčiąs,’ 'tarė Kailių kaimo batsiu
ves krapštydamas pakaušį.

— “Ar tai jos sūnus Amerikoje?”, paklausė 
keli kartu iš vyrų.

— “Ir ne vienas, o du. Vienas sakė pati na- 
bašninkė Skridulienė, net savo nuosavus namus 
trijų piontų turįs,” atsakė išdidžiai batsiuvis.

— “Na tai aišku, kad mirdama turėjo ne
mažą pinigų sumą palikti,” tarė Raulas Kanių 
kaimo seniūnas.

— “Palikt, tai aišku, kad paliko. Kaip ži
nom, kad ji niekam nėra paskolinusi nei atida
vusi ir dėl to geresniam jų apsaugojimui bus 
kur nors pirkioje paslėpus, kuriai mirus pinigai 
ir liko niekam nežinomi. Ar nevertėtų, vyrai, 
kol neapsigyveno jos pirkioje giminės, paieškoti 
pinigų ? O gal pavyktų rasti ? O tada, tai tikrai 
būtu gera,” linksmai kalbėjo gobštuolis Rimbą.

— “Veltui, vyrai, bus žygis, tarė siuvėjas, 
aš gerai žinau, kad nįeko neturėjo: liko pataly
nė ir kiti menkos vertės daiktai. Tiesa, buvo 
kelis litus sutaupius, bet ir tuos klebonui atida-1 - v

f-

vos jaunuoliams nors dali
nai apsišviesti. Praeitis mus 
mokina, kad tikrais Lietu
vos tėvynainiais yra tiktai 
giliai tikintieji lietuviai in
teligentai, bet katalikai in
teligentai išsiauklėja, tiktai 
katalikų vedamose aukštes
nėse mokyklose. Viena to
kių grynai katalikiškųjų 
aukštesniųjų mokyklų yra 
“Saulės” mergaičių gimna
zija, vedama Seserų Kazi- 
mieriečių Kaune.

Kadangi šymet Lietuvoje 
yra blogi nederliaus metai, 
šiaurinėje dalyje, net badas, 
taigi mažai-tegalima laukti 
mokykloms" paramos, tuo 
tarpu mokyklos gerumas ar 
netobulumas priklauso nuo 
mokyklą vedamo personalo 
mokytojų. •’4 ‘ Saulės’’ mer
gaičių gimnazijai vadovauja 
Seserys Kazimierietės, bet kaip jaunai kongregacijai, ve, kad miras palaidotų.”

bę, longobardai nuolat užpuldinėja popiežiaus žemes. Popiežius Zacharijas 741— 752 metais atgnnna Rnmns kunigaikštiją ir ją valdo, nors neilgai. Bet vėl, popiežiaus Stepono II prašomas, frankų karalius Pepinas nugali langobardus, :užima Raveną ir iškilmingai įteikia popiežiui užkariautų kitų 22 miestų raktus. Tada 755 metais ir buvo pradžia Bažnytinės valstybės.Pepimyi mirus vėl longobardai buvo’ pasiryžę atimti bažnyčiai dovanotas žemes. Popiežius Adrijonas vėl pasikviečia 773 m. pagalbon frankų karalių Karolį, kurs nugali langobardus, padovanojo popiežiui miestus Imo- lą, Boloniją ir Ferrarą ir patvirtina savo tėvo Pepino donaciją. •'
Bažnytinės valstybės 

užpuolimas. •

Popiežiai, turėdami
priklausomą valstybę, buvo 
laisvi nuo pasaulinių valdo
vų įtakos ir nekliudomi ga
lėjo platinti tikrąjį mokslą, 
stiprinti dorą, šelpti stab
meldžių kraštuose misijo- 
nierius ir kovoti su klaida- 
tikyste. Popiežius Gregori- 
jus (Grigalius) I savo už- 
veizdai rašė: “Atmink, jog 
tuomet man didelių brange
nybių sudarysi, kai rinksi 
nuopelnus ne tūriais, bet 
labdarybe.” Vienas tad jo 
gyvenimo aprašinėtojas va
dina jį (Grigalių I) “gai
lestingu visų aprūpintojų,”

ne-

Romos bažnyčią “bendru vi-7: sįems klojimu.”. Ir kiti po- piežiai taip pat rūpinosi labdarybe, švietimu, tikėjimo platinimu. -Tačiau bažnytinės valstybes kaimynai gėle dantį prieš ją; Ėmė ją pulti Italijos, Sicilijos, Prancūzijos karaliai, vokiečių imperatorius ir pagaliau Napoleonas Bonapartas. Šis ištrėmė iš Romos popiežių Pijų VI, kuris nelaisvėje ir mirė 1799 m. Paskiau į savo karalium vainikavimo iškilmes Napoleonas pasikvietė popiežių Pijų VII. Matydamas kaip žmonės jį gerbia, sumanė jį pagerbti. Užima dalį Bažnyčios valstybės žemių, išvaiko kardinolus ir patį popiežių Pijų VII uždaro vienoje pily netoli Paryžiaus. O pats išsirengia į Rusiją, kur jo kariuomenė sušalo. Pralaimėjęs žygį toje pat pily, kur buvo uždaręs popiežių, pats turėjo atsisakyti nuo sosto ir tapo išsiųstas į šv. Elenos salą. Pijus VII grįžta Romon ir. 1815 metais karalių ir kunigaikščių susirinkimas grąžina popiežiui žemes, dalį jų tačiau palikdami Prancūzijai ir Austrijai.
Bažnytinės valstybės 

išardymas.

Prancūzijos revoliucijos at
garsiai paplito visuose kraš
tuose, nėaplenkė ir Italijos. 
Revoliucijonieriai norėjo su
jungti Italiją ir panaikinti 
Kristaus Bažnyčią ir su
griauti popiežiaus sostą. 
1848 metais lapkričio 16 d. 
jie apsupo Pijaus IX rū-

šl " 1

— “Tu nieko nežinai. Jei nenori, gali neiti, 
tai mums dapgiau rastų pinigų liks,” atkirto pa
šiepiančiai Rimbą.

— “Žinokitės, vyrai, bet nedorais sumeti
mais į nesenai mirusios moteriškės pirkią nepa
togu lįsti,” atsakė siuvėjas.

— “Cha cha cha... bijo vyras, tai ir mus 
draudžia,” pradėjo juoktis Rimbą. “Bijai vil
ko nei į girią. O pagaliau ko čia bijoti? Kas 
numirė, to ir nebėra. Aš tai nei kiek nebijau 
numirėlių. Atsimenat, kaip perųai rastas Sen
kaus pamiškėje lavonas ir aš buvau pristatytas 
lavoną saugoti, ligi gydytojas atvažiuos.”

— “Senkus tvirtino, kad aš bijosiąs. Na ir 
kas iš to mudviejų ginčo išėjo? O tai,- kad aš 
laimėjau naujus pakinktus, kuriuos nuo to ve
žimo, kuriuo vežė lavoną leido Senkus nusika
binti. Nors ir išgėręs buvau ne tik, kad nebijo
jau, bet dar nabašninkui “labas” pasakiau. O 
čia nueiti į pirkią, kurioje mirė sena bobelė ir 
ieškant pinigų pakasinėti aslą, tai niekis,” tarė 
drąsiai Rimbą.

— “Na žinoma, ką čia reiškia. Tai niekis,” 
pasigirdo keli balsai.

Rimbos primintas pernykštis laimėjimas ir 
drąsi jo kalba visus patraukė ir vyrai daugiau 
nesvyravo ir neabejpjo.

Visi, išskyras siuvėją, sutarė eiti pinigų ieš
koti.

Rimbai, kaip drąsiausiam reikėjo pirmam lįs
ti į pirkią.— “Už tai man turės tekti pusė rastų pinigų, pasiderėjo Rimbą.Bet drąsai dar jam buvo reikalinga degtinės.— “Na žinoma,’ žinoma,” pratarė batsiuvis. Siuvėjas po šitų kalbų atsisveikinęs išėjo.Greitai buvo surasta degtinės ir visa pinigų ieškotojų draugija linksmai gėrė ir jau dalinosi Skridulienės pįngais.Tuo tarpu siuvėjas tiesiai iš Senkaus nuėjo prie nabašninkės Skridulienės pirkips ir išmušęs kvartką atsikabinęs ir atsidaręs langą įlindo vidun., Rądęs nabašninkės rūbus, apsirengė ir laukė pinigų ieškotojų ateinant. “Aš paro- ’ .....................iaūsi bailiai.” .dygiu, kad jF^ąsųoliai yra didžū

mus, pradėjo šaudyti iš pą- trankųr—išžudė—popiežiaus -gvardiją. Svetimų valstybių pasiuntiniai padėjo persirengusiam popiežiui pabėgti į Neapolį, kol 1850 metais su Austrijos ir Prancūzijos pagalba vėl sugrįžo į Romą.Maištininkai pasitraukia į Sardiniją. Jų vadu stojo Sardinijoj karalius Viktoras Emanuelis. Jis vėliau pasitelkia Prancūzijos karalių Napoleoną III, nugali Austrijos kariuomenę, užima Siciliją, Neapolio miestą, sumuša popiežiaus kariuomenę ir 1860 metais pats ... pasiskelbia suvienytos Italijos karaliumi. Paskiau už- imar ir Romą 1870 metais . rugsėjo 20 dieną. Tuo būdu • Bažnytinė valstybė, gyvavusi nuo 755 iki 1870 metų, tapo panaikinta.
Popiežiui buvo leista gy

venti Vatikano, Laterano ir 
Castel Gondolfo rūmuose, 
turėti savo sargybą, telegra
fą ir pašt<), šaukti visuoti
nius susirinkimus; mirus 
popiežiui rinkti kardinolams 
kitą popiežių, skirti savo 
pasiuntinius, globoti katali
kų mokyklas Romoje. Kar
dinolams ir kongregacijoms 
išlaikyti buvo skiriama 3,250 
lyrų. Taip skelbė vadina
mos “garantijų teisėj.” Po
piežius Pijus IX jų nepri- , 
ėmė ir, protestuodamas prieš 
padarytą skriaudą, užsidarė 
Vatikano rūmuose ir iki šios« 
sutarties su Italijos vyriau
sybe pasirašymo nėra išėjęs 
iš Vatikano, todėl ir lig šiol 
vadinosi Vatikano kaliniu.

(“Mūsų Laikraštis”)

V •

Gerokai pritemus Rimbą savo įsigėrusius 
draugus vedė prie Skridulienės pirkios.

Nors pats Rimbą ir jo draugai buvo gerokai 
įkaušę, bet juo artyn prie pirkios juo labiau iš 
baimės drebėjo.
i Štai ir pirkia. Rimbą priėjo prie lango.

“Na tik, vyrai, nebijokit, nesues,” drąsino 
savo draugus, o pats drebėjo, kaip lapas.

Rimbą atsikabinęs langą pro siuvėjo išmuštą 
kvartką ir pasakęs; “Dieve, padėk,” įlindo pir
kiom Paskui jį sulindo kiti.

Pasislėpęs pirkioje siuvėjas jjradėjo belstis 
ir ūkauti. Rimbą pusiau numirė. Rimša lai
kęs žibintuvą iš rankų paleido, o batsiuvis iš 
baimės metės pro langą laukan.

— “Vyra-aa-i-i ko-ko bi-bijote. Nebijokit, 
žegnokitės, jei pikta dvasia—nelįs, o gera nieko 
nedarvs,” drąsino Rimbą, nors pats drebėjo, 
kaip drugio krečiamas.

