
K) DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

oldemaro giminaitis ir Minaitė sužeisti

Keletą socialdemokratų areštavo

Kriminalinė

VINCĄ NUGALĖJO 
SILVERBERG

Dobilaitis išėjo laimėto

EINA ANTRADIENIAIS ĮB
PENKTADIENIAIS

SOUTH BOSTON, MASS., GEG

BIELGRADAS. — Pietų- 
slavijos vyriausybė skubiai 
ruošia įstatymą, kuriuo ei
nant visi vyrai nuo 21 iki 
50 metų amžiaus turės pri
verstinai dirbti vieną savai
tę viešuosius darbus. Tuo 
tarpu jie bus panaudoti 
krašto keliu tinklui praplės
ti. Tas Įstatymas lies ir gy
venančius Pietųslavijoj sve
timšalius.

New York City. — Balan
džio 25 d., 102 Medical Ar- 
mory, turėjo Įvykti, kumšty
nės tarp Jack Kellv (A. Do
bilaitis) ir T. Morris, bet 
Morris nepasirodė. Tada į 
jo vietą pastatė juoduką D. 
King.

Kumštynės buvo 10 roun- 
dų 
j u.

‘•Balsas” rašo, kad kovo 
20 d. Buenos Aires, Calle 
Ollavarra 878, miesto daly 
“La Boca” Įvyko baisi tra
gedija: Petras Bajoras, 23 
m. vyras, vienu revolverio 
šūviu nušovė Marijoną 
Kvietkauskaitę, o kitu pats 
nusišovė.---- -  -------

Jie gyvenę kartu viename 
kambary su kitais dviem vy
rais taip pat lietuviais.

Visa Buenos Aires spau
da plačiai rašo apie žmog
žudystę ir deda žmogžudžiu 
atvaizdus.

Balandžio 17 d. pagal 
ministracinę liniją Ūki ges ruože du lenkų karėj čiupiką J. Žuką, nugink 
ir imsi vedė į Ga veikių 
kur stovi lenkų karine nes 21 bataliono 2 kw sargyba.

MOTINOS DIENA
Gegužės 9 d., 1914 m. pre

zidentas Wilsonas išleido 
proklamaciją, paskiriant ge
gužės mėnesio žfiltrą sekma
dieni kaipo “Motinos Die
ną.” Ir nuo tos dienos iki 
šiandien Amerikos žmonės 
tinkamai apvaikščioja tą 
dieną. Tą dieną “camation” 
gėlės nešiojamos — raudona, 
jeigu motina gyva, balta, jei
gu mirus. Paprastai vaikai 
tą dieną pasiunčia motinoms 
gėlių, arba kokią nors mažą 
dovanėle.—FLIS.

KAINA 5 CENTAI

— ,

Elizabethton, Teun., gegu
žės 6. — Praneša, kad Amer- 
ican, Bemberg ir Glanzstoff 
tekstilės Įstaigos atidarė 
dirbtuves, kurių darbininkai 
streikuoja nuo balandžio 15 
d. Dirbtuvės apstatytos gin
kluota policija.

Kompanijos, matvt, tikisi 
gauti streiklaužių. Bet dar
bininkai, jeigu komunistai 
jų dar nesuviliojo, supras, 
kad atidarymas dirbtuvių y- 
ra meškerė nesusipratusius 
išnaudoti.

Baland. 27 d. Ridgewood 
Grove Grove Sporting kliu- 
be įvyko kumštynės tarpe 
Lietuvos čampiono J. Vi li
ros ir D. Silverberg.

Kumštynės turėjo būti iš 
4 roundų. bet Vincą savo o- 
ponentą sumušė pirmame 
rounde taip, kad referee po 
2 minutų ir 15 sekundų Vin- 
čą paskelbė laimėtoju.

“Daily News” įdėjo žino
mo laikraštininko lordo 
Rothermers straipsnį, ku
riam jis nurodo į Vidurinio
sios Europos sienų pavojin
gumą, 
rodoma 
pavojingumą ir 
ma, kad anglų 
imtųsi vadovauti tuos pavo 
jus pašalinant.

Pirmoj eilėj čia nu- 
į lenkų koridoriaus 

reikalauja- 
vvriausvbė

LONDONAS.—Pietų Af
rikoj pirmą kartą istorijoj 
baltosios rasės ūkininkas 
nubaustas už sumušimą neg
ro, kurs nuo žaizdų mirė. 
Tas ūkininkas buvo nuplak
tas rykštėmis ir pasmerktas 
7 metus kalėti. Teismo 
sprendimas sukėlė - didelė 
sensaciją visoj Afrikoj.

: R Y G A.—Rygos prekybos 
ir pramonės sferose kalba
ma, kad tas pat švedų deg
tukų tinstąs, kuris paėmė 
Latvijos degtukų monopolį, 
norįs paimti ir Lietuvos 
degtukų monopolį.

Švedų degtukų trustas jau 
esąs Lietuvai pasiūlęs ir są
lygas, kurios esą svarstomos. 
Esą šis degtukų trustas už 
degtukų monopolį sutinkąs 
Lietuvai duoti paskolą 100 
milijonų litų sumai.
Čionykštėse finansinėse sfe

rose kalbama, kad švedų pa
siūlymai esą visai realūs, to
dėl derybose tikimasi 
siekti teigiamų rezultatų

KAUNAS. — Pernai~su- 
stalnlė mokėjimus 70 firmų 
sumai 15 mil. litų su grynu 
nuostoliu 7 mil. litų. Vienas 
trečdalis firmų su 80 proc. 
bendros sumos tenka Kau
nui, kitos provincijoj. Dau
giausia bankrotų buvo me
tų pabaigoj, iš kurių pusė 
tenka kooperatyvams. 40% 
manufaktūros ir galanteri 
jos ir tik 10% pramonės įs 
taigoms.

TROCKIS NORI ĮSIKURTI 
BRITŲ SALOSE

Vokiečių vyriausybei ne
sutikus duoti Trockiui leidi
mą apsigyventi Vokietijoj 
jis nori važiuoti apsigvven 

britu salose.

Lietuvos Pasiuntinybė A- 
merikai telegrama “Darbi
ninkui” praneša, kad gegu
žės šeštą vakare prie teatro 
durų Kaune Ministeriui Pir
mininkui su šeima einant te
atrai! dar nėsūšėkti piktada
riai šovė iš revolverių. Nu
kauta adjutantas Gudinąs, 
sužeista adjutantas Virbic
kas ir Ministerio Pirminin
ko giminaitis berniukas. Mi- 
nisteris Pirmininkas ir žino
ma išliko sveiki.

Užsienio žinios iš Rygos, 
-Berlyno. iu-Kauno paduoda, 
kad ir p-lė Jodinaitė sužeis
ta. Gegužės 7 d. nuo žaizdų 
mirė ligoninėje prem. Volde
maro giminaitis — posūnis. 
Adjutantas Gudinąs nužudy
tas trims šūviais.

KAUNAS 
policija gavo žinią, kad Lie
tuvon atvyko grupė ginkluo
tų plečkaitininkų teroristi
nius uždavinius atlikti.

Policijos valdininkams, ba
landžio 21 d. pavyko sulai
kyti 4 asmenų grupę: Ruz
gi] Teofiliją, buv. mokytoją, 
bėgusį iš koncentracijos sto
vyklos, Markelį Aleksą, buv. 
Tauragės pašto tarnautoją, 
Augaitį Vincą ir Gavėną 
Petrą. Visi buvo ginkluoti 
dideliais mauzeriais, grana
tomis, be to, pas juos rasta 
su viršum 200 šovinių. Su
laikyti jie ties Šiauliais 
lengvame automobily.

Papildomai patirta, kad 
teroristai plečkaitininkai iš 
Vilniaus atvyko per Latvi
ją ir perėjo Lietuvos sieną 
ties Joniškiu. Joniškio po
licija juos pažinusi ir paste
bėjusi, kad jie lengvuoju au- 
tomobiliir išvyko Šiaulių 
link, pranešė apie tai Šiau
lių policijai, kuri teroristus 
ir sulaikė. /

WASHINGTOX, D. C.— 
Pereitą pirmadieny uždary
tas kalėjime Harry F. Sinc- 
lair, aliejaus karalius. Jis 
turės sėdėti 3 mėnesius už 
tai, kad neatsakė i klausimus 
Senato koimsijai tyrinėjant 
aliejaus šmugelį.

Kalėjime Sinctair gavo 
“džiabą” vaistinėje, kaipo 
registruotas vaistininkas.

Sinclair ir Ik1 to, yra nu
teistas šešiems mėnesiams į 
kalėjimą už tai. kad jo paka
likai būk sekioję “jurvmen” 
ir tuo pažemino teismą. Jis 
yra padavęs apeliaciją.

Kalėjime Sinclaiįvturi nu
merį 42.060. Prie jo laikraš
tininkų neprileidžia.

Gegužės 18 d. laivu “Li- 
tuania” važiuoja didžioji 
lietuvių ekskursija i Lietu
vą. Sako, kad jau užsiregis- 

pa- travo apie pusketvirto šimto 
[lietuvių. Tai pirmas atsiti- 
ikimas Amerikoje, kad toks 
didelis lietuvių būrys kartu 
važiuotų Į tėvynę.

Šią ekskursiją sumanė ir 
gabiai veda p. Smitrius, 
Baltic America Linijos lie
tuvių skyriaus vedėjas.

KAUNAS, geg. 8 d.—Kau
no muziejuj graikų dievaičio 
Apollo stovylą. burmistro J. 
Vileišio taryba nutarė oficia
liai aprengti ją “bathing 
suit'u.”

Sako, kad taryba šį nuta
rimą padarė gavus keletos 
moterėlių protestą už išstaty
mą stovylos Adomo rūbuose. 
Jos reikalavo stovylą nuimti. 
Taryba padarė kompromisą 
ir nutarė stovylą pridengti.

Prierašas. Jeigu teisybe, 
tai kvailas ir tautą žeminan
tis nutarimas.

Vėliaus mirė nu* žaizd 
premiero giminaitis

KAUNAS—Praneša, jog 
keliai i ir iš Kauno tuojau, 
buvo apstatyti ginkluota sar* 
gyba.

Sodnas, kuriame, kaip ssk 
ko piktadariai buvo pasislė
pę, buvo tuojau policijosafM 
suptas ir jame rasta ranki-*

žmogžudžiai pabėgo.
Voldemaras laimingai išli- 7 

ko sveikas.
P-nios Voldemarienės tjk% 

apsiaustą apdraskė kulipki^ | 
bet ji išliko sveika. '

Visame Kaune padarytąjį 
krata, ieškota žmogžudžių; K’® 

Keletą sočiai demokratų |
partijos nariu areštuota kai-J 
po nužiūrėti piktadariai. M 

Sako, kad tai būta keturių $ 
piktadarių. Matęs sako, kad ’ 
du vyrai paleido šūvius ££ 
premierą ir du kiti paleidot 
rankines granatas. DvineĄ~ 
sprogusios granatos rasta ar*. - 
ti teatro durų.

'Spėja, kad bus ar tik' ne * 
socialdemokratų darbas, kai-y 
po atkeršijimas už areštus iiH 
kratą jų centre, ir už jų par-,^ 
tijos likvidavimą Lietuvoje*. J 

Adj. Gudinąs buvęs Ve^'l 
demaro asmeninis draugašį | 
kuris jarh pagelbėjo pasiekti;! 
diktatorišką laipsnį.

Hill IrlJlrlIH.---------------------- --------

V oldemaras apsistatę stq 
resno sargyba. ‘

Sako, kad sodne kas 4l 
girdėję užpuolikus kalbas 
lenkiškai ir už tai speja< ka 
užpuolikai ar tik nebus i 
Vilniaus plečkaitininkai’iū 
ba jų agentai Kauno sočia 
demokratai.

pabėgo. Liko tik viena Šark- 
šnienė, labai ištikima savo 
“faderėliui.” Kiek atsime
nu, ji nominavo Mickevičių į 
“vyskupus.”

Vienas žmogelis sako: “Aš 
dirbu naktimis ir nuvargęs, 
bet penkias dienas ir naktis 
nemiegočiau ir nevalgyčiau o 
eičiau i Šleinio teismą klau- 
svti komedijos.”

Einant iš teismo nugirdau 
Šimonį maž daug šiaip sa
kant Bagočiui: “Ponas ad
vokate! Tamista man gali 
nupirkti cigarą už padarymą 
tokio gero darbo.” Advoka
tas atsakė, kad pagatavas 
nupirkti bačkutę su dideliu 
kaupu.

Eidami šnekučiavosi ir sa
ko, kad aš ką tik kalbėjau su 
dr. Mikolaičiu ir Urbša ir jie 
sakę, kad bažnyčia neišsilai
kys. Tik Šimoni, nepaduok 
jiems kapinių, liet užrašyk L. 
Ū. Kliubui.