Siuvėjas sukvatojo. Visi pinigų ieškotojai 
metėsi laukan pro langą. Kurie suskubo pro 
langą išsprukti, tie jau nešdinosi jier laukus 
kas kur spėjo, o Rimbą siuvėjas tarplangėje su
čiupęs pradėjo gnaibyti. Riniba ir Rimša beli
ko. Pastarąjį laikė už lango užkliuvęs švarkas, v 
iš kurio išsinėręs nubėgo.Rimbą pirmiau šaukė pagalbon dfžnfgus, bet neprišaukęs pradėjo geruoju prašytis verkdamas :

• \— '“Dovanok, dovanok Skridulicnėle. Amžiną, amžiną atilsį duąk Tau dangaus karalystėje. Oi oi oi tik paleisk mes daugiau nei kojos nebekelsim.”
. '4Ir taip iš baimės vos gyvą paleido Rimbą.Po šito įvykio Rimbą ir Rimša ilgai sirgo ir daugiau pasižadėjo neiti paslėptų pinigų ieškoti.Kanų kaimas dabar tekalbėjo, kad Skridų- licnės pinigus saugoja velnias ir pirkioje tik velniai gyveną. Siuvėjas tik šypsodavos, o Rimbą x ’ sutikdamas ir šiam visą įvykį papasakojus siuvėjas pridurdavo: “Tai, d ėdi s. buvau pateku kaip nuogas į dilgėles.”— “Taip taip, vaikeli, pasensti bcsidabj’dą- mas, numiršti besimokydamas.” atsakydavo lin

guodamas galva Rimbą. Kauno “D-kas”; t.. -
. .į .



lesniu žemės sluoksnių, o po muose tą gražią knygutę.
Už
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nasrų.
jų išmetamos me- 
skiriasi i dujines,

BOSTON FIVE CENTS 
SAVINGŠ BANK
30 SCHOOL STREET, BOSTON

A "A Bank for tbe Milium"

viršeliais... ..
viršeliais___
viršeliais----
viršeliais—

* of this Institution___ ?
' 1 t

9 Į tris-ketvirtdalius šimtmečio šis bankas yra atsiekęs
vieną iš tų, kuris turi 177,000 depozitorių, sU turtu

> suvirs 100 milijonų dolerių.
Kasdieniniam patarnavime šioj apylinkėj šis bankas 
nurodinėja tuos idealus ant kurių yra įsisteigęs. Nuo V'
pat pradžios “bankas dėl'milijono.”

You are cordially-invited to malė thit YOUK bąnk^

pirmąsįs liętuvių laikraštis maišė. Rašo laišką savo ge- ir “Baltinis,” kuriuos, pairam ig^čnni, prašydamas tariant dėdei A., Jurgis, su- pagelbos atvykti į Ameriką, sidėjęs su savo kaimynu, I* neilgai trukus, gauna užsiprenumeruoja ir skaito, laišką, kame patariama eiti tšmvdamas kiekvieną nuo- pas jo tėvus, kurie paskolin-
A C ’ “K

IS BAUDŽIAVOS LAIKŲ

ir

Jei nebūtų Kristus laiminęs šios .žemės, 
Kažin ar sužinotumėm kur kryžkelių galai; 
Keliautumėm nešiodami mažutę, trapią viltį, 
Parkristumėm kur nors kaip amžini vergai...

Nesuskaitomi būriai vidurnakčių pabūgo, 
Vidurnakčių su pragaro šauksmais, 
Nes dabai- šešėlį savo jau viši pamatė 
Ir ateitis širdin klabena su skausmais.
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o
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Nuvažiavę į Rygą.
Jurgis,ididžiausiarrle šaltyje gulėda- 
švento- rome ant rogių, nes už nak-

1. Europoje ............
šiaur. Amerikoj 
Vidur. Amerikoj, 
Pietų Amerikoj’ 
Azijoj ...............
Afrikoj .............
Australijoj .... 
Ant jvairių salų

/ Veskis
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Tuo padarysi- -
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JUOZAS P. ŠARKIUNAS
DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO
KOMPANIJA

*
§1 kompanija Išdirblnėja pianus 

Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas ftarklunas daro specla-

■ t| raginimą bei lietuvių biznio.
1 Aukščiausios rūšies Planai, Vik- 

trolai ir Radlos Šemiauslom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dėl katalogo, pristatymas visur 
dykai. Prieš plrksiant matyk Poną 
ftarkiuną. t

Vose & Sons Piano Co.
100 BOYL8TON 8T. BOSTON
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AL. K K. P. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA:
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm.; 
B. Jakutis—1 viH-pirm; O. Adomaitiehė—? vice-pirm.; < 
J. Svirskis—sekr., 104 Derchester Mm*.
O. Sidabrięnė—iždin.; Kun. A DaUf “ 
Redaktorius, 41 Providence Street, W 
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(leniniai ugniakalniai iša.1 
giną naujas salas, jas žnjo- d 
nes pastebi, apsigyvena, vi- 
sai nebodami, kad po kojo- p 
mis gali vėl žemė atsiverti. 
Pasitaiko, kad vėl atbudęs

* - -Mugniakalnis tas-salas išardo f.'I 
su visais jų gyventojais ir.;'* 
palaidoja vandenynų gelme- * 'j 
se- . ■

Baisi t^ula būna vandens—L 
ir ugnies kova. “ Ūkininkas”’/K

Ką tik išėjo iš spaudo*! 
Artisto ■' -.

STASIO PILKOS į 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA” 
su paveikslais 

Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
jų. ,
Verta kiekvienam turėti na-

- - <

Kaina tik 25c. *;
persiuntimą prisiųskit < už ? 
pašto ženklelį.

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

DIDŽIAUSIA DOVANluI
Neužmirškite užsakyti savo my^ s 

limam sūnui, dukteriai ar i x__* 
broliukui geriausią vaikų Ii 
t į “Žvaigždutę.” r" 
te didžiausią jam džiaugsn

“Žvaigždutė” yra viena 
miausių vaikų laikraščių, k _ 
Švietimo Ministerija prenųmeruo-^ 
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių 
skaitymėlių ir pačių vaikų kuri-\ 
nėlių. “Žvaigždutė” išeina, faąh." 
mėnuo ir metams tewaštuoja 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6

Adresas: Lietuva, Kau- . 
nas, Liaudies Namai, “Ž v.ąT 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija.v *^3

' iii*

KALVIO SŪNŪS
I . ’ > *Trejetą tuzinų metų atgal, kada saulutė gaivino Lietuvos padanges, budindaipa N. kaimo žmones iš gilaus ir saldaus miego, kalvio šeimyną apdovanojo Dievas sūnum, kuris sulig motinos noro tapo apkrikštytas Jurgio vardu. Naujai gimęs Jurgutis niekam nesuteikė jokio įspūdžio. Jis gimė ir augo, kaip ir kiti N. kaimo 

raikai. Būdamas mažutėliu Jurgutis verkė ir-rėkė kaip 
visi maži vaikai ir vargino 
savo gerą motiną. Kartais 
per ištisas naktis, neduodamas jai poilsio. Jurgio tėvai — motina Ona ir tėvas 
Jonas buvo paprasti kaimie
čiai, nuo kitų kaimynų jie 
skyrėsi tiktai tuomi, kad 
kalvis niekad negerdavo ir 
mažai pas kaimynus tesilan
kydavo : daugumą laiko praleisdavo jis prie savo įpyli
mo priekalo, dirbdamas kai
mynams iš plieno noragus, 
apkaustydavo ratus, vežėtis 
ir kitus kaimynams reika
lingus daiktus. Kalvio žmo
na taipgi būdama darbšti ir 
blaiva su tuščiomis kalbomis 
tarpe kainiinkų neužsiimda- 
vo. Visados save ramindavo 
Lietuvos dainelėmis, kuriu 
nemažai išmoko ir beaugan
tis Jurgutis. Paūgėjus Jur- 
gučiui iki šešių metų, moti
na sėdėdama prie ratelio, 
pradėjo Jurgutį mokinti iš 
knygos skaityti. Skaitymą 
Jurgutis pamylėjo ir jau bū
damas astuonių metų skaitė 
kaip senis, bile lietuvišką 
knygą — ypač jam patikda
vo Šventųjų Gyvenimai, iš 
kur vis ką nors kas vakaras 
savo tėveliams paskaityda
vo. Su kaimo vaikais Jur
gutis turėjo labai mažai pa
žinties. Tėvas pagal savo 
amato Jurgučiui rodydavo 
kaip norą užsmailinti. kaip 
kirvį išaštrinti ir tam pana
šius dalykus. Bet Jurgutis 
ant to visai nebuvo linkęs. 
Jam neapėjo tėvo — kalvio 
amatas. Jam labiausiai rū
pėjo sužinoti kas pasaulyje

tikį. Sunku Jtai. apsakyti, kaip laimingai Jurgis jausdavos, kadą skaitydavo lietuvišką laikraštį! Rudens ir žiemos laike, arba nėdėldie- niais, pas dėdę A susirinkdavo būrys kaimynų ir kai- jno bobelių, kuriems Jurgis su pasididžiavimu perskaitydavo tos savaitės laikra- V Y* sčius.
• fVieną gražią dieną mūsų Jurgis gauna laišką iš... A- merikos. Jo brolėnas aprašo savo “ponišką” gyvenimą Amerikoje, kaip jam gerai sekasi, kad jis dirbdamas vos 8 valandas į dieną ir tai visai lengvai, sėdėdamas prie masinos, kaldamas če- verykams padus, užsidirbąs po keletą dolerių į dieną. Tas Jurgį beveik visai su-

Suvirs 20 Metų »

DGKIAKALKIAI
■ • .< ’

Kur ją yra. Uguiakalnių atsiradi
mas, veikimas.Daugelyje žemės vietų y- ra neramių kalnų—kubrių, kurie laiks nuo laiko prapliumpą pelenais,

akmenimis ir karšta žemės 
gelmių koše. Pavojinga to
kiose vietose, bet kartu ir į- 
domu matyti tuos ugnimi 
bežarstančius kalnus galin
gus. Mokslininkai betyrinė
dami yra pastebėję, kad ug
niakalniai yra dviejų rūšių: 
1) veikiantieji ir 2) užgesu- 
sieji. Užgesusiais vadina 
tuos, apie kuriuos nėra ži
nių kada jie buvo atsivėrę, 
kad išmestų iš savo didžio
sios gerklės pragariško kar
ščio ir visokių sutirpusių 
daiktų kabius. Dažnai atsi
tinka, kad užgesusieji staiga 
atbunda, sudreba ir dar 
smarkiau pasireiškia negu 
nuolatos veikiantieji, arba 
tie, kurie, laikomi neužgesu- 
siais. Garsusis Vezuvijus 
lig 79 metų po Kr. gini, bu
vo laikomas taip pat jau už
gesusiu, bet kai tais metais 
jis užvertė ir palaidojo pa
lei jj spėjusius per jo ramy
bės laiką išaugti tris didžiu
lius miestus su' visais gyven
tojais, tai nuo to laiko skai
tomas veikiančiu. Tų gar
siųjų miestų Pompejaus, 
Stabijos ir Gerkulanumo 
griuvėsius pastaraisiais lai
kais atkasinėja ir randa la
bai įdomių dalykų, kurie 
žmonių buvo vartojami prieš 
18 amžių.

Visame pasaulyje yra ši
tiek ugniakalnių:

U t {/esu šią 
.27 
.34 
.35 . 
.40 
.40 

2
.. _______ .... ........... ’ 8
8. Ant j vairių salų ir 

vandenynų dugne 196

Išviso .......................... 388

Ugniakalnių veikimo 
priežastys

Jų veikimo priežasčių yra 
daug ir įvairių. Aiškinama 
pavyzdžiui, kad persisunkęs 
žemės gelmėsna vanduo jun
giasi su ten esamomis me
džiagomis ir iš to susidaro 
didelis karštis ir jėga. Arba 
vėl, viršutiniai žemes sluoks
niai spausdami apatinius ir 

ietis, kad jūsų tėvai, ginda- rietomis dėl įvairių priežas- 
mi savo žmogiškas teises, čin gilyn slinkdami trinasi 
aip padarydavo—baigė se- ir gamina karštį. Be to, 

nelis pasakojimą.—“P. B.” mokslininkai - geologai (že- 
 

pagelbos atvykti į Ameriką. Ir neilgai trukus, gauna laišką, kame patariama eiti pas jo tėvus, kurie paskolin- sią Jurgiui reikalingų kelio- nei pinigų. Jurgio, kaipo našlaičio, nebuvo kas jį sulaikytų bei persergėtų. Nors Jurgis važiuodamas Amerikon buvo vos 16 .metų, bet vienok išrodė daug . senesniu ir be jokių kliūčių ir trukdymų buvo įleistas į laisvės šalį...Ką Jurgis patyrė kelionėje, keliaudamas į nežinomą šalį ir pirmą sykį savo gyve- liime išvydo čia mums visai nesvarbu. Tai būtų ta pati pasaka, kurią patyrėme beveik kiekvienas mūsų čia atkeliavusiųjų. Tai jau visiems vra gerai žinoma. Bet svarbu, kaip Jurgis pasielgę ir į kokias kilpas pakliuvo laisvės šalyje...
(Bus daugiau)

(Senelio pasakojimas)
— Seniau — pasakojo se

nelis—ne taip būdavo, kaip 
dabar. Dabar jūs laisvi e- 
sate, bet mes, eidami bau
džiavą, daug vargo ir darbo 
turėdavome. Per rugiapiū- 
tę pareidavome sutemus iš 
dvaro. O čia savo rugiai 
stovi neplauti. Tai, būda
vo, pavalgom vakarienę, nu
einam į kluoną, parvirstam 
vienmarškiniai ant plikos 
pievos (taip šilta būdavo), 
numingam kokią valandą ir 
kada jau "pirmieji aušros 
[spinduliai pradeda rodytis, 
keliamės ir einame savo ru
gių piauti. Tai, lig saulei 
patekant, gerokai nuplauda
vome. Taip vaizdavome vi
są vasarą.