Daug tikinčių žmonių'ne- 
zaležninkai nuskriaudė, nes 
jie dėjo pinigus, manydami, 
kad religija tokia pat kaip 
Romos katalikų. Na, bet gal 
nors šis teismas atidarys vi
siems akis.

Godų 
After-J

FOR SHAMPOO.. 
BATU.. KITCHEN,etc.
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C I G A R E T A I

KODĖL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAI

OFICIALINIAI DAVINIAI APIE SOCIALDEMOKRATUS

pilną, cigaretę
darni kvepianti

Jie nepalieka cigaretinio atsirūgimo. 

Camels tai gaivinąs ir patenkinąs rūkymas.
i

kad pinigais nesivaržyta. K 
kur tie pinigai imta?! Su
imta 51 asmuo.

1929, R. T. Reynolds Tobacco 
<2?ĮPany, VVinston-Salėm, N. C.

das. Iš pakvitavimų matyt.

Camel mišinis parinkto Turkiško ir Naminio 
tabako niekad nebuvo prilygtas.

Šis mišinis padaro labai malonų minkštumą ir 
pilnumą.

Camels visados vienodo gerumo.

Galite laisvai daug Camels rūkyti nenuvargindami 
savo skonio.

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
4 lietuviai katalikai Velykų 
• Šventes atšventė labai įspū- 

‘dingai. Verbų sekmadienį, 
į per šv. mišias buvo pašven
tinta pirmoji lietuvių katali- 

į&ų vėliava labai gražios iš- 
vąįzdos: vienoj pusėj Aušros 
(Vartų Dievo Motinos pa- 
veįkslas, antroj — Kristaus. 
Pati vėliava brangios me- 
džiągos. Kunigas Ruibys pa
šventinęs vėliavą pasakė pri- 

-iaikintą pamoksią. Nors prie

pagiedojo kelias giesmeles.
Gero noro ir pasidai-bavi- 

mo dėka Klaipėd^katalikų 
gvvenime padarytas žingsnis 
pirmyn, lietuvių ir vokiečių 
katalikų suartinimui.

Penktadienis, gegužės 10 i, lt

vėliavos įsigijimo prisidėjo 
? visi Klaipėdos lietuviai ka
talikai, bet tani darbui orga- 
nižuoti daugiau pasidarbavo 

Ruibys ir dr. “Betani- 
£ jos” nariai.

Ligšiol Velyki) pamaldas 
kat. bažnyčioj atlikdavo tik 
vokiečių kalba.

Dabartiniu laiku, padidė
jus lietuvių skaičiui, pilnai 
priaugo reikalas, kad bažny
čioj būtų leista ir lietuviškai 

^giedoti. Buvo tartasi su de- 
T>ąnu p. Daniliausku ir vo
kiečių katalikais, kurie paro- 

n ottį susitarti. —-Lie- 
t tuviams leista savo kalba 

giedoti atskiros giesmės ir 
j prieš mišparus.

Todėl buvo reikalinga ge- 
riau pasirengti atlikti giedo- 
jimą ir apeigas. Bažnytinio 
choro dirigentas p. St. So- 

It-, de.ika šį kartą labai gerai pa- 
? sirode su savo choru ij pa- 

šventėms programą.

■ Pirmą Velykų dieną giedojo 
•ymišrus choras Luihvigo mi

šias drauge su simfonijos or
kestru. sudarytu iš konser- 

L vatorijos mok ir 7-to pulko 
.. muzikantų. Konservatorijos 
, nąok. p. Strolik pagrojo 

jr smuiku solo. Strolienė

“-4

grniiil.
Nauji ir

Suvirs 22 Metu
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

darbuojas si:
VOSE & SONS PIANO 

KOMPANIJA
• Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
- siaut. Jokio.p>niis<i nereikia mokėti.

Aš parduodu tiesiai. 
® Pasaulio garsus Vos E 

piayer upriglir pianai.
6 vartoti Orph<>ni<- VIi'TROLA ir pui- 
r kųsMAJESTU adio.

ĖT* ; la u k K a t alaija

t X (r \ (1 S 1 L \ D 8 

r- *' ’ Vose & Sons Piano Co. 
i? 160-BOYLSTON ST. BOSTON 

■■«. ■ » 
B

NEPRITIKTŲ
Kertaumykai (Trakų ap., 

Žiežmarių; yalsč.).—Šis kai
mas stovi gražioje vietoje. 
Iš vienos pusės giria,, iš ant
ros — Žiežmariai. Žernė der
linga, ir Dievąs nesigaili 
jiems vaisių, bet kai kurie 
•ūkininkai tuo nepasitenkina. 
Žiemos laike jie važiuoja už
darbiauti ir šiaip įvairiai 
verčiasi; tai labai gerai. Bet 
labai nuostabu, kąd jie ir 
šventomis dienomis važinė
ja, samdyti žydelių. Aure 
šv. Juozapo dieną, kada vi
si ėjo į bažnyčią, jie važia
vo apie keturiasdešimt kilo
metrų su žvdų prekėmis, 
žmogų puošia, tačiau šven
čių negerbimas neišeina 
naudom

KAUNAS. — Per balan
džio TT dT kratą socialdemo
kratų centro ir “Socialde
mokrato" redakcijos bute 
rasta 342 egzemp. 6 (37) nr. 
ir 14 egz. 3 nr. 1929 m. pleč- 
kaitininkų leidžiamo “Pir
myn." Padarius 35 kratas 
pas Kauno socialdemokra
tus, pas kai kuriuos rasta po 
keletą egz. “Pirmyn,” kitų 
plečkaitiniukų brošiūrėlių 
ir ginklų be leidimo. Pada
rius 3 kratas Šiauliuose, 4— 
Biržuose, 1—Kazlų-Rūdoj, 
35—Kaišedoryse ir dar kai 
kur. rasta pas atskirus as
menis ‘“Pirmyn,” “Trečioji 
konstitucija bus pačios liau
dies.” “Fašistai Lietuvą į 
pražūtį stumia,” “Laisvės 
karžygiai,” “Į kovą." Per 
kvotą paaiškėjo, kad ypač 
stipriai buvo suorganizuotos 
plečka i t i n i nk ų “ ‘ pen kinkės" 
Trakų apskrity. Darydama 
areštus politinė policija su
ėmė; vieną pilietį su slaptu 
(šifruotu) pranešimu nuo 
Galinio Vilniaus plečkaiti- 
ninkų centrui. Visą social
demokratų bendradarbiavi
mą su plečkaitininkais vedi" 
Kauno ligoniu kasos valdy
bos pirmininkas Galinis ir 
studentai žaizdrininkai. Jie 
organizavo kovos penkiukes, 
kurios buvo aprūpinamos 
plečkaitine literatūra ir gin
klais. Kovos būreliai orga
nizuojami ir kariuomenėje, 
č ia buvo sudalyta slapta so
cialistų karinė organizacija. 
Vyriausias viso to vadas bu- 
vo Galinis. Jis vedė susira

šinėjimą. atlygindavo išlai-

KLAIPĖDOS UOSTE DEGĖ * 
-------- ^VEDŲ LAIVAS

Per paskutinias dešimts 
dienų į Klaipėdos uostą į- 
plaukė 30 laivų, jų tarpe 2 
dideli vokiečiu laivai.—Vie-. 
nas 7,200 tonų su 38 žmonė
mis įgulos ir kitas su 25 
Šnąonėmis įgulos. Abu šię 
kųvai palaiko susisiekimą 
tarp Vokietijos ir pietų A- 
merikos uostų. Vienas jų 
šiomis dienomis išplaukia į 
Argentiną su Klaipėdos ce- 
lulozą.

Balandžio 12 vakare šve
dų būriniam laive “Ido,” 
kuris stovi žiemos uoste, ki
lo gaisras; bet laivo įgulai 
pasisekė gaisrą likviduoti 
dar prieš atvykstant gaisri- 
ninkų komandai.

NUBAUDĖ "‘DARBININKĄ”
Kauno karo komendantas 

už nesilaikymą redakcijoms 
taisyklių 3 § iš 1927/m. ba
landžio 21 d. “Darbininko” 
atsakomąjį redaktoriui P. 
Jocį nubaudė 500’ litų arba 
1 mėn. kalėjimo.

DIDELIS BANKROTAS 
ŠVEDIJOJ

Stockholmas. — Švedijoj 
subankrutijo aštuopi taupo
mieji bankai. Jie turėjo iš 
viso 85,500 indėlininkų. 
Ši uos ’ taupomuos 'bankuos 
buvo 40,000,000 kronų su
taupyto kapitalo. Nuostoliai 
siekia 20,000.(M)0 kronų. Ma
noma, kad valstybė parems 
nukentėjusius taupytojus.

IŠLAIDOS VIRŠIJA
PAJAMAS

Lietuvos Valstybės paja
mos šių metų vasario mėn. 
pasiekė 19,075,899.32 lt. o iš
laidos — 19,121,279.05 litų. 
Per pirmus šių metų du mė
nesius pajamos siekė 38,- 
805.859.30 lt., o su praeitų 
metų biudžeto perteklium ir 
geležinkelių rinkliavų nepa
skirstytom sumom sudarė 
82,814,487.87 lt. 
sausio ir vasario 
39.434.936.76 lt.
šių metų kovo mėli. 1 dieną 
liko 43,379,551.11 lt.

Išlaidos 
mėn. sieke 
Tuo būdu

\

z

[ GAISRAS VARĖNOJ
Balandžio 11 d. Varėnos 

miestely sudegė M. Gadelnec- 
kio apysenis vieno aukšto 
medinis namas. Iš viso nuo
stolių padaryta už 7,500 litų. 
Namas buvo apdraustas 4.- 
000 litų. Gaisras kilo 
netikusio dūmtraukio.

“VALDŽIOS KUPČIUI” 
NEPASISEKĖ

Šeduva, Panevėžio apskr. 
— Balandžio 8 d. labai po
niškai apsitaisę į Trakų 
vienkiemį atėjo jaunas vy
ras ir moterims persistatė e- 
sąs valdiškas kuprius ir per
kąs karves. Su savininke su
derėjo karvę ir pažadėjo už
mokėti 530 litų; kiti pirk
liai už tą karvę siūlė tik 380 
litu. Taij> kaipo buvo va
karas jis pas moteris apsi
nakvojo. Ant rytojaus 
“kuprius” nuėjo į Labą ir 
iš ten atėjo dar vienas kup
rius. Nors dar pinigai ne
buvo moterims sumokėti, 
bet Labos kuprius derėjo 
karvę iš ponaičio irr karvę 
pardavė už 445 litus. Karvę 
išvedęs ponaitis paklausė: 
“Ar iškelsite šimtą dole- 
ijų?” Moterims atsisakius 
iškeisti jis nuėjo į Trakų 
dvarą ir ten iškeitęs pinigus 
atsinešė. Moterims liepė pa
šaukti savo gimines, kad pa
sirašytų pinigų priėmimą. 
Moterims išėjus pašaukti gi
mines ponaitis palikęs laz
dą. kaliošus, duok Dieve ko
jas, išdūmė į krūmus. Su-1 
grįžusios moterys laukė po- “suširinkumž
natrio ateinant, bet nesulau-' 
kė ir pranešė policijai. Kar- , 
vę surado Laboje ir atėmė, 
o “kuprių” 
Krekenavą.

dėl

Okupuotoje Lietuvoje
VILNIUS.—Vilniaus lie- remontuoti, bet kadangi ka- 

tuvių labdarybės draugijos sa tuščia, tai apie pašalpas 
valdyba nutarė suorganizuo- ir kalbos būti negali, 
ti nukentėjusiems dėl neder- mai 
liaus šelpti sekciją. T sekci
ją įeina laikinoji Vilniaus 
lietuvių komiteto pirminin
kas K. Stasys, kun. K. Či- 
jbiras, K. Veleckas, kun. N. 
Raštutis ir V. Budrevičius.

Na- 
apleisti stovės r toliau.

I

LIETINGUS METUS 
“SAUSINA”

Merkinė. — Prieš Velykas 
dar ketvirtadienį, vidiniai 
monopoliai (kaip ir prieš ki
tas šventes) nepriteko val
stybinės. Geriausiomis pa
stangomis nei monopoliai 
nei “privatūs asmenys” 
degtinės pareikalavimo pa
tenkinti nepajėgia. Reikia 
pripažinti, kad ir “vartoto
jai” patiekėjų neskriaudžia, 
j>o 9—10 lt. už “litrą” ran
kon bučiuodami moka.

Štai, kur mūsų “pažan
gos” laimėjimai ir sunkme
čio taupntenos.

DEGINA LIETUVIŲ 
TROBAS?

( Raugeliškių kaime, Grau- 
žiškių valse., Ašmenos aps- 
Ikrity visai netikėtai užside
ngė Petro Geldavičiaus tro-

RUOŠIASI MINĖTI VILNIAUS P . _ ...įbos, ir sudegi* su visais įa-
PAGROBIMO 10 METŲ I . ’ .____  ivais ir gyvu ir negyvu ni- 

SUKAKTUVES I . •Įventorium.
Vilniuj sudarytas lenkų 

valdžios asmenų komitetas, 
kuris jau pradėjo ruoštis 
prie paminėjimo 1G midų 
Vilniaus pagrobimo sukak
tuvių.

DZIMDZIDRIMDZI

MARŠRUTAS
IŠ BURMISTRO Į EIGULIUS
Žagarės miestelio burmis

tras p. Viesulas atsisakė nuo 
savo pareigai ir eina tarnau
ti i miškų žinybą eiguliu.

To miestelio sekretorius p. 
Tautvaišas. kuris savivaldy
bėj dirbo nuo pat jos įsika
li nio. gavo iš apskrities vir
šininko “patarimą” persi
kelti kitur.

Šiaulių apskrities virši
ninkas Kruopių viršaitį at
leido iš tarnybos.

1929 m.

PARVEŽTAS KARSTAS ‘Gegužės 9 d.—Boston, Mass.
ARKVISK. KLIUČINSKIo’ 1n . .. , „

iGcguzcs 10 d.—Aonvood, MasS.
Lenku valdžios rūpesčiu

,< . , , ,v. , . / v.-.Gegužės 12 d.—Boston. Mass.Sovietų valdžia leido išvežti
iš Leningardo karstą su la- .Gegužės 15 d.—Montello, Mass. 
vonu arkivyskupo V. Kliu- Gegužės 17 d.—Nonvood, Mass. f 
činskio, mirusio ten prieš lQcgu 
keletą metų. Š. m. balandžio 
16 karstas parvežtas į Vil
nių ir palaidotas Vilniaus 
katedros rūsyje. Laidojant 
kanauninkas Liubianec iš
kėlė velionies nuopelnus 
Lenkijai.

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS

Jurbarkas. — Balandžio 7 
’d. įvyko didžiulis L. kri
kščionių demokratų partijos 

. ku
riame buvo pranešimai apie 
valstybės padėtį ir pasitarta 

'f’ įvairiais momento klausi- 
sugavo apic.jHaįs žmonės pageidavo, 

kad būtų sušaukta krašto 
atstovybė, kad valdininkai 
liūtų sąžiningesni.

Birželio 5 d—Ansonia, C<
Birželio 8 d — PhiladcTphi

*-
i

h
*

s

i
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tn daug lenkų proklamacijų.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

ALUS ATSTOVYBĖMS
“T. K.” praneša, kad

Lietuvos atstovylies užsie
niuose gavusios Prienų a- 
laus, kuriuo

KAUNAS.—Ties Širvin- 
tais ir kitose pagaljųlminįš

alėsią ypatin- tracinę liniją vietose paskli
duose atsitikimuose vaišiu- tiniu laiku randama išmėty-

I 
I
r. k
B Į '

F i

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
i KONGRESAS

Parašė KUX. PROE. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knvpa. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I U. .kelionės Į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway, South Boeton, Mass.

Z

I Tel. Brockton 4757

| STEP. C. VIŠINSKIS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
683NORTH MAIN STREET 

Brockton, Mass. 
OFISO VALANDOS 

nuo P iki 8 kAMllen

i|i
II 
I

žės 19 d.—Loveli, Mass. (po 
’ piet)

Gegužės 19 d.—Lawrencc, Mass. 
1 (vakare)

Gegužės 23 d.—\Vorcester, Mass. 

į Gegužės 25 d.—tVorcester, Mass.
Gegužės 26 d.—Athol, Mass.
Gegužės 2 6d.—Athol. Mass.
Gegužės 29 d.—AVcstfield, Mass^ 
Birželio 1 d.—Hsrtford. Conn.
Birželio 2 d.—Neirark, N. J. 
Birželį© 5 d —Ansonia, Conn. b 
Birželio 8 d — PhiladcTphia, Pa. 

jBirželio 12 d.—Baltimore, Md. 
{Birželio 14 d.—AVilkes Barre, Pa.

500 NAMŲ REIKALAUJA
REMONTO

Vilnius. — šiomis dieno
mis paaiškėjo, kad iki šiol 
miesto atstatymo komitetas 
yra gavęs virš 500 prašymų'Birželio 16 d.—Scranton, Pk suteikti pašalpos na marais Birželio 18 d.—Mahanojr City, Pa.
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nuo Sausio 1-mos

COACH

Draugijos Mitingas

Stato mūro namus

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

Vėl, Chevrolet viršija rekor
dą paskutiniais laikais išlei
džiant suvirs 500,000 šešių- 
cylinderių. j keturius mėne
sius—didesnis skaičius šešių- 
cylinderių karu negu kokia

^PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

bažnyčios, kampas AVestminster ir 
Uindle St.

Geros kloties LDS. nariams.
/ J'8

Balandžio 21—23 dd., Šv. An
driejaus bažnyčioje Įvyko 40 vai. 
atlaidai. Žmonės gausiai lankėsi 
rytais ir vakarais j bažnyčią. A- 
pie 700 lietuviu priėmė Šv. Komu- 
ni ją. Buvo daug svečių kunigų ir 
pasakė gražių ir turiningų pa
mokslu. Altorius buvo gražiai pa
puoštas gėlėmis ir šviesomis. Pa
ra pi jonys yra dėkingi gerb. klebo
nui kun. J. č’epukaičiui už suruo- 

jšimą atlaidų ir pakvietimą svečių 
' kunigų aprūpinimui žmonių dvasi* 
. niais reikalais.

LDS. 72 kuopos pirmininkas. P. 
Gustaitis, pirko nesenai namą, kur 
prieki- galima ir kitą pastatyti. 
Darbas jau pradėtas. LDS. 72 kp. 
mėnesiniame suvirinkime buvo 
svarstoma apie paėmimą to namo 
dėl kliubo, kur LDS. 72 kuopa ža
da atidaryti. Patogi vieta. Tada 
bus galima užsimokėti duokles ar
ba pribuvus iš kito miesto, bus 
vieta apsistoti, kur bus kiekvienas 
darbininkas gražiai priimtas. Vie
ta graži, prie šv. Jurgio bažnyčios, 
9515 Cardoni Avė.

Tarnas Jurėnas, LDS. 72 kuopos 
narys, Įžymus biznierius, geras ka
talikas, stato irgi gražų ir gražioje 
vietoje namą, prie šv. Jurgio par.

sižymėjimą labdarybės darbais.
Po jo kalbėjo Teatr. Kliubo 

“Lietuva” girm. J. Vaišvila.
Programas užsibaigė dainomis.
Vargdieniai negalėdami jums 

visiems atidėkavoti už( šį iškilmin
gą parengimą ir aukas asmeniai, 
taria viešai nuoširdi) ačiū.

Joseph Lapinskai 
Institution Ward 39.

Kaip visur taip ir čionais gegu
žės 12 d. bus minima ‘‘Motinų 
Diena.”

Per daugelį metų Aušros Vartų 
Mot. Draugija toje dienoje rengia 
gražius pasilinksminimus. Šįmet, 
vadovaujant muz. Čižauskui, bus 
statoma viena iš Įvairiausių pro
gramų, dalyvaujant, vietos žymes
niųjų vaidvlų ir juokdarių. Bus

kita išdirbystė pridirbo per 
ištisus metus! Važiavimas 
šiame įspūdingame naujame 
Six yra apreiškimas—ateik ir 
duok mums pademonstruoti 
jums.

Laivo “LITUANIA’ 
GEGUŽĖS 18 DIENA, 1929 M. 
Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
i.šanksto!
Dėl informnciji) ir kitko, -kreipkitės j Bnltic Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks Jums pilnas ir puikias Informacijas, 
taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

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

šios kolonijos lietuviai darbinin
kai pradėjo rūpintis darbais ir 
darbo sąlygomis, nes pamatė, kad 
kanadiečiai francūzai atvyksta ir 
gauna darbus, o lietuvis moka ir 
kalbą ir turi bedarbiauti.

Gana tylėti! Lietuviai negauna 
darbų arba dirba sunkų darbą ir 
už mažą atTjginnnąVIelto, kad mėš 
neturime vienybės. Kanadiečiai 
francūzai laikosi vienybės ir vie
nas kitam įprašo darbą. Mes taip 
irgi turime daryti.

Tuo tikslu LDS. 6 kuopa kvie
čia visus vietos darbininkus ateiti į 
susirinkimą, gegužės 12 d. tuojaus 
po sumos, bažnytinėje svetainėje, 
41Capitol Avė. Bus svarstoma a- 
pie bedarbę ir bedarbiau ja ličius. 
Bandysime surasti būdą, kad pra
šalinus bedarbę.

Kuopoje turime keletą biznierių, 
kurie pasižadėjo kartu su visais 
darbininkais darbuotis, kad padė
jus bedarbiau jaut iems susirasti 
darbą.

Pageidaujama, kad visi LDS. 6 
kp. nariai ateitų ir atsivestų savo 
draugus ir pažįstamus darbinin
kus į šį susirinkimą.

Turime ir daugiau svarbių rei
kalų, būtent: apskričio išvažiavi
mas, pusmetinis suvažiavimas, mū
sų kuopos išvažiavimas ir kiti 
reikalai.

Gegužės 5 d. šv. Kazimiero liet, 
yvrų katalikų dr-ja laikė savo mė
nesinį susirinkimą. Prieš pradė- 
siant susirinkimą pasirodė du ne
matytu vyru. Tuoj paaiškėjo kas 
jie buvo: p. Vydūnas (sandarie- 
tis) ir p. Urbonas (socialistas) su 
dviem reikalais.

Tie du vyru privatiškai su ka- 
zimieriečiais pašnekučiuodami iš
sitarė kad jiedu atėjo nuo Law- 
renco organizacijų prie draugi! ka
zino ieriečių idant sudarius Lavv- 
renco bendrą komitetą Lietuvos 
šelpimui ir pradėjus šelpimo dar
bą. Antras jų atėjimo tikslas esąs 
tai sudaryti Dr. Mikolaičiui tinka
mas išleistuves į Lietuvą. Dr. Mi
kola it is važiuojąs Lietuvon porai 
mėnesių. Vienas kazimieriečių iš
sitarė kad daktaras per daug yra 
nusistatęs prieš katalikus. Jis vie
šai salėse ir kempėse purvina juos.

Susirinkimui atsidarius su mal
dą tiedu vyru paaiškino visiems 
savo du tikslu. Tas dalykas buvo 
paliktas svarstymuose. Susirinki
mas priėjęs prie klausimo pasky
rė Šiaurės Lietuvos badaujantiems 
it'25.00, išrinko du atstovu pasitarti 
su katalikiškomis organizacijomis, 
parinkti daugiau aukų ir pasiųsti 
jaš per Romos Katalikų Lietuvių 
Federacijos raštinę.

Šv. Kazimiero Lietuvių Vyrų 
Katalikų Dr-jos Narys

KAST MILTON: Alfred Kast
ĮVEST RONBURY: Mt. Hope Motei .M 

Sales, 1782 Centre St. '■ ■ < .4
ROXBURY: Grove Hali Chevrolet Co., ' 

458 Blue Hlll Avė. - į
READTNG: Bal-Don Chevrolet Ine. 
IIEVERE: North Shore Chevrolet Co^ ’ ”■ 

1459 N. Shore Rd. - '
ROSLINDAEĖ: Mt. Hope Motor Sales. į 

415 įlydė Park Avė.
1VAKEFIELI): Main St.. Chevrolet Co, : 
WAI,P0LE: IValpole Auto Stn.,

19 Stone St. ’
1VALTHAM: Roliert G. Pease, Ine, i

703 Main S t " ;
WATERTOWN: Daniels Chevrolet Co,*

647 Mt Aubum St. ... « A
(ĮVEST NE1VTON: W. J. EurtHMfctf ‘ 
50 Davis Avė.)
11TNTHROP: Gordon G. FuHertob*;
57 Putnam St M

1VOBURN: Lynch Motor Sales,
40 IVinn St

MALDAKNYGĖS 
“Maldų Rinkinėlis” vra „. *•. . . * * gražiausios, geriausios ir 
pigiausios lietuvių kalboj 
Maldaknygių gale yra pa-* 
talpintas Katekizmas iš
viso turi 336 puslapius, 
bet plonutės, nes geriau
sio popierio.

K etų riu rūšių

Baland. 28 d. iš Chicagos Teat
rališkas-Kliubas “Lietuva” paren
gė šioje prieglaudoje esantiems 
vargdieniams ligoniams ir sene
liams iškilmingus pietus su progra
ma. Stalai buvo apdėti visokiais 
skaniais valgiais. Komitetas pa
dalino pinigų. Taipgi kliubietės ir 
kliuhiečiai aplankė ligonius ir juos 
taip pat apdovanojo. Visų daly
vių, aukotojų ir rengėjų pavardžių 
neteko sužinoti. Šiuo parengimu 
daug darbavosi pp. W. ir J. Karei
vai ir kiti. Programas susidėjo iš 
muzikos, piano, klasiškų šokių, 
dainų it‘prakalbų. Programo ve
dėju buvo A. J. Kareiva, kuris pa
sakė ir prakalbėlę. Iš profesijona- 
lų kalbėjo šios įstaigos vedėjas F. 
Venecek, kuris išgyrė lietuvius ir 
jų lalidaringus darbus, atjaučiant 
šiuos vargdienius, ir suteikiant 
jiems užuojautą.