Žiemą taip pat ramybės 
neturėdavome. Bjauriausias

dedasi. Jis išgirdęs kaip žmonės kalba apie kokią tai Angliją, Franci ją ar Vokietiją, klausdavo savo tėvo kas tie dalykai tokie yra, kur jie ir tt. Jurgiuko tėvas, nebū- damak apšviestu žmogum, negalėdavo kaip reikiant teisingų atsakymų duoti.Tiems ir kitiems neišaiškinamiems klausimams atsakymų Jurgutis pradėjo ieškoti knygose. Vakarais visą liuosą laiką Jurgutis praleisdavo 
prie knygos. Dienos laike 
dabodavo gyvulius arba pa
gelbėdavo didesniems darbe, 
o vakarais ieškodavo “ste
buklų” ir nežinomų dalykų 
išaiškinimo knygose. Tėvas 
matydamas tokį J urgučio 
prie knygų prisirišimą, tar
davo motinai kad taip mes 
būtumėm turtingi, tai tikrai 
savo Jurgutį padarytume 
kunigu. “Taip, tikrai Jo
nai,” atsakydavo Jurgučio 
motina,” bet kame tie smul
kieji?” Ir taip Jurgutis au
go negaudamas progos nei 
mokyklos lankyti. Viskas, 
ką Jurgutis išmokdavo, na
mie nuo motinos arba nuo 
vyresnės sesutės Agotos. Po
rai saavicių motina išprašė 
tėvo, kad leistų Jurgutį pas 
kaimyną A., kuris viedrus 
dirbdamas, mokino Jurgutį 
rusiškai... Tokiose tai ap
linkybėse Jurgutis užaugo 
iki 11 metų. Kada Jurgučio 
geras tėvelis, neišaiškinama 
kaimiečiairis liga, staiga pa
simirė, Jurgutis likosi pusei darbas būdavo — į Rygą va- 
našlaičio. Vienok jis nedaug žiuoti. Ratai ir rogės tada, 
ką teatbojo ant našlaitystės, mat, nekaustyti miediniai 
rodydamas savo didvyrišku- būdavo. Todėl važinėjanti 
mą tėvo šermenyse, vietoje greitai atplušydavo, atše- 
raudoti juokavo ir tuomi nu- berkštidavo (atšipdavo). Jei

1 stebino susirinkusius kai- žiemą su vežimu važiuoda- 
1 mynus. Likus iš dalies naš- mas sustosi, tai paskum pa- 
1 laičiu, apie mokslą Jurgu- sijudinti iš vietos labai sun- 
• čiui jau buvo negalima nei ku: mat, tos rogių šeberkš- 

svajoti. Priverstas buvo nuo tės prišąla, ir tada ilgai rei- 
aušros iki tamsai sunkų dar- kia vežimas į šalis sukinėti, 
bą dirbti. Neilgai trukus kol pradedi važiuoti. Taigi 
mūsų Jurgutis lieka tikru važiuodami toliau (į Rygą) 
našlaičiu, kada, užėjusi kar- pasiimdavome ir oblių, ro- 
šcių epidemija, pirm laikolgių šeberkštėms nuobliuoti, 
paguldo jo mylimą motiną į Ir aš kartą, atsimenu, nedė- 
<apus. Jurgutis pavestas lios rytą važiavau, didelis 
globai pusbrolio, buvo pri- šaltis buvo — ėmė ir atšipo 
verstas sunkius darbus dirb- rogės. Taigi turėjau išlip
ti ištisas dienas. Laike Sek-|ti, apversti roges ir nuob- 
minių esant atlaidams D.jliuoti.
bažnytėlėje, mūsų 
melsdamasis ant 
riaus. nepamatė iš kur jamlvynę trys skatikai reikėda- 
ant knygos užkrinta spaus-Ivo užsimokėti.
dintas lapelis. Apsidairęs! Moterys taip pat daug 
patėmijo, kad tokiu lapeliųlvargo turėdavo. Vasarą jos 
aplinkui išberta dide daugy- įvairius laukij darbus dirb- 
br. Jis tą lapelį įspraudė Idavo, o žiemą verpdavo ir 
į knygą ir, išėjęs ant rinkos, ausdavo dvaro naudai. Šu- 
pradėjo skaityti. Skaito ir kuodamos linus verpalams, 
pats nesupranta... Būta tai pasistatydavo ant stalo ru- 
atsišaukimo į dvarų ir fab- benį vandens ir ant jo Su
riku darbininkus, kurstant kuodavo linus tol, kol jokio 
prie streiko. Po apačia pa- krislelio į vandenį krintant 
si rašo ten koks L. S. Parti- nebesimatė. O verpti Teikė
jos Komitetas. Jurgiui tas davo labai plonai, neskomi- 
buyo didelė ir nesuprantama korius, atvažiavęs verpalų 
naujanybė. Neilgai trukus atsiimti, nusimaudavo nuo 
“Vilniaus Žinios,” vėliaus piršto žiedą, ir verpėja tu- 
JurgiHi papuola į rankas rėdąvo visą siūlų matką pro

tą žiedą perverti. Jei 
į-ios verpėjos matkai 
žiedą neišlįsdavo, tai tą 
misorius su bizūnu kapoda
vo.

Nors ponai ir koniisoriai 
kaip įmanydami vargino 
žmones, bet ir jie patys kar
tais įkliūdavo. Kartą buvęs 
toks atsitikimas.

Vakare baudžiauninkai 
kūrinę dvaro jaują ir bulves 
kepę. Atjojęs komisorius ir, 
radęs baudžiauninkus beke
pant bulves, pradėjęs juos 
bizūnu kapoti. Tarp bau 
džiauninku buvęs a. a. Balt- v «•
raus tėvas, tvirtas, kaip ą- 
žuolas. Kada komisorius 
pradėjus kirsti jam per kal- 
nierių, jis tik žvilgt žvilgt 
į kitus: “Vyrai, ar mes už- 
sileisim!” capt komisorių už 
kalnieriaus, sulenkęs dvilin
ka — o krosnis smarkiai 
liepsnojo kyšt po krosnimi, 

|su kačerga pastūmęs, ant 
viršaus užmetus dar keletą 
pliauškių, ir komisorius, nė 
ai nesurikęs, supleškėjo.

Tai mat, kaip seniau mes 
gyvtmome. Jūs dabar stebi
tės iš to, bet nėra ko ste-

Stasius Bndavas

KRYŽKELIŲ KRYŽIAI
(Iš cikliaus)

Kryžiai kryžkelių visoms šalims ne svetimi, 
Kryžiai kryžkelių visas šalis žegnoja 
Ir sujudę nesuskaitomi nakčių keleiviai. 
Greit pajunta, kad širdy dangus liepsnoja.

« 
Plaukia minios nešinos jau valandas baltąsias, 
V alandas su Trimečių šventais balsais, 
Ir aš sakau: dabar jau minios šventos, tyros, 
Šventos, tyros kryžių kryžkelių žegnojimais tyliais!(“Rytas”)

The Week of May lst, 1929 ' 
Jtfąrks the -j^th ^/Lnniversdry

mes žievėj ir gelmių tyrinė
tojai) yra priėję išvados, 
<ad už kietosios žemės plu
tos yra plati juosta ištirpu
sios ugningos medžiagos, o 
dar giliau labai didelio karš
tumo dujų. Visa tai veikia 
į kietąją žemes plutą ir pa
jėgia ją vietomis praplėšti, 
prasimušti viršun. Čia ir y- 
ra vyriausios priežastys Tže- 
m'ės drebėjimų ir ugniakal- 
nių veikimo.
Ką ugniakalniai išmeta iš savo

z
I

Visos 
džiagos
skysčius ir kietus dalykus. 
Veikimo pradžioje papras
tai pirmiausia pasirodo dū
mai ir garai, vėliau susmul
kinta įvairi kieta medžiaga 
iš ugniaklanio gerklės ir gi-

jų seka tiršta košė — lava. 
Lava tai yra įvairių žemės 
gelmėse ištirpusių daiktų 
mišinys. Kiečiausieji ir, 
mūsų manymu, ugnyje ne- 
tiipstantieji dalykai (įvai
rūs akmenys) ten yra sutir
pę. susimaišę su metalais ir 
kietais dalykais, kurie pake
lėje bekylant į viršų buvo 
sutikti. Tuos pačius daly
kus ugniakalniai išmeta iŠ 
savęs ir tie, kurie atsiveria 
vandenynų dugne. Tik ten 
karštoji lava susidūrus su 
vandeniu labai trukšmauja, 
atšalsta, sutrupa ir užver
čia jūrų dugną įvairiomis 
žemės gelmių skeveldromis. 
Atsitinka, kad toki pavan-

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MALDŲ RINKINĖLIS, juodais
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS, juodais pras

tais viršeliais ______ ____________  ;__________ -50-1
• ■ • y

. Visus užsakymus siuskite sekančiu adresu;

"DARBININKO'” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvay South Boston, Mm£ •.?



KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ
PilnųjųKOLONIJOSE

Livingstonietis

LIETUVIS ADVOKATAS

J. Jeskelevičia

Pum Pudlum
Adomo ainis

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą 
dideliuos^—daro jį kilniu — 
Bovel.

Gyvenimo Vieta: 194 Mlllbury SL 
(ant 8-čfo aukšto) Tel. Cedar 4953

Ofieae: 212 Mlllbury SL, Worces- 
ter, Mass. Tel Park 2795.

Karalaitė Grožės, Brone 
Višniauskiutė.

jau, ji 
siuntė, 
Salėzijiečiams misijonieriams. 
žymesnių aukotojų vardai yra šie: 
Kun. Juozas Kaulakis aukavo $3. 
p. Antanas Poniškis — $2, p-lė M. 
Venckūnaitė $2 ir poni Agota Ma
žeikienė $1.50.

KUN. A. DAUGIS, 
pirmas Norwood’o šv. Jurgio pa
rapijos klebonas pastatė bažnyčią.

koj gyvena 
motina 
vienas 
sų Karalaitė Grožės 
Višniauskiutė
Pa

Nėščios Moterys 
tfaus greitą pagelbąnuo 
Širdies piktumą naudo jaut

LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 
gegužės 7 d., 7 vai. vakare, 20 
AVebster St. Nariai kviečiami gau
siai ateiti, nes turime atlikti didelį 
darbą. Atminkite, kad gegužės 30 
d. įvyks LDS. N. A. apskričio iš
važiavimas. Mes turime prie jo 
smarkiai rengtis. Reikės daug dar
bininku.

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS i 

Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
Urendavo jam automobilius vestu- ] 
vėms ir kitokiems pasivažinėji-1

džio. Susirinko nariai į bažnyčią,, 
atkalbėjo rožančių ir dvasios va
das kun. A. Daugis pasakė pa
mokslėlį apie blaivybės garbingu- 
mą, o girtybės blėdingumą. Bu« 
vo kalbėta, kad reikia jauname- 
čių skyrių sutverti prie kuopos, 

reikalas nereikėtų atidėlioti, 
bet tuojau pradėti vykinti. Į' Pil
nųjų Blaivininkų Naujos A. Aps
kričio suvažiavimą, kuris įvyks 
12 d. gegužės, Loįvell, Mass. kuo
pa išrinko tris apmokamus dele
gatus, o girdėt ketina važiuoti ke
letą liuosnorių.