Gerb. kun. A. Linkus, šv. Kry
žiaus par. vikaras irgi pasakė gra
žią prakalbą, išreikšdamas dėkin-j 

Buvęs gumą T. Kliuhui “Lietuva” už at-

BOSTON: Commonvealth Chev. Co., 
949 and 983 Commonreealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co. 
450 Massachusetts Avė.

ATLANTIC: North Quincy Garage, 151 
Hancock St.

CHELSEA: McBride Chevrolet Co„ 
Chelsea Sq.

CHARLESTO1VN: Stanley Harlow 
Chevrolet Corp., 334 Main St

EAST BOSTON: IVarnock-Lynch Mo
ters, Ine.. 944 Saratoga St.

SOUTH BOSTON: Dailey Chev. Co., 
664 Broadway

CAMBRIDGE: Cambridge Motor Co., 
277 and 308 Massachusetts Avė.

MEDFORD: Atton & Jonės, Iue, Med- 
ford. Square

MELUOSE: Field Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
1VELLESLEY HILLS: Stack & Mc

Adam Ine.

COMPARE the delivered price as well as the lįst price in 
considering automobile values. Chevrolet’s delivered 
prices include only reaaonable charges for delivery and 

financing.

Ateik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą,'naują, karą! Chevrolet turi lietuvišką skyrių, 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

si rodyti ir tuščios garbės Įsi
gyti. O čia tas nedoras pa
saulis tartum'atspėja tavo 
norus ir tos garbės tau pavy
di. Žmonės tartum susitarę 
tavę žemina ir šmeižia ir la- 
bai tiksliai pataiko Įgelti j 
pačią sopamiausią širdies 
vietą. Iš to kyja susigrauži
mų ir užgautos savvmeilės 
nerymastavtmų. Ir kur gi 
čia laimė?

Kitas ieško laimės kūniš
kųjų užgaidų pataikavime. 
Toji smaguriavimų taurė iš
tolo atrodo labai skani, bet 
išgėrus ant jos dugno randa
si daug, daug kartybių. Toks 
ištvirkimo žygis prasideda 
juokais, bet baigiasi ašaro
mis. Tariamoji laimė virsta 
tikrąja nelaime. Nevienas 
praradęs dorą, sveikatų rr 
gerą vardą, perspėja kitus, 
kad neitų tuo keliu, bet nieks 
beveik neklauso ir tik tuomet 
susipranta, kai pats ant sa
vęs ištiria nedorybių nelai
mę.

Nebereikalo Saliamonas y- 
ra pasakęs: “kad viskas yra 
tuštybių tuštybė.” Taigi 
žmogaus laimė ne ten yra, 
kur dauguma jos ieško. Tik
roji laimė giliau užsislėpus, 

‘į-niaža. ls ca gimsta gG-’Jįrandasityrojširdy.mvlin- 
ilvste ir noras skriausti sa- f.įoj Dievą. Dorybės taurė 
> artimus. Tas atneša ne- ga] kam atrodo neskani, bet 
niastį ir sąžines graužimą.jįos paragavęs žmogus randa 
kur čia laimė? įtikrąji laimės skoni — ramy-

Su turtais ateina noras

1. Geriausios odos .aptaisais 
po $1.50.

2. Baltais minkštais aptaisais 
su Panelės švenčiausios pa
veikslu $1.45.

3. Juodais paprastais aptai
sais 75 centai.

4. Celuloido aptaisais 90c.

Labai tinkamos Pirmai > 
&♦. Komunijai.

Gerb. Klebonams ir pardavinė
tojams duodama didelios nuo
laidos.

S« krripkiiit; į

H0LY CROSS SCHOOL 
Mt. Oarmel, Pa.

i' --- f■ 4i

Žmogiis iš prigimties trokš
ta_ laimės. Tneik tik savo
širdin, išnagrinėk jos troš
kimus, ir tuojau matysi, kad 
laimės pageidavimas ir jos 
ieškojimas yra pirmučiau
sias tavo tikslas. Ko žmo
gus nepadaro, kad tik lai
mės įsigijus! Tam! tikslui 
jis užsikraus sunkiausią naš
tą, padirbs dideliausius dar
bus, nesigailės sveikatos, rfė 
lėšų; išsirengs -Į tolimiau
sias keliones, kad tik tą lai
mužę surasti. Tik Įstabu, 
kad jos nesuranda. Gyveno 
Lipfnvoj, jam ten viskas iš
rodė menka ir prasta, ma
nė, kad Amerikoj gyvens 
kaip ponas. Išvyko Ameri
kon, ir čia pamatė, kad toli 
siekt iki to, kaip ją Įsivaiz
davo: darbas sunkus, o po
nauti nėra ant ko, daugiau 
tenka vergauti prasigyvenu
siems svetimtaučiams. Pa
buvęs kiek Anterikoj, pra
deda baisiai pasiilgti Lietu
vos ir galutinai vėl grįžta 
tėvynėn, manydamas ten 
pasilsėsiąs ir rasiąs ramy
bės. Bet grižus Lietuvon, 
vėl žmogų apnyksta neri
mastis ir nepasitenkinimas. 
Daug kas ten atsimainė/ ir 
ne viskas geryn. Žmones 
pakitėjo — pablogėjo, o gy
venimas mažai ką pagerėjo, 
— toli dar siekti iki Ameri
kos. Ir žmogus vėl nori iš
keliauti į tą pačią šalį, kuri 
jam buvo nusibodus. Žo
džiu, būdamas Lietuvoj pa
siilgsta Amerikos, būdamas 
Amerikoj pasiilgsta Lietu
vos. Išrodo, kad tie dvi šą
li viena už kitą ir geresnes 
ir blogesnės. Ar gi taip v- 
ra ? Ne. Čia nieko nekalta 
nė Lietuva, nė Amerika, tik 
kalta žmogaus prigimtis, 
kad ieško visur laimės ir 
niekur jos neranda ir neras, 
nes pilnos laimės šioj žemėj 
nėra.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK 
"POLONIA"..........Gegužes 111‘ESTONLV ........... Gegužės 29
“LITUANIA" ....Gegužės 18|"POT.ONTA”...........Birželio 12

dainų ir kitų muzikos šmotelių. 
Čižauskai taipgi pasižadėjo pro
gramo dalyvauti—---------------------
"ši draugija dar niekuomet sa

vo parengimais neapvylė publikos 
ir šį kartą žada visus patenkinti. 
Kviečia visus ateiti ir praleisti k et 
lis linkimas valandėles. Lietuvių 
svetainėj, geg. 12 d. Programas 
prasidės lygiai 6 vai. vakare. Xe- 
sigraudvsit. Po programo bus šo
kiai.

— • II įasti ją savo siekimuose, sa- 
vo darbuotėj. Mano pasi
daryt kiek turto ir . jaustis 
nepriklausomu, laimdngu. 
Bet tas nepavyksta. Visų 
pirma, susikrauti turtą ne 
tąip lengva. Pinigų gi neisi 
vogt, o užsidirbt jų, sunku. 
Jei nori kiek jų sųtaupint, 
turi atsižadėti geresnio val
gio, gauni‘dčvčt ^prastesnį 
drabuži, žodžiu, tenka sun
kokai ir ilgokai pavargti. 
Galop sudarei kiek skatiko, 
ir žiūrėk, tai toks reikalas 
atsitiko, tai toks nuostolis 
pasipainiojo, tai giminės ta-

gavo, ir pinigėlių vėl kaip 
nebuvę. Privargai, suskur- 
dai, ir nežinia kaip visas

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

NE5VT0N : Stuart Chev. Co., 431 Wasb> 
ington St.

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co,
444 5Vatertown St.

NEIVTON HIGHLANDS: Woo<lworth 
Motor Co.

HYDE PARK: .T. J. Delaney, 1243 
Hyde Park Avė.

MALDEN: Frame Moters, Ine., 144
Exchange St.

DORCHESTER: Columbla Chevrolet
Ine., 617 and 399 Cqlumbia Road 
(L’phams Corner)

NOR1VOOD: Fenton's Garage
QUINCY : Washington St. Garage, Idc.,

216 IVashington St
DEDHAM: Dedham Sąuare Chevrolet 

Company, \Vashington St.
EAST BRAINTREE: Clark & Taber
EVERETT: Melanson Bros., Ine.,

67 Chelsea St.
MATTAPAN: J. J. Delaney, 1509 Blue

H iii Avė.
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į akis svietui pasako teisybę.
1-eikalo iš manęs reikalauji 
Taigi aš tamstai tvirtai sa-

MOTINOS DIENA

ne-

v —

rp

.sužinoti, Klni-

is

$16.

Vileišis
— pa- 
U prav- 
pečati” 

kad

kad mes jam' pagelbėsime ir 
turės daugiau, kaip filijoj 
būdamas.

Ne tas yra didis, prieš ką milijonai 
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia,
O dvasioje keikia; didžiausi tironai, 
Kurie reikia garbinti, nors jie visiems kenkia.

f:
i
&>*•

en-Jai bur-Ji

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimam laimės, 
Kuris didžius darbus žmonijai aukavo, 
Prieš ką svietas klaupia su dėka—be baimės.

KUN. J. ŠVAGŽDYS,
antras Norwoodo šv. Jurgio parapijos klebonas. Yra pasidarbavęs 
dėl parapijos.

aš — dienraščio gimdyti
Vi-

“ manio-j priėmė pasiuntė p. guber- 
iPl $1 1 ■» %♦» e»<r4-1 * * 1 ] 0(1.<1 I*-

kau, kad tuo reikalu, t. y. 
panaikinimui ciesoriaus A- 
lekaandro II įsakymo aš ne
galiu užsiimti. Tamsta
gali toliau mūsų apsunkinti. 
Prašau Į mane nebeateiti, 
nes vieno žodžio gana, kad 
Tamsta daugiau negalėtum

DVIDEŠIMT PENKI 
METAI

t 1 1!■« . .
J. Mažeika

kaip to norėjo pats gyvenimą ilgam laikui 
leidėjas Petras Vi-

Pašlyjusi paties lei-
ver-

Kg. '
joseph s lithuanian r. c. association of labos

’V’ ||ptBred u aecond-dass matter Sept, 12,1915 at the post otfice at Boston, Mass. 
under the Act of March 8, 1870"

( Aeceptance for mailius at speclal rate of postage provlded for in Sectlon 11QS
■L- • Y >c? T

. g-... .. ... .........

- Penktadienis, gegužės 10 d.,'1929

Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918”

SUBSCRIPTION KATES: 
rtlc yeariy.............................. $4.50
[n yeariy.................................. $5.50

. rtlc once per week yeariy..$2.50 
Foreign once per week yeariy... .$3.00

£ -i' * /•'

NE TAS YRA DIDIS
(Iš d r. Vinco Kudirkos raštų)
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(Didžiąsias spaudos sukaktuves minint) 

I.

Lietuvių tauta, snaudusi 
šimtmečiais, svetimųjų 
giama ir išnaudojama, 
buvo norima užčiaupti 
ną ir prikąsti liežuvį, 
kantri, tyliai tyliai dūsauda
ma kentėjo. Tik atskiri jos 
sūnūs, atskiros asmenybės 
nerimo, vedė sunkią kultū
ros kovą su tautos engėjais.

Kiekvienas jų, gal kiek 
skirtingais būdais, 1x4 vieno .„ , x ,__Vilniiite. kTikslo -sieke: dnofrTam visųf

Į ' »

Keli metai atgal “K-vis 
b paduodamas žinutę apie tu- 
į lą kriminalistą, kurio pavar- dacijos 
į dė buvo Priest, parašė ne 
L Priest, bet kunigas, kad įti- įk kinus savo skaitytojus kaip L baisūs yra kunigai. Rašy- £ damas apie protestantų ir 
p nezaležninkų pastorius ii- a- 
k pie ji] kriminališkus darlx*- L -liūs tituluoja juos kunigais. 
F/*- Jei ne praloto Olšausko 
L“ nelaimė, tai Maikio No. 19 būtų išėjęs visai sausas. 

' Paduodamas “Liet. Žinių” L išpūstą ir perdėtą aprašymą 
L nesigėdija per akis meluoti 
E apie praloto Olšausko su- 
U ijpendavimo ceremonijas. K f«.L. Ž.,” iš kur “K-vis” 
E“ persispausdino tas, žinias. fc-xašė tame pačiame numery

K, “Šios ‘ceremonijos’ yra E gryniausi as ‘ Sek rnad i en i o ’ 
g, prasimanymas. ’ ’ 
K**. “Darbininko” korespon- 
g dentas F. V. pereitame nu- ■ Jnery apie suspendavimą ra-

K--’ “Net laikraščiai paskelbė, B būk jis esąs ekskomūnikuo-

PRENUMERATOS KATĖTĄ r 
Amerikoje metams......................   .$4.50
Užsieny metams..............................$5.50
Vieną kart savaitėje metams....$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met. $3.00

“DARBININKAS”
West Broadvay South Boston, Mass.