Mūsij parapijos 35 metų jubi
liejaus sukaktuvių bus išleista is
torinė knyga. Draugijos nusi
trauks paveikslus ir įdės į knygą. 
PHnųjų Blaivininkų kuopa visuo
met buvo pirmutinė parapijos vei
kimuose, tat ir nutarė nusitrauk
ti paveikslus ir įdėti į knygą. Pa
veikslai bus traukiami 5 d. gegu
žės, 2 vai. po pietų pas fotografą 
Joną Černių, 8 Vernon StO* Visi 
nariai malonėkite atsilankyti į 
paskirtą vietą ir laiką.

Mūsų parapijoj dažnai rengia
ma vakarienės. Tat kuopa su
manė įsitaisyti reikalingus indus 
ir lėkštes. Tam tikslui paaukuo
ta iš kasos pinigais ir paimta 
knygučių parduoti.

JUOZAS A. SOGTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street \ 

Worcester, Mass.

JUZRRAŪKTYTR
Dienom Vakarais ir Aventad.

88 Front 8t 50 Sterilus 8t 
W0RCESTER, MASS. 

Tel. Park 191A

roOm
St., Worcester
Tel. Cednr 733«

Balandžio12 d.; Toronto raudo
nųjų “Veikėjas” atsako į kores
pondencijas “Oida-Voida” ir Sve
čiui, kurios tilpo “Darbininke.” 
Svyrūnėlis neturėdamas suprati
mo apie bolševizmą, rašinėja į ko-

iedojo Velykų giesmes ir
Auku surinkta $1,-

JO^. G. ZUROMSKIS
Vfenintėlis lietuvis lalsnlnotns e- 
iektrlšinii't. Tnrfu 8 metus prity
rimo. Taisome Ir Jvedam motoms 
lr vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir pardnodame radlos. “Nesakyk, susimildamas, 

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

STOCK ..r .
10 Ellesworth
Tel/Park 5452.

panavo p-lė O. Mušinskaitė.
Prieš užbaigimą programo pra

bilo gerb. jubiliatas. Buvo taip 
susijaudinęs, kad negalėjo daug ir 
kalbėti. Ačiavo visiems ir žadėjo 
savo maldose nepamiršti.

Vakaras baigėsi Lietuvos him
nu.

L. D. S. 2 kp. rengia išleistuvių 
vakarėlį, gegužės 5 d. 7 vai. vaka
re. gerb. kun. V. K. Taškūnui, mū
sų organo “Darbininko” buvu
siam redaktoriui ir darbininkų va
dui, kuris geg. 18 d. apleidžia J. 
Valstijas ir važiuoja Lietuvon.

Svarbus susirinkimas.

Lietuvių dainininkė M. Čižaus- 
kienė, matyti, kad svetimtaučiams 
labai patinka. Kelios savaitės at
gal ji dainavo vienam moterį] kliu- 
bo pokyly, kur dalyvavo apie 300 
moterų. Dabar vėl tapo pakvies
ta tu pačių kliubiečių . dainuoti 
“ Arbatėlėm”

pasauliu Pranas Malevičius. Ve
lionis turėjo vėžio ligą. Balandžio 
25 d. tapo palaidotas su šv. Mišio
lu is, Lietuvių šv. Kryžiaus kapinė
se. Paliko nuliūdusią moterį ir 3 
vaikelius. Iš Lietuvos paėjo Gar
dino rėd., Krokšlio kaimo, Dubi- 
čių parap. Velionis buvo doras ir 
tikintis žmogus, prigulėjo prie pa- 
šalpinės šv. Kazimiero dr-jos ir A. 
L. R. K. S. 228 kp. Lai jam būna 
lengva šios šalies žemelė.

Permainė šv. Kazimiero bažnyčioj 
pamaldas. '

Sekmadieniais šv. mišios vietoj 
9 vai. ryto skaitytinės' suma 11 
vai., bus pirmos šv. mišios 8 vai., 
suma 10 vai. ir 11:30 skaitytinės 
mišios.

Pastebėta iš bolševikų “Lais
vės” kad ir Kanados valdžia ne
glosto bolševikų, ypač svetimtau
čių. Taigi, pasakyk “Svyrūnėli,” 
kodėl jus, bolševikus, Kanados 
valdžia persekiojar?

Dar vienas Toronto laisvųjų blo
gas pasielgimas, kad pamatę ko
respondenciją, tuojau sako, kad J. 
Krasauskas parašė. Pavyzdžiui, 
kad ir už “Svečio” koresponden
cijas įtarinėja, kad J: Krasauskas? 
rašinėja po “Svečio” slapyvarde. 
Turiu pareikšti kad “Svečias” vi
sai ne J. Krasauskas ir jį kaltinti 
už svetimas korespondencijas nėra 
gražu. Nemanykit, kad tik vienas 
J. Krasauskas gali žinias rašyti iš 
Toronto. Reikia pripažinti, kad J. 
Krasauskas yra darbštus vyrukas, 
pasišventęs dėl Toronto lietuvių 
labo, nesigaili net savo sveikatos 
nei laiko dirbtKparapijos ir drau
gijos reikaluose, ir J. Krasauskas 
vertas pilno pasitikėjimo Toronto 
katalikų visame kame, už jd darbš
tumą. Bolševikai jį puola per lai
kraščius ir ypatiškai Yra ir dau
giau geni ir darbščių vyrukų, ir 
kuomet tik visi ims smarkiau dar
buotis, tuomet pasibaigs “Lais
vėms” geros dienos Toronte ir at 
eis blogi laikai,-nes'mulkinti nesi 
seks.

LAIVAKORTES
WORCESTERIECIAMS ,

PARDUODU LAIVAKORTES I IR 
LIETUVOS

Pagelbėtų iAgaut 
sugrjžlmui leidimu* ir kitokius do
kumentus. ‘ . N

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriau*! patarnavimą Ir 
sąžiningą patarimą. *

Kaip jau buvo rašyta laikra
ščiuose, tai vakare 20-to balandžio, 
1929-se metuose, svetainėje Šv. Ka
zimiero parapijos įvyko išrinkimas 
Lietuvaitės Gražuolės Miesto Phi- 
ladelphijos. Išrinkta p-lė Bronė 
Višniauskiutė; ji gavo daugiausia 
balsų — net 77-nius! Turiu pažy
mėti, kad ji — p-lė Višniauskiutė 
tapo pergalėtoja... ne tik pasidėko- 
jant savo nepaprastai grožei, bet 
ir savo rimtumu ir malonia, sta- 
jiai angeliška žiūra. Jos gimdyto 
jai — tėvas Adolfas ir motina E-. 
leonora (iš Baranauskių šeimos) 
19-ka metų atgal susituokė Švento 
Kazimiero bažnyčioje; Sakramen
tą moterystės jiems suteikė gerb. 
kun. Kaulakis. Jos tėvas Ameri- 

jau 24-rius metus, o 
,—22. Tai, kaip tikiu, kiek- 
Turbūt dasiprotės, kad mū- 

p-lė Bronė 
ra Philadelphijoj, 

gimus: krikštyta Šv. Kazimie
ro bažnyčioje ir mokinosi ten pat., 
pas sesutes — vienuoles Kazimie- 
rietes. Gerbiami rengėjai to gra
žaus kontesto, ją žada su Taure 
Pergalėtojos—Champion Cup per 
laikraščius parodyti visuomenei....

Turiu pažymėti, kad tame vaka
re visi — taip jaunimas kaip ir 
subrendę, elgėsi, nors linksmai, bet 
gražiai ir padoriai. Tad garbė vi
siems, taipf rengėjams to vakaro, 
kaipo ir dalyviams jame! Ir verta 
yra pažymėti dar ir tą. kad laike 
šokių, vienu atveju muzikantai už- 
grajino lietuvišką šokį, regis suk
tinį. Tai pašokus jį, net ir tas jau
nimas kuris nesugebėjo jį gerai 
šokti, kaipo padėką muzikantams 
plojo delnais. Iš to galima yra 
spręsti, kad lietuviškas jaunimas 
myli lietuviškus šokius, nes juose 
yra gyvumas ir grožė. Tai visur 
muzikantai vieton amerikoniškų

"Vaičiūtės gražiai padainavo

munistiškus ir menševikiškus laik
raščius. “Svyrūnėlis” atsakyda
mas “Oi-da-vai-da,” sako, kad 
laisvi] pažiūrų žmogus, laisvai 
protauja. Aš dar galiu pridėti, 
kad ne tik laisvai protauja, bet 
bet iš bolševikiškos laisvės tiek 
na, bet iš bolševikiškos laisvės tiek 
darbininkams yra naudos, kiek iš

“Dar- 
lankosi 
Yra ir 

ir skai- 
nešan- 

Balandžio21 d. LDS'. 2kp. iškil-'čius dvokiantį kvapą tarp lietu- 
mingai paminėjo savo organizaei- vių. Laikas visiems lietuviams 
jos globėjo Šv. Juozapo dieną. Vi-•sus*Pras6. Skaitykite gerus ka
ri nariai susirinko į šv. Roko para jtalikiškus laikraščius.
pi jos svetainę ir prisisegę ženkle-* A. K.
liūs “in eorpore” ėjo į bažnyčią 
išklausyti šv. mišių ir priimti šv. 
Komuniją. 'Prieky visų nešė LDS.- 
vėliavą. Pirmoje eilėj ėjo mūsų 
dvasios vadas kun. J. Švagždys. 
Nariai pripildė pusę bažnytėlės. 
Gražų ir turiningą pamokslą, pri
taikintą šventei, pasakė misijonie-

X

rius kun. J. Vaitkevičius.

Mūsų klebono kun. V. Viluktai- 
čio 10 metų klebonavimo šv. Jur
gio parapijoj pagerbimo puota į- 
vyko kovo 24 dieną.

Tą dieną 9-tą vai. ryte jubilia
tas laikė šv. mišias. Jam asistavo 
kun. M. Kuliavas ir kitas svečias 
kunigas. Didysis choras tai dienai 
specialiai buvo išmokęs ir gerai iš
pildė naujas mišias. Art. J. ir M. 
C’ižauskai žavėtinai giedojo duetą, 
smuiko solo grojo Al. Šukys.

Vakare 6:30 vai. didžiojoj Šv. 
Jurgio auditorijoj įvyko pavyzdin
gas bankietas, dalyvaujant apie 
400 asmenų. Prie specialiai jubi
liatui parengto stalo, apart jubi
liato, kun. Vilkutaičio, sėdėjo kle
bono draugai: pralotas J. Smith, 
pralotas R. Shrieber, R. Miller 
Countv Prosecutor, J. Sulzman ir 
J. Mihelich miesto tarybos nariai, 
kun. Karužiškis iš Youngstown, 
Ohio, kun. Kuliavas, klebono 85 
metų amžiaus motutė ir jo dvi se
sutės, O. Alihelieh, muz. Čižauskai 
ir su žmonomis Dr. Vitkus, P. Mu- 
liolis, adv. P. Česnulis ir J. Venc
lovas.

Tvarkingai programą vedė p. O. 
Miheličienė,- kuri įteikė jubiliatui 
nuo visų susirinkusių dovaną.

Muzikalis programas, surengtas 
artistų Čiauškų buvo padalintas 
1 alkomis ir linkėjimais. Ad. Peč- 

Ma- 
mytė” ir “Kad aš būčiau saulu
tė.” O. Valiukiutės “Nuplasnok,” 
AI. Šukys smuiką solo ir Čižauskų 
solo ir duetai. Ypač p. Čižauskie- 
nės pirma daina, ką tik iš Lietu
vos gauta — arija apie “Baltą 
Paukštytę” (Paulausko) — žavė- 
jančiai išpildyta, kad ir svetim
taučiai gėrėjosi. Duetams akom-

Mot. S-gos 26 kuopa bal 2 d. tū
lėje surengus šeimynišką vakarą 
Be sąjungiečių su šeimynomis bu
vo ir svečių: kuopos dvasios va
das kleb. kun. Vilkutaitis, kun. M. 
Kuliavas, muz. J. Čižauskas. P. 
Muliolis. A. Zaleekas su žmona iš 
Chicagos ir kiti.

Gražiai vakarą vedė žinoma vei
kėja, krmpos pirmininkė, Paulina 
Glugodienė. Be kunigų prakal
bas pasakė sąjungietės: O. Mihali- 
eienė ir M. Čižauskienė, kurios ra
gino prie didesnio veikimo.

Garbė komisijai už surengimą 
tokio smagaus ir linksmo vakaro. 
Buvo įvalias gardžių valgių. Po 
to linksmai pasišokta prie Mušins- 
ko orkestros.

Velykos.

šv. Jurgio baž. 6 vai. ryto pats 
klebonas laikė Prisikėlimo Mišias. 
Žmonių buvo daug. Apie tūkstan
tis priėjo prie Dievo stalo. Choras, 
vedamas muz. J. Čižausko, žavė- 
jančiai 
naujas mišias. 
016.00.

\šiiaužinėjimų, neva šokių, dažniau 
Iturėtų grajiti lietuviškus tutiškus 
šokius. Bet... bet galų gale nors 

- -tai y patiekus dalykas, negaliu su- 
siturėti nepasakęs ir tą. kad tame 
vakarejurėjau ir nemalonumą. — 
Mat, permažai gavau gardžių ko
pūstų, kuriuos gamino ponia Ago- 

_ Mažeikienė, “gašpadinė” to va.- 
karo; nors skambučių tam reika
lui ir nestokavo. Nedavė ir gana. 
Girdi, kitiems nebus.

Misijų Reikalai.
Buvo kartą rašyta, regis—“Dar

bininke,” kad-mūsų garsioji vei
kėja, ę-lė Ona Unguraitė renka 
aukas misijų reikalams. Tai da
bar, kaip paskiausiu laiku sužino- 

— p-lė Unguraitė jau iš- 
surinkus, $27.80 Tėvams 

Gi

• Sekmadieny, gegužės 5 d. 
‘Aušros Vartų parapijos sve
tainėje įvyks “Darbininko" 
koncertas ir prakalbos.

„Rengia LDS. 1-08 kp. ir L. 
Vyčių 116 kuopa, kun. S. 
Vembrei vadovaujant.Tos dienos programas il- 

i ir turiningas.
Ryte, bažnyčioje kun. S. 
embrė pasakys ' pamokslą 
Katalikiškoji spauda vi- 
lomeninio, šeimyninio ir in- 
ividualio objekto atžvil-

rVąt are, 6 valandą prasidės koncertas ir prakalbos.
eKalbčs kun. J. J. Jakaitis, 4 Kazimiero parapijos kle- 

bpnas Woreesterv, kun. K. Vąsys iš Westfield, Mass., kgun. Vembrė, vietos klebonas, advokatai Pr. Baublys ir A. Milleris ir prof. Phen- 
D£>r Edder iš Sinaloa univer- siteto, Mexico.
^Dainuos Aušros Vartų parapijos choras ir solistes panelės M. ir Pldrence Mana- sąitės, O. Vieraitytčs ir kiti.
SWorcesterio abiejų parapijų lietuviai 'kviečiami gau

siai ateiti Į šį pirmą “Darbininko” koncertą. Atėję turėsite'gerą progą pasiklausvti 
(turiningi] ir gražių kąlbu ir .gęažtAJ lietuviškų dainelių ir njUzikos.

ožio pieno.
Katalikams galima laisvai pro

tauti ir veikti, jei tik nėra prieš 
Sutvertojo tiesas; bet bolševikai 
jokių tiesų nepripažįsta, dėlto jie 
laisvai protauja kaip gyvulėliai.

Kad šv. Jono dr-jos nariai kvie
čia merginas dirbti, tai aš tame 
nieko blogo nematau. Bet mergi
nai prigulėti prie laisvų bolševikų 
tai yra tik savo vardo žeminimas, 
ir kuo greičiau jos iš ten pasiša
lins, tuo bus joms pačioms geriau.

Kas link streikų, tai jis sako: 
“Ar katalikai kur vadovavo ir lai
mėjo streiką ir ar katalikams rū
pi darbininkų reikalai* Visai ne.” 
Tik pamislvk “Svyrūnėli” ar tu 
čia protingai galvoji. Aš turiu pa
sakyti, kad esi melagis, pirma, kad 
katalikai kaipo katalikai niekur 
nestreikavo, bet katalikai, kaipo 
darbininkai, sykiu su kitais darbi
ninkais streikavo ir net vadovavo 
streikuose jeigu matė reikalą, kad 
reikia streikuoti ir vadovauti, ir 
daugely vietų laimėjo. Bet kur tik 
bolševikai vadovavo, ten visur 
streikai buvo pralaimėti. Kodėl 
pralaimėjo? Deko, kad jiems rū
pėjo savo kišenius, o ne darbinin
kų reikalai. Kad kunigai smerk
tų streikus, kurie būna dėl darbi
ninkų būvio pagerinimo ir teisin
gai vedami tai netiesa ir yra, 
“Svyrūnėlio” šmeižtas. Štai mink
štųjų anglių streike, daug kunigų 
dirbo kiek galėjo dėl streikierių ir 
kunigai visuomet parėmė darbinin
kus, jeigu reikalavimai yra teisiu-

DAUG SVEČIŲ
Į Mūsų miestas Montello, 
Mass. šiemet sulauks daug 
svečių iš Lietuvos. Gegužės 
i r- birželio mėnesį atvažiuos 
Stasys ir Marijona Grima- 
liai pas Petrą Veselį po num. 
63 Blendall St., Petras Over- 
ka pas Joną Miškinį, Petras 
Valentukevičius pas brolį M. 
Valentukevičių po num. 44 
Arthur St., Boleslavas Ku- 
kauskas pas brolį Petrą Ku
kau ską, Liudvisė Ambrosiu- 
te pas dėdę Mikolą Ambrosą, 
Antanas Jordanas pas pus
brolį Miką Gross, p-lė Elena 
Dambrauskaitė pas tetą Vla- 
dislavą Baronienę, p-lė Ago
ta Sklaiviutė pas tėvelį Pet
rą Sklaivį. Kiti svečiai pri
bus kiek vėliau, bet yra spė
jama kad daugiausiai pasa- 
žierių atvažiuos liepos mėne- 
;sį. Tiesa, yra daug važiuo
jančių ir į Lietuvą aplankyti 
tėvynę ir gimines. Gegužės 
12 dieną išvažiuoja į Lietuvą 
laivu Republic ponia Ona 
Jakubavičienė, p. Pranas Jo- 
cas ir ponia Elena Jakuba- 
vičienė.

Kas norite į Europą nuva
žiuoti greitai per 6 dienas, 
tai tą išleisiu ant laivo Le- 
viathan. Šiandiena jau visi 
žino kad U N ITE D STATĖS 
LINES turi didelius laivus 
ir teikia geriausi patamavi- 
nia keleiviams.__________

Visiems parūpinsiu doku
mentus išvažiuoti ir atva
žiuoti. Taipogi siunčiam pi
nigus į Lietuvą ir į Lenkiją 
doleriais. Mūsų - drabužių 
krautuvė ir agentūra atdara 
iki 9 valandos vakare.

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

gi.. Aš norėčiau, kad “Svyrūnė
lis” prirodytų faktiškai, koki ku
nigai. kokiame streike, kokioje 
vietoje ir kada buvo priešingi?

Kas link šmeižimų, pravardžia
vimų, tai mes katalikai nebijom, 
tas mums blogo nedaro, bet tuo 
parodote kokią meilę prie kitokių 
įsitikinimų darbininkų jūs bolše
vikai turite. O kad aš patariau, 
kad katalikės šeimininkės nelaiky
tų bedievių ant kvatieros, tai čia 
nėra jokia neapykanta, bet tik pa
tarimas apsaugojimui savo namų.
“Svyrūnėlis” sako : “Kokią nau

dą iš bažnyčių ir vienuolynų turi 
Suv. Valstijų darbininkai?” Ak
las bolševikas tik nemato, bet ka
talikas darbininkas turi didelę 
raudą, nes gali atlikti tikybines 
kataliko priedermes, o vienuolės 
pašvenčia savo gyvenimą globoji- 

imui nelaimingų jų, mokytojauja 
mokyklose ir auklėja jaunimą, kad 
būt žmonėmis, o ne gyvuliukais. 
Pasakyk “Svyrūnėli,” ką gero pa
darė Suv. Valstijose bolševikai? O 
kad bolševikai užvaldė kelias sve
taines. tai dar nereiškia kad jie 
įkyla, nes tas atsitiko tais laikais, 
(kuomet katalikai davėsi apgauti. 
■Bet galiu užtikrinti “Svyrūnėlį,” 
j kad daugiau jau neužvaldys, o už
valdytos su laiku pereis tiems, ku
riems priklauso ir džiaugtis atei
timi nėra ko, nes darbininkai jau 
susiprato.

“Svyrūnėlis” myli apie Ameri
kos darbininkus rašyti, bet jis nei 
puse lūpų neužsimena apie Rusijos 
darbininkus, kuriems draudžiama 
slreikuoti ir kur darbininkai ken
čia priespaudą ir neša komisanj 
jungą.

Su tokiomis korespondencijomis 
“Svyrūnėli” labai užgauni katali
kus, kurių daug priklauso prie 
Jaunimo ir Sūnų Dukterų dr-jų. 
Patartina, kad katalikai, kurie dar 
priklauso prie minėtų draugijų 
pakeltų b&lįlą tose draugijose 
prieš tokius bolševikų šmeižimus. 
Taipgi neduokime tose draugijose 
kalbėti prieš katalikų narių įsiti
kinimus, o jeigu tas nieko negel
bėtų ir jitCsavo purvinų bumų ne
užsidarytų, tuomet geriau iš tokių 
draugijų išeiti ,

Kovo mėnesy ūkininkai buvo 
labai nudžiugę ankstyvu pavasa
riu. Ale balandis kitaip pasirodė. 
Šaltas oras, lietus ir didelė audra 
praūžė pro Washingtoną. 16 d. 
balandžio didelis vėjas ir lietus 
tęsėsi visą dieną. Daug medžių 
išlaužė ir telefonų stulpų kelis pa- $is 
guldė ant žemės. Keletas ūkinin^ 
kų irgi nemažai nukentėjo.

Darbininkai gerai dirba. Dau
giausia darbų ant ūkių. Neiv 
Yorko turtuoliai labai platinas a- 
pie mūsų klooniją. Perka žemes 
ir stato vasarnamius. Tas page
rina darbininkams gyvenimą. 
Dirbtuvių nėra. Vietiniai lietuviai 
užsiima ūkėmis. Kiti dirba pas 
turtuolius. Šią vasarą darbo ne- 
stokuos. Lietuvių gyvumas men
kas. Jaunuomenė mažai ką vei
kia. Trūksta veikėjų. Girtavimas 

.žymiai sumažėjo. Lietuviškų lai
kraščių apie keli ateina, 
bininkas” ir “Garsas” 
pas geresnius katalikus, 
tokių, kurie -dar vis tiki 

fto netinkamus šlamštus,

hP-Lfi MONIKA MANASAITĖ, 
žymiausi Worcesterio ir apylinkės 
kolonijų dainininkę. Turinti ma- 
lonų, švelnų ir žavėjanti lakštin
galos balseli, linksmina maloniai 
skaitlingą publiką. Ji dainuos 
‘■Darbininko” koncerte, Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, Wor- 
cester’y, 5 geg. 1929.

PAIEŠKAI,’ Stanislovo IVnjciekovsky, 
kuris gyvenęs South Bostone, Lynne, 
Bolyoke ir \Vorcestery. 15 Lietuvos pa- 

iš Dusmenu. Kas apie jį žino arba 
E pats malonėkite atsišaukti, nes tn- 
1 svarbą reikalą. VIKTORIJA WAJ- 
EKOVSKIENE. Ellsvvorth Street. 
orester, Mass.

Paskaita ir prakalbėlė.