' Telephone South Boston 0620

Brag • ■ :BĮ.Ir vėl artinasi Motinos 
įžį. Diena. Savaime ateina miii- tis į galvą: Kodėl apvaik- £ Ščiojame Motinos Dieną?

- Kodėl tik nesenai tepradėjo- 
me tą garbę teikti motinai ? 
Juk motinos buvo nuo pat to 
laiko, kai žmonės atsirado j 
pasauly.

Motinos meilė! Kaip ji 
graži! Motina visuomet my
li vaiką, bet kuo jai vaikas : 
atsilygina l Tankiai jis jos 
nepaiso, pamiršta, neklauso. 
Ir tik tuomet pastebi, koki 
tuštuma pasidaro jo gyveni- i 
me, kuomet motinos neten
ka. Sūnus, duktė pajunta, : 
kad jų širdy yra meilė prie 
motinos, kuomet motina su
serga. Tuomet pasirodo, kad 
jų meilė prie motinos gludi 
kažkur ten giliai širdy palai- : 
dota po kitomis meilėmis ir 
meilukėmis, bet smarkiai 
Yįršun iškįla tik kai motina 
suserga ar miršta.

Kažin, ar ne dėlto-žmonės 
dabar tesukruto apvaikščioti 

y .motinos diena, kad motinos 
T- daug kur jau “merdėja.” 
t; Nėra ko ir bekalbėti apie ’ 
| Rusiją. Ten bolševikai deda 

visas pastangas, kad iš mo- 
£ tinos padarius Įiajirast;] pa- 
y telką, kuriai rūpi viskas kily tas, tiktai ne vaikai. Jei ku- 
r riai bolševikiškai patelei nc- 
E pasiseka apsisaugoti nuo vai- 

M tai tiems nelaimingiems 
E> — ----------

F" “KELEIVIS” APGAUDINĖJA
SAVO SKAITYTOJUS

1 1 i - 1 1 1

Jonas-Kaunas, Ona Pleiry- tė, Kazys Puida. Vėliau, 1905 metų pabaigoje buvo pakviestas dienraštį redaguoti kun. J. Tumas, ir dar ■kitiPluošte atsiminimų (tas pats “Krivūlės” num.) rašo O. Pleirytė-Puidienė:| “Viena gražią dieną, re- dakcijon atėjo gražus elegantiškas ponas, kurį visi su ypatinga pagarba' pasveikino ir kurs pirmas iš lietuvių užimponavo savo išvaizda. (Dar labai mažai lietuvių buvau mačiusi). Pasirodė esąs daktaras Basanavičius, apie kurį jau daug imė pirmasisIgirŽėją-U. skąįęiau, b^t

Kam gi turi
się” kokiame užpenty- natoriui pasirašyti 
Atvažiuok į Kauną ir, bui sušvelninti ir pašalinti”

tymu,

vaikučianfe primeta ne gam
tos, bet sovieto duotą “moti
ną.” Ne geriau yra ir kitur. 
Yra motinų, kurios pradeda 
nekęsti vaikus pirm negu jie 
yra gimę ir kaip įmanyda
mas saugojasi. kad tik neuž- 
gimtų.

Užviešpatavo pasauly žiau
rusis egoizmas ir juo užsi
krėtė net daug tų, kurios iki 
šiol buvo gražiausios meilūs 
reiškėjas — motinos. Daug 
yra tokių, kurios privalėtų 
būti motinomis, bet nėra: 
kurių širdį ūda divorsų. abor
tų ii- gimimo kontrolės vė
žys. Tr nebėra vietos moti
nos meilei tose egoizmo ser
gančiose širdyse*.

Vis silpniau dega galin
giausioji ii- karščiausioji lig- 
šiol meile — motinos meile. 
Irdavosi nejauku ir šalta pa
sauly. Ir žmones, motinų 
vaikai, gal pasąmoningai 
lenkia galvas prieš tą meilę, 
kurios pasigenda, kuri sau-( 
gojo ii- auklėjo ]>irnmosius 
silpnus jų žingsnius pasauly.

Motinos Diena! Brangi ji 
‘nrtuns visiems. Mes dar “se
nos gadynės” vaikai ir mūsų 
motinėlės pilnos buvo ii- te- 
bei-a. jei dar yra gyvos, tos 
prakilniausios prigimtos 
meilūs — motinos meilūs.

Niekuomet motinai neatsi- 
lyginsim. Vis dėlto bandy
kim, kiek galėdami.

tas ir 11. Tas viskas yra 
grynas melas. Jokios dugni

nė ekskomunikavi- 
mo, nė suspendavimo nebu
vo ir nebus iki teismo spren
dimo.”

“K-vitii,” matyt, vistiek. 
gali rašyti, kad ekskonurni- 
kavimo. nė suspendavimo 
nebuvo ir jo artimiausias 
kolegas Plečkaitis, tai jis 
parašys, kad “šiūr” buvo il
ga na.

Tai Maikių obalsis: me
luok. meluok ir meluok, o 
vis šis tas pasiliks. Tokios 
taktikos laikosi visa gelto
noji spauda.

■ W 

KIEK LIAUDIES MOKYTOJAI 
GAUNA ATLYGINIMO 

ĮVAIRIOSE ŠALYSE
Pradžios mokyklos jaunas 

mokytojas Amerikos Jung. 
Valstyliėse gauna $190 per 
mėnesį, Anglijos—$98, Šve
dijos — $70. Šveicarijos — 
$83, Suomijos — $48, Vo
kietijos —$44, Lietuvos — 
$28, Lenkijos — $17. Rusijos

niekinamam iš po šiaudinės 
pastogės, mužikui lietuviško 
rašto, spauzdinto jo gimtą
ja kalba knygą ir laikraštį.

Tų tautos veteranų, kovo
toji] dėl lietuviško spauzdin
to žodžio buvo nors nedaug, 
bet dabartine, atgimusi mū
sų tauta savo istorijoje 
jiems suteiks garbingiausią 
vieta.«

Ypač šiais didžiųjų spau
dos sukaktuvių metais, Ba
sanavičiaus, Petro Vileišio, 
Vinco Kudirkos ir kitu, vy
rų nuopelnai turėtų būt kil
niai minimi. Gegužės 7 d. 
siu 1929 metų, sueina lygiai 
dvidešimt penki metai, kuo
met minėtų vyrų, tautos kė
lėjų pastangos apsivainika
vo. — atgavome teisę turėti 
spauzdintą žodį.

Pi e m e n r/ a t s i in i n / m ai.
Atsimenu labai gerai, nors 

dar buvau menkas pimenė- 
lis, vos dešimties metų am
žiaus. Buvo jau ruduo. Ma
no vyresnysis brolis, drauge 
su tėvu grįžo iš malūno. Ta
me malūne daug, daug dide
lių naujienų jie prisiklausė: 
Apie kovas rusų su japonais 
ir kitką, bet didžiausia bu
vo naujiena, kad esą, rusų G; 
caras leidęs spauzdinti lie
tuviškai. ir jau atvirai ne
slaptomis galėsią visi skai
tyti lietuviškus kalendorius 
ir net išeisią lietuviškų “ga- 
zietų.”

Kaip tą dien buvo links
mas vakaras! Tiek dar ne
senai. žinau, mano brolis 
pirkdavosi iš po skverno ka- 
IVndorių. Lenkai, vietos kai
mynai gaudavo “Gazeta 
Warszawska.” sužinodavo 
pasaulio naujienas, didžiuo
davos. kad “gazietas” skai
to. o aš vargšas piemenėlis 
tiek liūsdavau, kentėdavau. 
Aišku, kad šios žinios, par
vežtos iš ntalūno mane irgi 
labai pradžiugino.

Tkikartoju, kad buvo jau 
ruduo. Spauda buvo atgau
ta jau pa vasarį. Tačiau mes 
nieko nežinojom. Nežinojo 
kaimo šiaudinė pastogė, kad 
atėjo jai didelė švente, 
džiaugsmo švente ir kultū
ros darbymetės pradžia.

Kunigas iš sakvklos. ma
tyt nieko apie tai nebuvo mi
nėjęs. ne aš, nū kiti to ne
prisimena. Už tai ir mes pa- 
tyi-ūm tą žinią atsitiktinai, 

buvusių malūne žmonių.
/’/ r m a si s d i c n rast i s

Prieš pat Kalėdas tų pa
čių 1904 metų, bToli.s grįžo 
iš Vabalninko turgaus die
ną. Ir vėl džiaugsmo: atsi
vežė du ar tris numerius 
“Vilniaus Žinių.” Tai buvo laikraštis—dienraštis, kiek

mažesnio formato, kaip 
“Rytas” ar -“Lietuvos Ai
das?’

Brolis skaitė nuo pradžios 
iki galo. Daug ko nesupras- 
davom, bet stengdavomės at
spėti. Tačiau lietuviška “ga- 
zeta” buvo begalo didelė 
naujiena. Skaitėm, vartėm, 
ir šiaip į spauzdintą popie- 
ros lakštą žiūrėj on}.

Kas-gi dėjos tuomet ten 
°-j

dienraštis? Geriausiai ta
tai nušviečia artimiausi jo 
“gimdytojai” — bendradar
biai. kurie tą nepaprastą žy
gį ruošė. Štai ką rašo mū
sų gerb. kalbos tėvas J. Ja
blonskis savo atsiminimuose 
(“Krivūlė” 1924 m. 4 num.) 

“1904 m. 9 (22( XII pa
gėręs ar pavalgęs pusryčių 
nuskubėjau neiškentęs į 
“Vilniaus Žinių” spaustuvę 
ir 
ar jo gimtuvių laukti, 
są dieną išbuvau spaustuvė
je. Tarėjau tik 10 (23) XII 
su pirmuoju — dar negirdė
tu neregėtu pirmuoju dien
raščio numeriu. Visą naktį 
buvau spaustuvėje su G. 
Landzbergiu, J. Kriaučiūnu, 
M. Kukta (spaustuvės met- 
rempašu), laikraščio ben
dradarbiais ir rinkėjais.

— Toliau, sako J. Ja
blonskis — beplusant, besvy- 
rinėjant spaustuvėje išėjo 
pagaliau ir pirmasis lietu
vių dienraščio numeris. Ap
sidžiaugėm, sveikinom vie
ni kitus, verkėm iš džiaugs
mo ir bučiavomės...”

Prm ‘‘Vilniaus Žinių”
Džiaugėsi visi ir tautinės 

sąmonės žadintojai. Ten 
Vilniuje, Antakalnyje — ir 
mes tolimam lietuviškam 
kaime, šiaudinėje pastogėje. 
Tų tautinės sąmones žadin
toji] būta dar labai maža. 
Apie “Vilniaus Žinias” 
spietėsi, be jo vyriausio 
“šefo” leidėjo Petro Vilei
šio— Jonas Jablonskis, Jo
nas Kriaučiūnas, Povilas 
Višinskis, toliau Pranas 
Klimaitis, Adolfas Vėgėlę,

atvaizdo neteko matyti. Ir, 
o ironija... Jis prašneko į 
mane vokiškai, kuo mušti
nai užmušė mano patrioti
nę. savvmeilę visų bendra
darbių akivaizdoje.

— Aš ne vokietė — užpro
testavau: — aš lietuvaitė...

— Nepanašu, — nusišyp
sojo, tebelaikydamas mano 
ranką. — Na, bet tokių lie
tuvaičių mums labai reikia.”

Taigi iš šių, atsiminimo 
žodžių, matyti, kiek tuo me
tu būta spaudos darbinin
kų; gi kad dar iš moterų 
kas atsirastų — ir patsai 
d-ras Basanavičius iš sykio 
nepatikėjo.

Kun. J. Tumas-Vaižgan
tas atsiminimuose rašo, kaip 
jį tuomet raginę kiti kuni
gai važiuoti Vilniun ir gel
bėti, jau pašlyjusį pirmąjį 
lietuvių dienraštį. Kunigas 
Tumas, kurs buvo esą 1905 
metų “revoliucijonierius” 
vyskupo Paliulionio buvo 
“avansuotas” per metus net 
į kelias vietas, kol pagaliau 
dar sykį “avansavo”'į Pa- 
miturio Stakius.

Kun. J. Tumas rašo: 
(1924 m. “Krivūlė,” 4.)

“Važiuok brolau, į Vilnių 
ir gana. (Rašo Tumui kun. 
Bajorinas). Pats tuo rūpin
kis kitų neveizdėk. Morai is 
obligatio kunigams tave 
šelpti — ir šelps. Geriausia 
atvažiuok Kaunan ir pats 
pareikalauk, kad vyskupas 
tave išleistų.”