Balandžio 22 d. kun. J. Švagž
dys skaitė paskaitą ir pasakė pra- 
kalbėlę apie Šiaurės Lietuvos nu
kentėjusius dėl nederliaus. Aukų 
surinkta $50.00. Bet . dar ne vis
kas. N. P. P. Šve. draugija paža
dėjo tam tikslui surengti vakarėlį, 
o šv. Monikos dr-ja paskyrė $1£L

. Išleistuvės



įtė Floreuci-

Plaktukas

Lietuviški

16129 F

16111F
A. N., Iždininkas
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16113F

Pradžia 7:00 vai.' vakare,

377 WE8T WOAPWAY PELNAS PARAPIJOS MOKYKLAI

veMtMMeeMvęem

jų. Kaina $6,00, įnešti $2,000. 
J. I’. TUINYLA.

pamaldas atsilankė didis skaičius 
žmonių.

Užpūto šiltas pavasario vejalis 
Paukšteliai pradėjo sukti lizdelius, 
Žvėreliai svajoja apie savo vaikelius, 
Turtingesni žmoneliai perka namelius,

Dorchester .
Upbam Corner, 3 šeimynų 15 kambarių 
namas ant geros gatvės su visais Įtai
symais. 3 furnace šilumos pečiai, pilnai 
parenduotas, ant metų gauna $1,368.00. 
Savininkas norėdamas apleisti šį mies
tų parduoda tik už $10,000.

8 Karvės
ant šitos 17 akrų fannoat gera 1 
pulkus pušynėlis, geri budintai, 
gero kelio ir tik 22 malllos nuo 
tono. Parsiduoda ui $5,500.

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

karų garadžių. Namas reikalingas 
kį pataisymo. Parsiduoda už $2£0(HR 
įnešti $500.00. Matykite A. IVAšKįĮ

pusėtinai. Pelno liko 
Ačiū visiems, kurie atsi- 

Vardu parapijos tariame

(INSURANCE)
239 Broadivay, So. Boston
Apdraudžlu visokias nuosavybe* 
ir kas tik reikaliDga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

SKAITLINGAS ATSILAN
' RYMAS
Trečiadienio vakare, pąmaldos 

prie Panelės Švenčiausios prasidė
jo suaugusiems žmonėms. Negali
ma atsidžiaugti pamačius tiek 
daug žmonių vakaro pamaldose.

PASIMIRĖ
Kun. Patricijus Bowen Murphy, 

klebonas Panelės Švč. Rožancavos 
bažnyčios, W, 6th St. pasimirė. 
Pereitą sekmadienį, laivu Cedrie, 
iškeliavo i savo gimtinę šalį Airi
ją aplankyti savo gimipių. Ant
radienį gavo nervų sukrėtimą, pa
simirė.

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

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie L St 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. 6-6-6 kam
bariai su maudynėmis,.šiltu ir šaltu 
vandeniu, pečiais, skalbynėmts, elektra 
ir užpakaliniais piazais. Visi kamba
riai dideli ir šviesus. Namas drūtas ir 
labai gerame stovyje. Naujai maliavo
ms. Rendų neša $101.00 į mėnesį arba 
$1,212.00 į metus .Savininkė per visų 
žiemų sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
dėl silpnos sveikatos turi greit pardua 
tl. Kas pirmiausia atsišauks tas jį 
pilės nupirkti už $8,000.00 Vertas ma
žiausia $10,000.00. Naudokitės šia pro
ga. Matykite tuoj A. IVAŠKĄ.

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

t ės “Darbininko” Adui. (B.

Šv. Petro parapijos balius ba 
landžio 20 d. pavyko. Publikos at 
silankė 
$148.50 
lankė.
visiems darbuotojams širdingą pa 
dėką.

IŠVAŽIAVO
Trečiadienį gerb. klebonas išva

žiavo į Loveli’į suteikti dvasišką 
pagelbą. Šią savaitę kun. J. Vait
kevičius duoda misijas.

GIEDOJO
So. Bostono lakštingala p-lė M. 

Gribaitė prisiėjo prie pagražini
mo pamaldų, trečiadienio vakare. 
Pąnelė Margarita pagiedojo solo 
“Avė Marija.” Gražiai, įspūdin
gai išėjo giedojimas. Tikimės, kad 
per šio mėnesio pamaldas turėsi
me vėl progą išgirsti Panelę Mar
garitą.

BOSTON OFFICE:
18 Tremom Si., Rimbai Rita.. 

< Room 206, Tel. Liberty 7885.

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Ma.ina.is

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., VVaveland; 
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, kauk 
arba rašyk: DR. GRADY, 327 Tre
mont St, Capitol 5395. (G-5)

GOS—Polka.

VALCAH^—Maha nejaus Lietuviška Orkestrą. 
KŲ I-’RAŠM ATN YBES
DZYvAl—Polka. C

CHORO SUSIRINKIMAS
Trečiadienio vakare, šv. Petro 

parapijos Šv. Cecilijos dr-ja turė
jo savo susirinkimą. Buvo išduoti 
raportai iš surengtų vakarų. Nu
tarta prisidėti prie tikietų parda
vinėjimo rengiamam choro koncer
tui, kuris įvyks gegužės 26 d., sek
madienio vakare, Municipal sve
tainėje, East Broadway.

SODALICIJA
Ateinantį antradienį, Jaunų Mer

ginų Sodalicijos pamaldos su
trauks nemaža narių ir 'žmonių. 
Pamaldas pagražįs solos, kurias iš
pildys sodalietės solistės, panelės 
Florijana Karbauskiutė ir Magda
lena Naujokaičiutė.

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ir 
SKAITYKITE ' * v

PALAIDOJIMAS
Trečiadienio rytą, įvyko laidoji

mas a. a. Pranciškaus Ziųūnsko 
Skaitlingas būrys žmonių dalyva
vo bažnyčioje irlaidojime,

dos solo, “0 Salutaris.”

r. .••.'* •* - . į«M
•.------ - ---------r-

Naujos Anglijos Statistinių 
nių 1 Rajono susirinkimas įvyks ; 
sekmadienį, antrą valandų po plėšo
tų, “Darbininko” ofise, gegužės 
5 <|> 1929. Susirinkimas yra 8VMb’’ 
bus tad visus narius kviečiame dfc* 
ly vauti. • ...

šnu M etiktai stengiasi prirengti 
muzikališkų dalį programo kogra- 
ž i ausį, bet sykiu nori, kad svetai
nė būtų pilnutėlė žmonių. Kodėl 
ne. Žiūrėkite kokis gražus tiks
las. Visas koncerto pelnas skiria
mas Parapijos mokyklos fondui

MARIJOS VAIKELIŲ 
SODALICIJA \

Šeštadienį. 2 vai. po pietų, Ma
rijos Vaikeliii Sodalieija turės sa
vo mėnesinį susirinkimą. Jeigu kas 
nori pamatyti ar mūsų jaunuoliai 
moka darbuotis tegul ateina į jų 
susirinkimus. Kiek tenai rasime 
gyvumo, gražių minčių, troškimo 
veikti, darbuotis. Linksma maty
ti, kad mūsų jaunimas nesnaudžia. 
Valio.

Aleksandro Glemžio rolę ųtliko 
Alfonsas Navickas. Balsas aiškus, 
judėjimai nesustyrę, veido nuda- 
vimas geras. Tikrai sakyčiau vie
tomis kalba pergreita. Kitų žo
džių nebuvo galiVna aiškiai supras
ti.

Voros, jo žmonos rolę, vaidino 
Florencija Manasaitė. Kalba aiš
ki, veido nudavimai artistiški. Sa
kyčiau vietomis kalba buvo per
greita, taip, kad nebuvo aiškiai 
galima suprasti kokia mintis nori
ma išreikšti.

Mykolo Karšo rolę vaidino Juo
zapas Bačys. Nežinau ar būtų ką 
galima pridėti ar atimti kaslink jo 
vaidinimo. Tikro žodžio prasmėje 
artistas. Žodžiai, tarmė, nudavi
mai, rimtumas, viskas sudarė jo 
asmenyje magnetizmą publikoje.

Zinaidos Karšienės rolę vaidino, 
Ponia Veronika Putelienė. Neat
siliko nuo savo vyrelio vaidinimo. 
Tikra artistė.

Rožės Burbonienės rolę atliko 
Juozephina Rauktytė. Gera artis
tė. Tarmė, kalba, judėjimai gra
žūs.

Sakerdono Terlės rolę perstatė 
Jonas Vaįtkūnas. Kiek jis prijuo
kino žmones savo nudavimais. 
Puikiausiai atliko savo rolę. Sa
kyčiau antrame atidengime, vie
noje vietoje kuomet jam reikėjo, 
būti nusigandusiam, tai šiek-tiek 
veide matėsi šypsena.

Įsitikrink patsai, kad “Mūsų Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausius plačiai visuome
nei'leidžiamas s^vąitraštis! ~

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

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

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijos 5.00
Licepse kursas $10.00

Išsimokyk su musų nuujnis karais 
Mes užtl^rlnam Išmokyti Iki kol 

llcenae gausi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI 

579 Tremont 8treet, Boston. 
Kampas Union Vark 

Atdara vakarai* ir sekmadieniais. 
Burk Bay 9152

Grocernė ir Bučemė
geriausioj apgyventoj lietuvių ir lentaT! 
apylinkėj. Biznio apyvarta siekia liti 
$1,300 j savaitę; daug ta voro ir'pl|jį_. 
renda. Dėl nesutikimo tarpe partneriu 
priversti greitai parduoti. Prekė tik V 
$3,500. B. STEFAN, 545 E. Broachrajį, | 
So. Boston, Mass.

Puiki, Patogi ir Pigi 
gyvenimui vieta. Dorchestery prie <50# 
man Sq.. ant gražios medžiais apsodai 
tos gatvės gražus 1 šeimynos 9 kaste
riu (4 ir 5) namas su visais moderni#- 
kais vėliausios mados įtaisymais. KM* 
to vandens šiluma. 'Daug žamės aptlė* 
apsodintos su vaisiniais medžiais ir 
žiu krūmais. Daug vietos dėl garad#|U 
ir daržo. Savininkė liko viena (vyi*Į 
mirė, duktė apeivedus išvažiavo) ir to
dėl nori greit parduoti. Parduoe ■ 
$6,000.00. Matykite A. IVAŠKA.

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 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsienyj (taigi -ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
31 Nr, “Mūsų Laikraštis.”

VAIKELIAI
Parapijos vaikučiai, trečiadienio 

ryte, parodė gražią dvasią ateida
mi į bažnyčią garbingai pradėti 
Gegužės mėnesio pamaldas prie 
Panelės Švenčiausios.

Parapijos kunigai tikisi kas ry
tą matyti tiek vaikelių ątsilankant.

GEGUŽINĖ PROCESIJA
Iš raportų ir darbuotės kaslink 

surengimo Gegužinės procesijos 
galima pasidžiaugti. Pasirodė, kad 
netik mažesni vaikeliai turi daug 
prisirišimo prie geresnių pasek
mių, bet linksma sakyti, kad su
augę vaikinai ir merginos stoja į 
tą gražų darbą. Merginų Sodali- 
t-ija laike savo pereito susirinkimo 
nutarė visos “in corpore” daly
vauti procesijoje.

Būtų gera kad rastųsi daugiau 
tokių liuosnorių. Šj metą turėtu
me padėti paskutines pastangas, 
idant išėję viešai South Bostono 
gatvėmis parodytume svetimtau
čiams, kad lietuvių skaičius nema
žas, kaip jie tankiai sako; “Lietu
viai greitai išmirs. Mes paimsime 
juos į savo rankas.”

Hyde Parke /
3-jų šeimynų 15 kambarių narna? Įr l -(į 
akeris žemės, barnė dėl 3-jų karų Ir In* “3| 
tokio padėjimo, vištinlnkas, apie 20 vai- ji 
sinių medžių. Namas su visais ipoder- ; J 
niškais improvementais, karšto van- - > 
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjimo 4$ 
iki miesto centro. Rendų neša $1,212.1 
metus. Kaina $13,000, bet parduos už • ■ 
geriausį pasiūlymą. Priežastis parduri* ' -j 
mo—mirtis šeimynos tėvo. Matykite X —Z 
IVAŠKĄ. - .■*> .43

v
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SUSIRINKIMAS .

Penktadienio vakare Apaštalys- 
tės Maldos draugija laikys savo 
mėnesini suairinkimą. Bus kalba
ma apie birželio mėnesio pamaldas 
prie Saldžiausios Viešpaties Jėzaus 
širdies, sykiu nebus pamiršta ir 
rengiamoji Gegužinė procesija.

♦ REMTINAS VAKARAS
Sekmadienį, gegužės 5 <1., 7 vai. 

vakare, Muyicipal Building sve
tainėje, Broachvay, So. Boston i- 
vyks artisto smuikininko ir muzi
kos mokytojo Antano Židanavi-I 
čTaūs mokinių' končerTaš: ’ *

Programas, kaip girdėjau, susi
dės iš 33 muzikos šmotelių, kurie 
bus išpildyti įvairiais instrumen
tais. Tai bus visai skirtingas kon
certas nuo kitu buvusių koncertų.

Patartina visiems lietuviams j ši 
koncertą ateiti. Atėję pasiklausy
site gražios muzikos, kurią išpil
dys jauni art. Židanavičtaus moki
nami niunkai; priduosite daugiau 
energijos ir noro mūsų jaunuo
liams siekti aukšto muzikos moks
lo ir tėvams juos leisti.

Art. Židanavičius šį koncertą 
rengia ne pasipelnimo tikslu, bet 
kad davus progą savo mokiniams 
pasirodyti visuomeniai.

Pelną, jeigu jo bus, art. Židana
vičius paskyrė parapijos mokyk
lai. Parapijos žmonės tvarko ir 
pardav-inėja tikietus.

Art. Židanavičius parodė tikrai 
gražią širdį paremdamas parapijos 
mokyklą. Jis aukoja laiką ir 
mokslą mūsų priaugančiai kartai— 
jaunfrnui. Plačioji visuomenė art. 
Židanavičiaus pasiaukavimą turė
tų įvertinti ir jo darbuotę paremti.

Tad raginamo gausiai ateiti į šj 
koncertą, gegužės 5 d. 7 vai. va
kare.

Grįžkime atgal prie vaidinimo 
“Nervų.” Worcesterio “Nervai” 
padarė didį įspūdį vaidinime. Sa
kyčiau tikrai artistiškai vaidino 
komediją. Čia nekalbėsime apie 
mažus trūkumus, kur jų. nerasime. 
Bet abelnai kalbant, artistai gerai 
atliko savo užduotis.

ODŲ (škūros) gerai išdirbtas;18 

gąlima padidint ir išauginti 4*1 
,didesnį negu kad. yra. Turfcs 
pilnai sau ir kitam darbo. Neg 
kantį apsiimam išmokyti. Šis b 
uis dar niekad nebuvę gąrsint-

ŠVIEŽIENA IŠ LIETUVOS
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

šiomis dienomis gavo iš Lietuvos 
didelį siuntinį “Birutės” saldai
nių. Gavau ir aš jų paragauti, ir 
pasakysiu, kad ne tik skanios, bet 
daug skanesnės už amerikoniškas. 
Be to, ir pigesnės. Patartina jų į- 
sigj ti. Yra apie 10 rūšių. Reika
lauk maišytų. Išbandęs galėsi už
sisakyti tų, kurios geriausia pa
tiks.

Lietuvių Prekybas Bendrovės 
adresas: 366 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

SUŠUS DIRBA
L. Vyčių 17-tO8 kųopo« artistą! 

sušilę dirba idant pagražinus vai- 
dlnfcn*, kurį rengta-1-perstatyti Mo- 
tinos Dienoje, gegužės 12-tą.

PAMALDOS Choro nariai norį padaryti, kad
Antradienio vakare į šv. Teresės, šis koncertas būtų vjęnas iš geriau-

mažai vartotas pilkas enamąlo gą-v-Uį 
zinis pečius. Taipgi geras Jewett>^ 
pianas. Kreipkitės ant 2-rų lubų V' 
J. TERMIN, 61 Story St., So.
ton, Mass. (G--7)

ĮDOMI NAUJIENA
Vietinė L. Vyčiu 17-ta kuopa 

rengiasi iškilmingai paminėti “Mo
tinų Dieną,” kuri įvyks gegužės 
12 d., 1929, 9 vai. ryto. Visi na- 
riai(čs) iškilmingai “in corpore” 
maršuos į bažnyčia, kur bus atlai
kytos metinės šv. mišios ir visi na
riai priims šv. Komuniją. O va
kare bus vaidinta puikus ir pa
traukiantis veikalas vardu “Gra
fas Kaimiečio Bernu.” Veikalas į- 
domus tuo, kad bus galima išgirs
ti ir pamatyti, nes yra.dainų ir šo
kių. Pabaigoje turėsite progą pa
matyti tikras lietuviškas vestuves, 
kur grieš ką tik atvykęs iš Lietu- 

|vos muzikantas “armoška” ir ki
tokiais lietuviškais instrumentais. 
Be to pertraukose susirinkusius 
palinksmins geriausi So. Bostono 
dainininkai, šokikai ir kitokios rū- 

jšies artistai ir kfi Tai, kaip mato
te, visko bus. Sepi, jauni, maži ir 
dideli žadėjo atsivesti visą savo 
šeimyną. Bus Petras, Jonas, Jokū
bas ir Tadas. Jeigu man netikite 
tai ateikite ir persitikrinkite.

, Kvieslys

PAVASARIO BARGANAI-

SB Columbia

MOKINIŲ

KONCERTAS
Sekmadieny, Gegužės 5 d., 1929

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

“NERVAI”
Visi žmonės kalba apie nervus. 

Visi serga, nervais. Vieni mano, 
kad jie nervuoti, kiti įsviaizduoja, 
treti nežino kaip nervai išrodo. 
Taip turbūt gyvenime visuomet 
bus, nervai, nervai, nervai. Vieni 
sako, kad tas ar tas žmogus turi 
didelius nervus, kitas drąsoje be- 

jgali nervuotas, trečias serga ne
žmoniškais nervais, ketvirtais ser
ga baisiais nervais. Aš irgi pilnas 

|žingeidumo ėjau žiūrėti, kas tie 
nervatper sutvėrimai

Apaštalystės, Maldos Draugija 
bus kalta, jeigu aš turėjavų suju
dinti savo baisiausius ir drąsiau
sius nerVus, idant galėčiau 'šį tą 
parašyti apie jų surengtą yakarą, 
kuris įvyko pereitą sekmadienio 
vakarą Šv. Petro Parapijos sve
tainėje, West Fifth St.

“Nervus” vaidino VVorcesterio 
Vyčių 116 kuopos meno mėgėjai.’

Aš prisijuokiau. Manau ir kiek
vienas, kuris atsilankė irgi mano 
pavyzdį pasekė. Žiūrėdami į “Ner
vus” manau sau, ar neatsiras gud7 
rus žmogus, kuris galėtų su “Ner
vais” nurodyti 'beatsilankiusiems 
naudą nugalėti nervus. Sykį gir
dėjau. kaip tūlas- žmogus kalbėjo : 
“ar niekas negales nugalėti ner- 
vuotus nervus nerviškais nervais. ’ ’ 
Kas galėtų sakyti, kad niekas ne
turi nervuotų nervų. Pamėgink at
sisėsti ant adatos.

Rekordai
ir monologisty.
Pas mus galite gauti netik rekordų, knrie yra garsinami, l>et visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių rolių 
dėl player pianų. Dainos, šokiai, viskas geriausių 'artistų. Kreipkitės 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, prisiųsklt 2c. štampų

MES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
Nuo tų, kurte pat mus Player Pianų, Radio ar Gramo- 

: foną, pribnatfl Bonus kaipo aalį mokesties.

GKO MASILIONIS „
SOUTH BOSTON, MASS.

, 161311- (] GERK, GERK GIRTUOKLĖLI—I’olka Orchosra with
H SENOS MERGOS POLKA Incidentai Singing

ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas
j - su Orkestrus Akompan.

16130F ii MARGARITA (A. Vanagaitis)
i ||BE NOSIES (A. Vanagaitis)

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Leader, Fr. Yotko 

Singing by A. šaukevičius.
DARIAU LYSKLES—Valcas Orcrestra witli
JONELIO POLKA Incidentai Singing
TRYS JAUNIKIAI
MUDU DU BROLIUKAI—A. Vanagaitis ir K. Kraučiunas 
NETUR l’LECIO
GIEDA GAIDELIAI Komiška Daina (Comic Song)
TĖVUKO rOLKA—Orchestra with incidentai singing 
KŪMOS POLKA (Dainuoja A. šaukevičius)
PALANGOS POLKA 
TAIlNAITfiS POLKA
VILNIAUS POLKA—Orchestra
PETRONEI.®S POLKA
MAGDSS •pDlfkA
MEDŽIOTOJO VALCAS 
PUlKr'PORĖtĖ—Polka. 
ŠEŠUPĖS

ZANAVYKŲ-PRAŠMATNYBES—Polka. Columb. I.iet. Ork. 
DŽVKV DZTVAl—Polka. Columbia Lietuvių orkestrą
UŽLAIKOJfE VfgOKIUK COLUMBIA IšDIKBYSTtS 

GRAMOFONUS IR REKORDUS
lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų

Laike permainų" scenų dainavo 
Monika Manasaitė: v^fano Gimti
nė,” “4š b5įm- tesakyti.’? 
baį -gerai sudainavo. . Panelė Mo
nika turi gr^ų. balęel^ Patartina 
jai lavintis tėUžu% lies'tame balse 
matosi daug geros htedžiagos. Jai 
pritarė pianu 
ja-

Dainavo solo Ponia Veronika 
Putelienė, “Pas darželį tiys mer
gelės” ir “Indian- Love Song.” 
Gražiai atliko savo užduotį. Balsas 
gražus.

Duetą dainavo Panelės Florija- 
na ir Monika Manasaitės, “Mes 
Lietuvaitės” ir'“Kur sapnų gro
žybė.” Gerai išėjo.
'Abelnai imant visas vaidinimas 

išėjo gerai. Matėsi kad prie vei
kalo išlavinimo vaidintojų Gerb. 
Kun. St. Vembrė pridėjo nemaža, 
darbo. Kas nežino Worcesterio 
Vyčių meno darbininkus. Malonu 
matyti, kaip jaunimas stengiasi 
scenoje duoti daugiau prasilavinu
sius vaidintojus, kurie stovėdami 
žmonių akyse parodo ką nors gra
žiau. Būtų gera, kad visos meno 
kuopos tą pavyzdį sektų. Tankiau
siai mes to nematome scenoje. Iš
eina vienas kitas vaidintojas, ku
ris nemoka savo rolės, judėjimai 
lediniai, veidas molinis, kalba pa
pūgos. Stačiai tie dalykai pasi
daro begalo nepakenčiami, suerzi
nanti." -Žmogus--užsimekft -pinigą- 

, ką nors gero pamatyti, o pamato 
kaip vienas ar antras vaidintojas 
scenoje daro savo repeticiją tai no
ris mesti ką nors, jeigu jis pats ne
susipranta nueiti nuo scenos.

Tikimės, kad kada nors vėl tu
rėsime progą pamatyti Worces- 
terio Vyčių meno kuopą vaidinant 
kitą kokį veikalą. Žinoma, kad 
žmonės ateis, nes tenai jie matys 
ką artistiška.

“Nervai” nebus užmiršti. Visi 
gryžo namo šypsojančiais veidais, 
pilni linksmumo.

Norėčiau vieną paskutinį žodį 
tarti. Man rodos, kad pačiame vei
kale būtų daugiau grožės jeigu 
mažiau būtų vartota žodis “vel
niai, velnias ete.” Vieną, antrą 
kartą galima iškentėti, bet per vi
są veikalą perdaug tas žodis atsi
kartojo. Taš-vietomis atėmė visą 
grožę.

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

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

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“šaltinis” nori tapti dvasintų tiltu, 
kuris Jungtų vTsos Lietuvon smrns su
są vo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laiškų šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Ltthuania, — 
gausi vienų n-rį susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
irSaltinio'’ Administracija

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pi tark su mumis, o gausi geriausį patarimą, nes mes ne parduodam, bet ir mainom: biznius, farmas, namus, to, mūsą ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir tokiij nelaimių.
LITHUANIAN AGENCY545 East Broadvay South Boston, Mass. TeL 0605—1

KITI SKYRIAI -
BROCKTON OfTICB:

630 Korto Mala M 
Tatepfeooo Brocktte
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Šidlausko name.
F Street- Sont.h

TAI PAIMK.
perskaitęs pinigu kasą, 
banko lange, sako eida-

Lietuvių Prekybos Bendrovės 
Šėrininkams

ALEKSANDRO PASIAUKO
JIMAS

no, 
po Velykų.