“XI—14 kun. Jul. Macie- 
jauskis rašo Kauno kapelio
nui Bajorinui: “Rašyk 
tamsta pats kunigui Tumui,

“NI-19 Bajorinas deda 
man prie to laiško savo prie
rašą: “Matai ką rašo kun. 
Maeiejauskis. Jis žada, džiu
gina, skatina, kad važiuotu- 
mei. Nesenai tau esu para
šęs, irgi prašydamas, kad 
važiuotume! į Vilnių. Pa
bandyk, rasi nepražūsi. 
Daug naudingesnis būtumei 
Vilniuje, rašydamas, neg 
Stakiuose davatkas spavie- 
dodamas, tą darbą gali dirb-

KLAIPĖDOS KRAŠTO 
GYVENIMAS

Stakių^įstatymu. Einant šiuo įsta- 
kiekviena seniūnija 

gali uždrausti asmeniui per
sikelti į jos sritį, jeigu per- 
sikeliantis neįrodo, kad jo 
dispozicijoj yra butas. į ku
rį jis gali tuojau įsikelti ir 
kuris sveikatos ir dorovės 
atžvilgiu yra priimtinas, irInteligentijos, tos dar

nebebuvo kad j’s turi grynų pinigų, 
kurie jo ir jo šeimynos pra-

1 uz- 
itikrina. Be to. darbą gali 
gauti tik tarpininkaujant 
valdiškai įstaigai. Norintis 
persikelti į seniūniją butą 
išnuoinuoti gali tik pačiai 
seniūnijai sutikus. Už ne
pildymą šio įstatymo bau
džiama areštu arba pinigais 
iki 375 lt.

Ponas gubernatorius šiam 
seimelio sumanymui uždėjo 
savo veto.

Ne tas yra didis, kuriojo galybė 
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų, 
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė. 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų.

Galingas tasai, kurs be kraujo gal skleisti 
Tarp svieto brolybę iš krašto j kraštą.
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas attiesti. 
Palengvindama sunkią gyvenimo naštą.

Xe tasis drąsus yr. kurs stvėręs už kardo. 
Dantims grieždama, rodos, žvėris koks įniršęs, 
Ant artimo šoka, jo gyvastį ardo,
Kad pats yra žmogum visai užsimiršęs.

Drąsiu tiktai tąjį mes turim vadinti, 
Kuris už minties mūs kovoja liuosybę, Kurs nuomones savo išdrįsta 
Kurs

ti ir kiti, kurie rašyti nemo-.Klaipėdos krašto Seimelis 
ka. ~ 
wac 
je. 
atsiliuosavęs nuo 
drožk, skarmalus sugriebęs, 
Vilniun.”

Kunigas Tumas ištikro at
sidūrė Vilniuje, “Vilniaus 
Žinių” redakcijoje. Deja, 
“Vilniaus Žinių” egzistavi
mą neilgai tegalėjo sulaiky
ti, 
mažutės saujelės 
galima suburti prie vieno 
židinio, 
“V. ž.” 
leišis. 
dėjo finansinė būklė 
tė blaškytis ieškant išeities.
Kaip Petras Vileišis atpuvo

spaudą.
A. a. Petras Vileišis savo 

atsiminimuose (“Lietuva” 
1925 m. “Mano laike 33 me
tų darbų dėl lietuvių spau- 
dos atsiminimai”) aprašo 
savo žygius dėl spaudos grą
žinimo.

“Pirmas delei to rimtas 
prašymfes buvo 1889 metuo
se — rašo Petras 
savo atsiminimuose, 
duodant “Glavnoje 
lenije pro dielarn 
vi ršin inkui prašymą, 
jis atsikreiptų į vidaus rei
kalų ministerį ir kad minis- 
teris išprašytų: ciesorių pa
laikyti Aleksandro II įsaky
mą. Reikalingumas lietu-1 
viams atidavimą jo raidžių 
buvo pripažintas Maskvos 
Universiteto prof. Fortuna- 
tovo, akademiko Lomanskio 
ir kitų Europos mokslo vy
riu

“Taigi viršininkas labai 
rimtai perskaitęs mano pra
šymą ir dar susirūpinęs ilgui 
tarė: “Tamsta esi mokslo 
vyras ir turi suprasti, kokio

Kaip teko
'pėdos mokytoju seminarijoj 
po šių mokslo metų bus dės
toma lietuviškai istorija, 
gimnastika pirmoj klasėj ir 
istorija, geografija ir gim
nastika antroj ir trečioj kla
sėj. Praėjusiais metais lie
tuviškai buvo dėstoma isto
rija. geografija ir piešyKi 
tik vienoj trečioj klasėj.

«
* #

Einant direktorijos nuta
rimu iš š. m. balandžio 10 d. 
vietoj atsistatydinusio Klai
pėdos apygardos teisino 
pirmininko šolco nuo š. m. 
gegužės nt 2 d. paskirtas bu
vęs apyganlos teismo direk
torius dr. Richard. Solcas. 
kaip tenka patirti, yra gavęs Potsdame, tiesteisėjo vietą
Berlynu. i

I
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Vilniškis

Duoda šiuos

be ekstra mokesčio
Didelis

skirtinga
mokesčio—tavo proga

watch

MUSŲ MOTINOS

Tavo dabartinis karas gal padengs 
Įnešimo sumą.. Mūsų Pirkimo Pla 
nas siūlo žemiausias galimas išly 
gas ant pasitikusio balanso.

PAVYZDŽIUI šiame mieste tavo 
Įnešimas su dabartiniu karu gal 
bus $268 ir Į mėnesį $50.45.

Retail and Wholesale
652 Beacon St.

Be ekstra mokesčio—užtikrinti ir 
švelnūs nauji type double—action 
4-ratų Brekiai.

Be ekstra mokesčio—graži išvaiz
da radiatorių uždangalas, ir jų 
veiklus kontroliavimas bile kokiam 
ore.

JIMĄ IR VIDURIŲ 
SKAUSMUS

Klausyk 
radio prayramo 

šio uHuds<m-Esacx 
ChaUtuger” ' ~ 

kas penktadienio vakarą

Be ekstra
pasirinkti bile spalvą ir madą, nes 
platus Įvairus pasirinkimas beveik 
kiekviena skirtinga.

Be ekstra mokesčio—patogūs ir 
pastovūs 4 Hydraulic Sbock Ab- 
sorbers.

Skyriai

Portland Bangor
Worcester

pasirinkimas SPALVŲ beveik 
kiekviena

Mūsų motina, j su 
spaudos < (Iraudihio I; 
pasisodinusi šalia 
prie ratelio — nmkii 
nelį, dukrelę skaityti

Man yra didelis m.iloi umas praoe*K 
ii jums apie puikiausių |>ermainų mano' 
sveikatos." rnš<> ponas \Vllliam (i W i 
er. "Kol aš nepradėjau vartoti Naga- 
Tone aš turėjau galvos .skaudėta* 
kiekvienu naktį, skilvio akauatau* if 
mano oda prastai Išrodė. I*abaf DCtO* • 
riti galvos skaudėjimo arba skauaoni 
skilvyje ir mano <xln yra švari ir j 
žūva." 1 fį'sJl* J 

Virš milhaias gtnonių kurte vartoj^*' 
f uga-Tone. suranda pulkit} pagalbi. JM', 
Sudarė juos stipresniais, *vall«®įAJ 
žvalesniais. prašalino nuo Jų vtsekhMlJ 
skausmus, sustiprino jų dervų® ir ffĮĮį Im'suIus organus, prašalino Inkstų tr* 
pūslės iritactjns. sutelkė jiem® gųrtBBįjj 
n|MMitų Ir virškinimų. sustiprino jų ed* . 
h- suteikė jiems atšviHUnantJ BMMBm 
Nmra-Tone vm |«nluodanMt» pas VĘMS 
goduolių purdavėjua. NtudpltŪt ĮMrtMH 
šiandien ir atgnirkite MVt> avelkM^M 
stiprumų ir Jėgų. Jei Jūsų verttMtfBB 
turi N’uga-Tnnv šlake. rrJka>—>n;1BĮĮ 
Jis užsakytų Junta iš olsetlo vatatŪtebg

--------------------------——
PAŠALINA GALVOS SKAUDA.

-į

•T* Ų4-*’. " 'C • V • » p J y s ? * ų

A. In R. K. P. BLAIVININKŲ UKNTBŲ V41OT3A 
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kuri.-J . Syag^tt-pĮrm.;
B. Jakutis—1 viee-pirm; O. AdomaHįeųė-£,T»fS-p«?M 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St., Worce$tipr,'Mass.. 
ūr~Sidabrienč—iždin.; Kun. A. Daugiu -Blaivybės skyriau 
Redaktorius, 41 Providence Street, Woreestęr, Mass. .

siaučiant imis vaikeliams, ji 
jiems dažniau nusišypsos, 
dažniau .juos paglamonės, 
pabučiuos, .ji išaukles nau
ją. dorą, tikinčią, švelnių 
jausmu, gyvą ir linksmių. 
pažiūru karta.

tai mnsų specialybė Ir ilgų metų prak 
tiko. Darbas artistlikas. Kainos Semoa.

M. A. NORKŪNAS
P. 0. Box 91, Lawrence, Mass,

(Tęsinys)

Atvažiavo Jurgis į mies
telį ‘‘A,” pas savo pusbro
lį ir apsigyveno miesto da
lyje, kur lietuvių tirščiau
sia buvo. Reikia pažymėti, 
kad tame laike to miestelio 
žmonės, sulyginamai buvo 
tamsūs. Ten, lietuvių esant 
apie tūkstantį, neturėta jo
kios lietuviškos įstaigos. 
Kunigą parsikviesdavo sykį 
į metus ir tai ne visi atlik
davo savo tikybines prieder
mes. Girtuoklystė ir ištvir
kimas buvo pilname žydėji
me. Ne tik kad vyrai gėrė 
ir laidokavo, 1x4 neatsiliko 
nuo to ir moterėlės ir... mer
ginos. Visame mieselyje ro
dos tik viena blaiva lietuviš
ka šeimyna, kuri kitu lietu
viu buvo visaip pavardžiuo- 
jama. Pažeminama iki pas
kutinio laipsnio vien tik už 
tai, kad niekad kaimynams 
“neužfundydavo" ir drauge 
negirtuokliavo. Tiesa, tais 
metais tame miestelyje 
smuklės buvo uždarytos — 
•’drv tovvn.” 1x4 lietuviai 
rasdavo būda parsigabenti

kad vokiečiams užimant 
JCauną. Neilgai trukus, pri
buvo mėlynsiūliai dėdės ir 
mūsų karštuolius, neišski
riant nei Jurgio — visus, 
kiek tik rado, susodino į dai
lų vežimą ir nuvežė į “ra
mybės” kambarius išsimie
goti, kad rytmetyje galėtų 
išduoti “rokundą sąžinės.”

Mūsų Jurgis, nors nei 
stiklelio nebuvo gėręs, pir
mąją Anierikoje naktį nak
vojo, kaip čia vadinama, 
“džėloje.” Už ką jį taip 
nubaudė, Jurgis negalėjo 
suprasti. Kadangi buvo iš 
kelionės didžiai nuvargęs, 
todėl neilgai jis apie tai 
svarstė. Pernakvojo susi
rietęs ant grindų ir anksti 
rytmetyje likosi atvestas i 
gražų namą, kur jį pasodi-

3OILA the CHALLENGER
ATIDARA VAKARAIS

THE HENLEY-KIMBALL GO
Ir šie Metropolitan Pardavėjai

rįnter Johnson Automobile Co., 916 Commonwealth Avė, 3
122 IRAMINGHAM: Hudson - Essex Co., ■ REVERE: The l.una Park Garage, 3 

220 Jlouard St. j 368 Ocean Avė. r
793 ’ ERANKEIN: Stipple&Polsey, Summer Į uokbcry: Hudson-Essex Co., 491 

St. i Blue Hill Avė. t r J
HVDE PARK: Tltomas .1. Halpin, 12 j SOMKK vn ,j ,E . \\inter Hill Hudson- J 

(entral Avė. ... 309 Broadvvay
JAMAICA PLAIN: Coolidge Hudson- , <>

10771 Essex Co. .->79 Centre St. Slo.kEHAM: Pompeo Sales & Service j
! I.EX IXGT<»X: Tliayer Htjdson-Essex tVAKEEJELI): IVakefleld Motor SalesĄ 

Co..' <’<>.. 4xo Mass. Avė. & Service, Main St.
MAI.OEN : \Vright Hudson-Essex Co.. ' 1VAI.THAM : IVilIiam McKelvey, Inct, 

1>S(. ’ 2M l’leasant St. 17:1—175 High St. ’’
MATTAI'AX: Hudson-Essex Co., 1300 WATERTOWN: Claflin Hudson-Essex 

Blue Hill Avė. Co., .".2 .X. Beacon St. '•-*
" 1,1 MEDEoRD: Hu<lson-Essex Co., 4 . \VAVERI.EY : Harris & Roach, Wa-'3 

Mystic Avė. verley Sųitare.
[nr- MEI>FOHI>: Hudson-Essex Co.. 645 WETJ.ESI.EY: VVellesley Motorą, Ine., 

Br<>:i<lway I Colonial Building
Ine., į.MEI.ROSE: K. W. lelious & Co., 29 įWĖST ROKBCBY: Bellevue Motoru 1 

■ I ’pilant St. 1716 < 'cnt re St.
ivith XEWT<»X: į rauk W. I.ane, 3!H)' WIXCHESTER: Tite I)ean Motor Cefe S 

j Wa«hington St. į Co.. 605 Main St. 18
irti). XOI(WOOb: Roliert W. Baker, Town į WTXTHROP: Hudson • Essex Co^ ..j 

į Sųitare i Wintlirop Centre
, 87 į (JI'INCY : Sylvcster and Carson, 84 : W<»BCRN :McGilvary Bros., 263 Main 3 

i Washibgton St. I Street
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pomirtinės, Įtaisyta i bažnyčią di-

Kaimietis
Kovo 17 d., 1929 m.

DirektoriaiS. Dusevičius.

Tautos
LDS. 3-čia kuopa.

Ba-

Sta-

LAIVAKORTES

Gyvojo Rožančiaus Dr-ja.

10(valdyba : dv. vadas kun. V. K. Tas-j Halais—K Šimkus; Kanu

PAIEšKAU Stanislovo Wajciekovsky, 
kuris gyvenęs South Bostone, Lynne, 
Holyoke ir VVorcestery. IS Lietuvos pa
eina IS Dusmenų. Kas apie jj žino arba 
jis pats malonėkite atsisaukt!, nes tu
riu svarbą reikalą. VIKTORIJA WAJ- 
CIEKOVSKIENfi. 44 Ellsvvorth Street, 
\Vorcster, Masa.

įu nikų. Valdyba 1929 
r sios vadas kun. V.
P pirm. K. Navikas, 
įArbučintė, rašt. M.

»

W0RCE8TERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES I IR 

LIETUVOS ' t 
Pagelbėsiu iigsnt pasus, visas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu gerlausj patarnavimą Ir 
sąžiningą patarimą.

kūnas, pirm. U. Pazniokienė, rašt.
B. Adomaitienė, ižd. M. Verseckic- 
nė. Nors ta draugija yra neseniai prirašė daug metinių narių ir kelis 
susiorganizavus, bet yra daug pa-Įamžinus narius; Ateitininkų namo 
sidarbavus dėl bažnyčios ir labda- reikalais Kaune kun. Kiškis surin-

dvasios vadas kun. V.
Taškūnas, pirm. O. Sm ilgienė, 

irašt. B. Adomaitienė, ižd. M. Ver- 
seckiellė.

g Vienintelis lietuvis laisniuotas e- 
S lektrišlnas. Turiu 8 -metus prityli rimo. Taisome ir {vedam motorus 
g ir vandenio pompas. Taipgi talso- g me ir parduodame radios.

Fondas ir Federacijos 
lOt-as skyrius. x

Fondas suorganizuotas 
1915 m. airių šv.

gi da aukavo dėl bažnyčios ir daug 
aukavo kitiems labdaringiems rei- 

VAntras vargonininkas V. Stasevi- Lalams: našlaičiams ir mokslei- 
Hel-. • Į
U.čius atvyko 1918 metais. Kuras, 

padidėjo ir koristai su vargoninin 
—fal pradėjo rūpintis Įtaisyti vargo- 
•nūs. Koristai su pasišvent imu dir. 
|'fco rinko pinigus kad tik įtaisyti 

vargonus ir jiems tas pavyko pa- 
r daryti ir Įtaisė vargonus už 3.000 
įpiol. V. Štasevičiui pasitraukus, 
į užima vietą 3-čias vargonininkas 
ĮĮ'J. Slavių. Nors jis yra svctimtau- 
s tis, bet jis irgi darbavosi dėl para- 
£ pijos. Jam pasitraukus vėl sugriž- 
į ta V. Stasevičius. 
P vargonininkauja, 
y lis ■.— 56 asmenys.

vertės Lietuvos Ufii- 
taipgi aukavo vietos 
30 dol. ir kitiems lab- 
rcikalams. Vyčiu 
visą laiką surengė

JUZt RAUKTYT1
Dienom Vakarais Ir Žrentad. 

88 Front St. 50 Storlimr St.
WORCESTER, MASS. 

Tel. Park 1916.

• J ' *

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

Įgg. -.
L ^Kavaliauskienėž * *• .

Korą mokino
U-perdu mėnesiu.
f'<r. Norbutaitė.
| ko pirmas vargonininkas V. šerei- dėlė graži lempa už 200 dol. ir taip 

ka. Jis korą sutvarkė ir išbuvo 
iVyjrš trejis metus vargonininku.

kuris ir dabar 
Kuras yra did<- 

Kuras nuo pat 
B pradžios iki dabar sureirgė 16 l>a- 
^-4iUy 20 koncertų, 12 teatru, 11 pik 

metais: Dva- 
K. Taškūnas, 
vice-pirm. A. 
Pazniokiutė. 

ik ižd. J. Kavaliauskas, fin. rašt. A. 
B janušaičiutė, iždo globėjos - O. 
^■Jasioniutė ir O. Kudirkiutė. Taip- 
Kgi priguli prie vietos Federacijos 
i 10 skyriaus.

Moterų pašalpinę dr-ja.
Gausio 22 d. 1913 m. pas K. (Iri- 

gą Heaton Avė. susirenka V. Ku- 
K dirka, K. Grigas, K. Akstinas ir 
Ęykeletas moterų ir suorganizuoja 
fcė'mątferų pašalpinę draugiją *vardu 
v Neperstojančius Pagalbos Panelės 
^Švenčiausios ant katalikiškų prin- 
Ecipų, Į kurią gali prigulėti tik 
^praktikuojančios katalikės. Pri- 
J/Sirašė šios pirmutinės narės; A. 
gį Kurienė, J. Vasiliauskienė. M. -L 
EDidžbalienė, A. Kudukienė. A. G'ri- 
£ gienė, A. Spiridavičiutė. M. V. 
BDidžbalienė, A. Saulėnienė, Dau
gį, deriutė, A. Dirsienė. V. Kriaune- 

lieti e. K. Pečiukoniutė ir AL Mer- 
K kelienė. Moterų draugija yra su- 
fe-šelpus savo nares ir yra daug pri- 
B sidėjus aukomis Tautos ir Ražny- 
g.cios reikalams, 
įr 178-ms narėms.

DAUG SVEČIŲ

išmokėjo pašalpos
1 4-ką pomirtinių, 

į pirko Lietuvos Laisvės Paskolos 
betaą už 50 dol. ir paaukavo Vil- 

B&ius atvadavimui. Įtaikė įvairiu 
| daikto Į bažnyčią už 500 dol.: taip
ogi aukavo našlaičiams ir kitiems 

labdaringiems reikalams Ameriko 
|je ir Lietuvoje. Draugija nuo pat 
^pradžios iki dabar surengė 9 ba- 
tlius, 12 prakalbu, 11 koncertu. 12 
^piknikų, 10 teatru, 7 vakarienes. 
LDf-js priguli prie vietos p’cderaci- 

10 skyriaus. Valdyba 1929 m.: 
Kbiriu. M. \ erscckienė. viee-pirhi. 
|A. Kudirkienė, prot. rašt. B. Ado', 
femaitienė, fin. rašt. M. Didžbalienė. 
^ižd. O. Mačienė, maršalka O. Ker- 
iSenė, iždo globėjos — M. Fedienė.

l>ėtis su K. Spiridavičiu kad dar 
reikia vienos dr-jorf ir vasario 1 d.,* X
1915 m. J. Versiackas sušauks vie- 
šą susirinkimą j Dean svetainę ir 
sutvėrė -Šv. Kazimiero K. pašalpi- 
nę draugiją ant katalikiškų prin
cipų, Į kurią gal-i prigulėti tik 
praktikuojanti katalikai. Pirmuti
nė valdyba: dvas. vadas kun. A. 
Daugis, pirm. J. Verseckas, vice- 
pirm. J. Jaroša, prot. rašt. V. Še-, 
reika, fin. rast. J. Akunevičius, ižd. 
V. Grinkevičius, maršalka G. Glė
bas. iždo gelbėjai: A. Kavolynas, 
S. Stadalnikas, P. Kalvaitis ;■ di
rektoriai: V. Kudirka, P. Kuras. 
J. Balutis, šv. Kazimiero draugija 
daug yra sušelpus savo narių. Iš- 

Vėliau korą vedė mokėta pašalpos 105 nariams ir 3 
1915 metais atvv-

j'-A -j t.- •<;., ■ .

|JORWOODO LIETUVIŲ] 
UęOLONIJOS ISTORIJA I

* 3^ ‘ 3 _
Kį* (Tęsinys)

K'/- Šv. Cicilijos koras.

Birželio mėn, 1913 m po K V- 
Norbuta, 555 Pleasant St., suėjo 
kun. J. Krasnickas, A. Kasparavi- 

į.čius, buvęs Cambridge, Mass. 
^vargoninkas, V. Kudirka ir P. Ku- 
?dirka ir suorganizavo Šv. Cicilijos 
korą. Pirmutiniai prisirašo prie 

..koro šie asmenys: J. červokas, K. 
^Akstinas, J. Kašėta, M. Karniliu- 
;<te, ^Šereikienė. M. Kudirkiutė, 
■ Didžbalienė, M. Karnyliūtė, Kurei- 
i Šiene, M. Klimavičiūtė, Čiubatienė, 
"įA. ęiimavlčiutė, O. Nedveekiutė, 

ir G. Norbutaitė.
A. Kasparavičius

Vyčių 27 kuopa.

Birželio mėnesi, 1915 m. susirin
ko keli asmenys Kudirkų name, 
300 Lenox St. ir suorganizavo 1 
Vyčių 27 kuopą iš šių asmenij: 
kun. A. Daugis, V. Kudirka, J. 
Kašėta, J. Červokas, P. Kudirka, 
S. Versiackas, K. Akstinas. Tuo 

[laiku L. Vyčiai daug veikė ir daug 
prisidėjo prie parapijos. Tuomet 
Vyčių diduma buvo ateiviai. Jie 
rengdavo visokias pramogas, kaip 

[tai: teatrus, šokius ir koncertus. 
Daugiausia dalyvaudavo šie asme- 

• nys: J. Kavaliauskas, K. Akstinas, 
8. "Vaitkiene, F. \ iesulienė. direk-!P. Kučinskas, J. Kašėta ir kiti, 
įorės: U. Pazniokienė. J. Tvaskie-j Vyčiai daug aukavo Bažnyčios ir 

ir O. Razulevicienė. (Tautos reikalams, pirko Lietuvos
t/ Šv. Kazimiero K. Draugija. j laisvės Paskolos boną už 50 dol.

Dabar prie Vyčių priguli beveiki 
^Birželio mėn. 191> m. atvyko dar , v įsį ,-.ja <rimę. Nors tas jaunimas 

veiklus žmogus. J. \ ersiae-. Amerikoj gimęs ir augęs, bet yra 
ersiackas pradeda kai-Įf ;irštį J.ietuvos patriotai. Vvčiai 

.aukavo Lietuvos Laisvės Paskolos 
&«[l'oną 50 dol.
V* ' 

. v crsitetui:
V 1 v? našlaičiams į*;
v doringiemsV I 
g t kuopa per 
g prakalbu, 12 balių, 17 teatrų. 1 
*2 koncertų. 3 vakarienes ir 7 Įvai-

rius kitus vakarėlius. Vyčių 27-ta
N kuopa priguli prie Federacijos vie- 
X(to.s 10 skyriaus. Valdyba 1929 m.: 
X dvasios varias kun. V. K. Tašku-

Ofiso telefonas Park 34»1

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER* BUILDING 

Worcestor, Mass.
N a m a i — 101 Sterllng Street 

Maple 4964

našlaičiams
viams Amerikoj ir Lietuvoj. Drau
gija pej- tą laiką surengė 11 pra
kalbų, 12piknikų, 7 balius, 9 teat
rus, 6 koncertus. Draugija prigu- 

jli prie vietos Federacijos 10 sky- 
ji iaus. Valdyba 1929 metais : pirm.
J. Balutis, vice-pirm. K. Viesulą, 
prot. rast. G. Tvaska, fin. rašt. J. 
Tvaska, ižd. J. Viikišius, maršalka
K. Spiridavičius. iždo globėjai: J. 
Sesta viekas. J. Macelis ir J. Cvili- 
l-.as; direktoriai: V. Kudirka. P.

I Kuras ir J. l'ž.<la\ inis.