Baigės dn Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB-

“Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostoi
Rezidencija

805 Harvard St.. Cambridge. Mass. 
TeL Unlversity 1463—J.

i Tel. So. BostoD 3520

t0. ŠALNA-SH ALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI 
t (GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:3O iki 5:3O po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-1V.

• S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway
- South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

t Tel. Brockton 5112 |
| DANTISTAS |

I DR. A. J. G9RMAN |
| -(GUMAUSKAS) |

g 705 Main St., Montello, Mass. |
S (Kampas Broad Street) S 
? Ofiso valandos: Ryte nuo 10 | 
g 10 iki 12 vai.; dieną nuo 2 g
S iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 vai. a
X Sekmadieniais pagal surtarties. X

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis G r a b o r i u s-

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. ____________

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
bnna patenkinti 
ir sutnnpina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

TONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORTUS

162 Broadvay, So. Boston. Mass. 
Residence: 318 W. Third St

Telefonas: South Boston 0304-W.

ŽMOGUS PER PARĄ SU-.jį paprastai vilkėdavusi 
VARTOJA DEGUONIES . žinoma, jų supratimu. 'Jau- 

^Normalus žmogus per pa- .trumpą švarkelį, o jaunasis 
apsirengdavo kailiu arba 
pasirodydavo & Adomo kos
tiume. šiandie jau_kitaip. 
Juodieji daug vertės vestu
vėse priduoda “elegancijai,” 
nieji dažniausiai apsirengia 
baltais rūbais. Būva taip, 
kad jaunoji vieną koją bū
vą apsimovusi juodu, o ki
tą baltu batuku. Daugelis 
mergaičių nosį pudruoja 
balta pudra. Jaunajam sta
toma būtina sąlyga, kad dė
vėtų nepaprastus iškilmių 
rūbus. Kartą jaunas negras 
vestuvėse pasirodė iškilmin
guose rūbuose: apsivilko jis 
visais rūbais, kiek tik turė
jo: apsimovė trejas, kelnes, 
apsivilko ketverius marški
nius, dvi vestos, fraką, užsi
dėjo kepurę, o ant kepurės 
užkrovė dar aukštą cilinde- 
rį. Bet tą dieną buvo labai 
šilta ir nelaimingas jaunasis 
vaitodamas griuvo ant že
mės, slegiamas tokios rūbų 
naštos. Svečiai, norėdami jį 
ntgaivinti. buvo priveikti 
jam ant galvos užpilti kele
tą ąsočiu vandens, nuo ko 
nukentėjo ir iškilmių rūbai. 
•Jaunou karčias asaras lieio.

rę įkvėpuoja prie vidutinio
i darbo 232 gramu deguonies; 

ĮĮ*; nakčia du syk tiek, apie 
gramus. Didėjant dar- 

U, proporcionaliai didėja 
deguonies reikalavimas, 

..kent, prie didesnio darbo 
j^ėpuoja 249 gramus. , 

miegodamaSpo sunlcauss 
s .darbo,, kad atgautų 
stas jėgas ir pašalintų 

ingus irimo produk- 
ŲS penybos latake, organiz- 

iąas paima net 659 gramus 
deguonies. Todėl reikalinga, 
kad oras visuomet būtų gry- 

ypač nakties metu, kada 
žmogus ilsisi.—“Rytas.”

■

ŠIS TAS IŠ NEGRŲ
x VESTUVIŲ

*• Belgų misijonierius Acliiel 
pasakoja, kad Kongo (Afri
koj) negrų vestuvės prieš 

•'dešimtį ar penkiolika metų 
nebūdavusios tokios iškil- 

..mingos, kaip dabai-. Jauno-

matydama šlapią savo numy
lėti n Į.

Čia reikia dar pastebėti, 
kad šliūlią duoda nebe gy
dytojai. kaip būdavo pirma, 
bet misijonieriai.—“Rytas.”

Llberty 7296. -j

ORGE H. SHIELDS
I ADVOKATAS

811-812 01d South Bldg. 11
294 Washiugton Street | i

Boston, Mass. f’
/Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. ©J

GYVENIMO VIETA © •
37 Gorham Avenue, Brookiine. S i

į Telephone Beacon 5578 © i

ar

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Evchange Building, 
Tel. Hubard 9396.

Vakarais ir Subatomis po pietų: 
aDtlekorinns 
iėjitnas 319 
Boston. Tel. S. B. 0575.

Gyvenimo vieta: 33 Rosemont St 
Dorchester. Tel. Talbot 2S78

Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška Geležinių 
Daiktų Krautuvė South Bostone

UĘgvptian pentas 21 spalvų .... .......... ...
Speeial flat pentas .... ..... .................... __
Baltas žibantis pentas..........—... ..... . ...

L. Geras baltas Enamel ........—........ . ........
* .Geriausias Enamel ....... .... ....... ....... ......

Siekas, baltas ir raudonas ______ ___ _
Pento ir varnišiaus remuveris ..............
Screen pentas (pusė galiono) ...... _......
V a r n i š i u s.......................................
Floor varniškis.................................. .......
Baltas tyras lead, 1(M) svaru .......  _....

ienoms popieros parsiduoda rolas nuo 
Stogams smala, galionas -- ---------------
Langų sietukams dratai, pėda . ......... .....
Žolių'sėklos, svarais......................... ... .....
Zuperis svaras ................ ........ ......... .......
Šakės žemei kasti ........................ ..... ......

-G r ie b 1 i a i ............................. .... .......

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

Apart paminėtų dalykų, turime visokių įrankių: pcntoriam, 
plumberiam ir kitokiems mechanikams. Viską pristatom į 

y namus veltui.

• SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS. Savininkas,

379 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0122
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AMERIKOS LIETUVIU R. K.
EEDERAWX1X-TAS— 

KONGRESAS 1
Am. Lietuvių R. K. Federacijos 

XTXrtas Kongresas įvyto Rugpiū-— 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
ni. .

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 Hdle Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

y

L. Vyčių 116 kuopa, kuri sudaro ir Aušros Vartų parapijos chorą, Worcester, Mass. dalyvaus “Darbininko” 
šiai kuopai vadovauja kun. S. Vembrė, LDS. ir ‘ ‘ Darbininko ’ ’ rėmėjas.

—KaTtąr ATpksairdTayr'Didy^ ~"~ 
sis su kariuomene žygiavo 
prieš persų karalių Darė ją. 
Daugelį dienų keliavo per. 
nuošalią įr bevandenę šalį. 
Tuomet Aleksandras su sa
vo kareiviais makedoniečiais 
troškulio buvo taip labai 
spaudžiamas, kad daugelis 
jo kareivių tuojau nusilpo.

Tuščioje uoloje, kai kurie 
apsišarvavę kareiviai užti
ko šiek tiek vandens. Jie, 
žinodami vado Aleksandro 
troškulį, padavė jam pilną 
šaliną vandens. Šis paėmęs 
vandenį, pažiūrėjo aplinkui 
į ištroškusių kareivių nusvi
rusias žemyn galvas, negėrė. 
Jis pats, kaip minių vadas, 
vienas vandens negėrė, o iš
liejo šalmą visos kariuome
nės akivaizdoje.

Kareiviai, žinodami vado 
susilaikymą, sutelkė pasku
tines jėgas ir žygiavo pir
myn. Jie' buvo pasiryžę di
džiausią skausmą kęsti ir 
net įnirti, turėdami taip pro
tingą vadą.

Iš grekų kalbos išvertė
P r. Vaičiulion is

KAIP MASKOLIUS PARDAVĖ 
GELEŽĮ

Eina maskolius (rusų kareivis) 
pro turgų ir galvoja, kaip čia su
griebus kur kelias kapeikas papi
rosams. Tik štai—gudri mintis: 
prigaus mužiką, ir štai kokiu bū
du. Atsistoja prie turgaus durų 
štangos, rudinės plačiu skvernu 
pridengia tą galą, kurs prirūkytas 
prie sienos ir praeinančiam žmo
geliui sako:

— Mužike, pirk geležį.
Žmogus pažiūrėjo į iš po skver

no kyšantį galą, kilstelėjęs skver
no kraštą, pamatė, jog ji gan il
ga, ima derėtis. Sulygsta už 60 ka
peikų (3 litus) ir užmoka karei
viui pinigus. Maskolius švyst pro 
kampą — ir dingo. Žmogus tyst 
tyst — geležis prirakinta. Kas 
čia do paibelis; mano.

Tik štai iššoka iš krautuvės žy
das ir šaukia: “ko tu čia nori, 
kam tą geležį tampai, ar pirmą 
kart matai?”

— Aš pirkau ją,—sako žmoge
lis.

— Kaip pirkai, matai kad čia 
mano krautuvės durų štanga.

Žmogus suprato tada. kaip čia 
atsitiko.—“M. L.”

Šėrininkij labai svarbus susirin
kimas įvyks šeštadienį, birželio 1 
d., 1,929, parapijos salėj, 492 E. 
Seventh St., S<>. Boston, M;lss.

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

Direktoriai

i

koncerto programe.

Sūnus 
išstatytą 
mas pirm einančiam tėvui.

— Tėte, lenkų zlotas nukrito.
— Tai paimk, vaikeli, kad nu

krito.—“M. L.”

DAR TIK PRADEDANTIS
— Kaip atrodo tas gydytojas, 

’•***/» • 

kur praeitą .savaitę čia atsikėlė?
Jono draugas;
— Dar tik pradedantis: kol kas 

gydo tik vaikus.—“M. L.”

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks gegužės 5-tą dieną, 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

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

Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks gegužes. 5 d.. Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

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

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

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
O/«io tulando*;

ano 9 Iki 12 ryte Ir nuo £ :30 iki 5 
ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
aidą rytas rabatos vakarais ir ne- 
dMdlenials, talp-gl seredomis šuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Telefonai: So. Boston 1662—1373 -

A. J. KUPSTIS 
žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 rytKjki 
9 vakaro.

Norintieji telsinrfauslo patarnavi
mo ir geriausią pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MARŠ.

ANALFABETŲ PAMOKOJ
Mokytojas (eit Klinkai).—Duok 

man pavyzdį, kuris įrodytų, kaip 
svarbu yra mokėti skaityti.

Klinka: — Jeigu musė mokėtų 
skaityti, tai ji netūptų ant popie- 
rio, kur aiškiai parašyta “mirtis 
musėms.”—“Kr P.”

Vėliausi, pasekmingiausi medi- 
kališki ir elektros gydymai ne
ša greitus rezultatus.

Per suvirš 25 metus specialis
tas nuo nerviškų ir chroniškų 
ligų; . . . Gyduolės specialiai 
sutaisomos dėl kiekvienos Ii. 
gos. P

DR. KILLORY
60 Scollay Sųuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg. 
 * ♦

r' Tel. 8. B. 2805—2. |

; [LIETUVIS 

[ OPTOMETRISTAS

ir

c

v Apkartimas 
Dusulys Kataras 

BRONCHITIS
kitos figo*. akių. ausų, nosies, 

gerklės ir plaučių pagydomos moks
liškai ir protingai per 

Dr.'Gradyl327“fi^,
Valandos: Antrądieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadienjais 10—12 ry
te, 2>—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tikta L

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys

A. L. K A
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” ūame) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedaliomis nuo 9 
iki 12 (pagal su tart į).-

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks* 

gegužės 7 d. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles. 
Taipgi per susirinkimą turėsime 
aptarti kaip iškilmingiau apvaik
ščioti mūsų organizacijos Patro- 

šv. Juozapo šventę, kuris bus 
Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimą/įvyks 

gegužės 7 dieną tuoj po antnj šv. 
mišių, bažnytinėje svetainėje. Ra
giname kiekvieną narį ateiti į su
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi
likę su mokesčiais.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas j. 

vyks 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 i 

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

LAIDOJIMUS

E. V, WARABOW
(IVrnblianskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1503

MONTELLO OFFICE 
104 Amen Streęį

Telephone Brockton BU-I

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 tr 448 Cambridge 8traet 

Cambridge, Masa.
Telepkona Unlverrity 8831-W