Liepos 2 d. 1915 m. pas K. Vie
sulą ant \Vashington St. susiren
ka keli asmenys ir atvyko kun. F. 
Kemėšis iUsiuvėrė LDS. 3-čią kuo
pą. Susirašo šie asmenys: kun. A. 
Daugis, V. Kudirka. J. Červokas, 
I’. Kudirka. -I. Jaroša, P. Kuras. 
K. Viesulą, K. Klimavičius. V. Še
rt ika. K. Grigas, J. Kavaliauskas. 
Jonas Smilgis. P. Kalvaitis, S. Ver
siackas, M. Bulkšas ir A. Marein- 
kevįčius. LDS. 3-čia kuopa yra 
daug prisidėjus su aukomis "prie 
'fautos. Bažnyčios ir darbininku 
reikalų. Streikieriains aukavo pi
nigais 413 dol. ir drabužiais, dėl 
bažnyčios 1<H) dol.. moksleiviams 
50 <lol.. našlaičiams 50 dol., nelai- 
miiuriems LDS. nariams 40 dol. ir 
1 itiems labdaringiems reikalams. 
LDS. 3-eiU kuopa surengė per tą 
laiką 12 prakalbų. 10 viešų disku
sijų. 6 paskaitas, 0 balius. 13 teat
rų. 4 koncertus. 5 piknikus. Dabar 
turi 57 narius ir kuopa gyvai vei
kia. Valdyba 1929 m.: dvasios va
das kun. V. K. Taškūnas. pirm. V. 
Kudirka, vice-pirm. J. Aidukonis. 
prot. rašt. S. Jasionis. fin. rašt. B. 
Adomaitiene, ižd. M. Balutienė. iž
do globėjos: U. Pazniokienė ir P. 
Jablonskienė, maršalka J. Aviži
nis. LDS. 3-čia kuopa priguli prie 
vietos Federacijos 10 skyriaus.

Pirmieji Norwood’o šv. Jurgio parapijos organizatoriai, kurie ir dabar priklauso prie šv. Jurgio 
parapijos ir dabartinis klebonas. Pirmoj eilėj sėdintieji iš kairės dešinėn: G. Glėbus, K. Klimavičius, 
klebonas kun. V. K. Taškūnas, V. Kudirka, A. Saulėnas; stovintieji iš kairės i dešinę: K. A katinas, Ig. 
Grudinskas, P. Kuras, P. Kudirk a, S. Verseckas.

naš, pirm’. K.-J. \ iesula, vice-pirm. Į vingiems reikalams. 1929 m. vai- ko aukų 66 dol.; Vaikelių Jėzaus.ir birželio mėnesį atvažiuos
E. Čeikiūtč, prot. rašt. O. Kudir- dyba: dvasios vadas kun. V. K. į Draugijos reikalais Kaune — šeš- 
kiutė, fin. Rašt. E. Jasioniutė. ižd.
K. Lapinskas, maršalka K. Viesu
lą: direktoriai: O. Vifsuliutė. Čiu- 
batukė ir

Tautos 
birželio mėn., 
Kotrinos parapijos svetainėje. Pir
mutiniai tvėrėjai: kun. A. Daugis, 
\ . Kudirka. J. Jaroša, P. Kudirka, 
P. Kuras, K. Klimavičius, J. Čer
vokas, J. Pėža, J. Smilgius. S. Ver
seckas, K. Akstinas, K. Brigas, J. 
Kašėta, J. Kavaliauskas, K. Spiri- 
(iavič-ius. -L Verseckas ir A. Fedas. 
Per tą laiką Federacijos 10 sky
rius surengė 22-vi prakalbas, JLva- 

,kariones. 10 teatrų,~8 koncertus', 9 
viešas diskusijas. Iki dabar per 
Federacijos 10 skyrių surinkta pi
nigų nukentėjusioms nuo karo 
$523, Krikščionių demokratų rei
kalas $636, Lietuvių Raud. Kry
žini $411, Lietuvos moksleiviams 
$151. Amerikos moksleiviams ir ki
toms labdaringoms įstaigoms $377, 
vietos našlaičiam $250, Vilniaus 
našlaičiams $164, Vilniaus atvada
vimui $173, Lietuvos moterų kata
likių dr-jai $67. 1929 m. skyriaus 
valdyba : dv. vadas kun. V. K. Taš
kūnas, pirm. K. J. Viesulą, 
pirm. O. Jasioniutė. rašt. J, 
lutis, ižd O. Pazniokiutė.

Marijos Vaikelių Dr-ja

Kun. V. K. Taškūnas ir V. 
sevičius suorganizavo Marijos Vai
kelių dr-ją, kuri daug 
prie bažnyčios ir našlaičių šelpimo. 
Į bažnyčią Įtaisė Įvairių daiktų už • 
$400. Į vietos Našlaičių Fondą au
kavo $30. 1929 m. valdyba : dva
sios vadas kun. V. K. Taškūnas, 
pirm. E. Pazniokiutė. vice-pirm. 
E. Vcrseckiutė, prot. rašt. Bronė 
Navickiufė, fin. rašt. A. Kava- 
liauskiutė. ižd. A. Fedaitė, iždo 
globėjos: O. Janavičiūtė, A. Rukš- 
teliūtė, maršalka D. Jasioniutė. 
Marijos Vaikelių Dr-jėlė surengei 
13 Įvairių programų.

Pr’s’f^j° Juškaitis. P. Virmauskis. A. Pet- 

raitis, H. Vaičiūnas. J. Čaplikas, P. 
jStrakauskas, S. Kneižis ir P’. Nur
imtas. J. Krasnickas. K. Urbonavi
čius. T. Žilinskas, J. J. Jakaitis. P. 
Juras. P'. Kemėšis, Ig. Albavičius. 
J. Petraitis, J. Navickas, P. Gar
mus, S. Siaurusaitis, J. Jonaitis, S. 
Mockus, V. Bartuška, J. Kuras. S. 
Vembrė ir J Bakšys: iš redakto
riuj P. Gudas. J. E. Karosas, A. 
F. Kneižis, L. šimutis, M. Zujus; iš 
daktaru: A. Račkus, Landžius, 
Bielskis ir Jakimavičius; iš advo
katų: P. Daužvardis. K. česnulis: 
iš moksleivių: J. J. Romanas, V. 
Rukštalis, V. Damašas ir kiti. Be 
to dar M. Norkūnas. L. Barysa. M. 
Abračinskas, J. Jaroša, M. Kerbe- 
iis, B. Šaliūnas, P. Juškevičius, S. 

jBugnaitis ir J. Glineekas; iš mo- 
|terų ir merginų : Ramanauskienė.

7 Įvairius programos 1929 m. Vai-J). Jankienė, Liutkienė 
dyba: dv. vadas kun. V. K. Taškū
nas. pirm. A. Arbučintė, rašt. O. 
Kudirkiutė. ižd. Z. Navikinio.

Merginu Sodalicija.

Birželio 6 d. 1927 m. kun. V. K. 
Taškūnas suorganizavo jaunų 
merginų Sodalicijos dr.jėlę. Prie 
Sodalicijos priklauso 30 jaunų 

[merginų. Jos yra aukavusios dėl 
(bažnyčios reikalų yra surengusios

O. Kašė
taite ir Jokubaitė. Vasaros laiku 
padėdavo kun. V. K. Taškūnui vai
kus mokyti lietuviškai skaityti ir 
rašyti moksleivis, dabar kunigas, 

[F. Norbutas. Iš Lietuvos svečiai 
Liepos mėn. 192/ m. kun. V. K.‘kalbėjo Krikščionių demokratų 

(Taškūnas suorganizavo Gyvojo‘partijos reikalais: kun. P. Garmus 
16 Rožančiaus moterų dr-ją. Išrinkta ir kt.m. Dagilis; Tautos Fondo rei- 

>0 šv. Ka- 
[zimiero dr-jos reikalais: kun. P. 
KaščiiTkas ir kun. Pavilanis, kurie

Amerikos L. R. K. Susivienymo 
81-ma kuopa.

Balandžio 23 d., 1910 m. V. Ku
dirka. P. Kudirka. P.,Kuras, J. 
Didžbalis, .J. Balutis, J. Ruškis. .J. 
Pakarklis, T. Skaisgiris ir A. Pra
tašius, suorganizuoja A. L. R. K. 
Susivienymo 81 kuopą. Kuopos 
nariai yra daug patarnavę savo 
nariams laike ligos ir mirties, taip
gi yra prisidėjus su aukomis dėl 
Bažnyčios, Tautos ir kitų labdarin
gų reikalų? 81 kuopa surengė 9 
prakalbas, 7 balius. 9 teatrus. 4 
vakarienes. 5 piknikus. Kuopa 
priguli prie vietos Federacijos 10 
skyriaus. 1929 m. valdyba; dva
sios vadas kun. V. K. Taškūnas, 
pirm. J. Versiackas, rašt. S..Jasi<>- 
r.is, vice-pirm. A. (’eikicnė, ižd. .M. 
Versiackienė.

# *

Visos katalikiškos organizacijos 
Nonvood’e nuo pat Įsistcigimo iki 
dabar surengė prakalbų ir Įvairiu 
programų: 115 prakalbų, 103 te
atrus, 82. balius. 78 koncertus. 70 
pikniku, 27 vakarienes. 19 viešu 
diskusijų, 6 paskaitas, 13 vvhist 
parties. 4 didelius karnivalus, 4 
bažnytinius koncertus ir 27 Įvai
rius programos. Nuo pradžios iki 
dabar tų organizacijų surengtose 
prakalbose kalbėjo šie asmenys, 
buvę moksleiviai ir kunigai: Pr.

' Stasė ir Marijona Grimalai-
Suskas, kun. N’orbula* ir M. Po-J(Ps pas 1Mr., Vese]į p0 m]m 

.63 Blendall St., Petras Over- 
Ika pas Joną Miškinį, Petras 
Valentukevičius pas brolį M.

! pikaiiė surinko $260 ; Pažaisliu vie 
mu.lyno reikalams kun. V. Dargis 
surinko 90 dol.; Lietuvos moterųS 
katalikių dr-jos reikalams ponia, 
Pikčelingienė; Pavasarininkų rei-|Valentukevičių po num. 44 
kalais adv. M. Bagdonas tr prof. 
J. Eretas; šaulių Sąjungos reika
lais A. Žmuidzinavičius surinko 
200 dol.: Vilniaus našlaičių reika
lais ponia Vileišiene.

Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų 
Stotis susiorganizavo gruodžio 
mėn., 1919 m. Valdyba išrinkta: 
pirm. V. Kudirka, vice-pirm. A. 
Navickas, fin. rašt. J. Jurėnienė, 
prot rašt. K. Akstinas, ižd J Ver
seckas. Bonų stoti sudarė katali
kai ir sąųdariečiai. Bonų išpirko 
už $10.500. Pirko bonų 165 asme
nys ir 4 draugijos. Iš katalikų pir
ko 142 asmenys už $8,950 ir 3 dr-Į 

gijos už 200 dol., viso katalikai 
pirko bonų už $9,150. Iš sandarie- 
čių pirko bonų 23 asmenys už $1,- 
300 ir viena draugija už $50. Viso 
sandaricČ-iai pirko bonų už $1,350. 
Į Lietuvos Aukso ir Sidabro Fon- 
4ą surinkta viso 235 dol/ Katali
kai sudėjo 220 dol.. sandariečiai 
15 dol. Be to dar kalbėjo Lietu
vos atstovai: P. Žadeikis ir V. Čar
neckis.

K<>n\(>ode yra lietuvių nedaug, 
tik 253 šeimynai ir 79 nevedę, iš 
viso yra 1.167 asmenys. Priklauso 
prie pnai; įjos 191 šeimyna. Kata
likiškų laikraščių ateina 313. k. t. 
“Darbininkas,” “Garsas,” ‘Drau
gas,” “Vytis” ir kiti katalikiški 
organizacijų, pašalpinių ir idėji
nių, Į kurias negali Įeiti joks lais- 
v;r"anis.

Parapija gerai stovi. Daug sve
timtaučių katalikų ateina Į lietu
vių banžyčią. Lietuviai katalikai 
svetimtaučių akyse stovi aukštai, 
štai Norvvoode nedaug lietuviu 
katalikų — tik 191 šeimyna — o 
daug yra nuveikta bažnyčios, tau
tos. darbininkų ir labdarybės rei
kalams: turi gražią bažnyčią 65,- 
000 dol. vertės, gražią naują kle
boniją 15,000 dol. vertės, turi 10 
įvairių katalikiškų organizacijų Į 
kurias joks laisvamanis negali Įei
ti. Jos gerai tvarkosi ir priklauso 
į Federacijos 10 skyrių. Katalikai 
suaukavo Lietuvos ir Amerikos 
labdaringiems ir kitiems reika
lams 4,000 dol. Katalikai pirko 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bonų 
už 9,150 dol.. Lietuvos aukso ir 
Sidabro Fondui už 220 dol. Tai

Nebus daugiau
Užkietėjimo

Dujų Skilvyje 
širdies Piktumo
si^ies Piktumo 

Greita pagelta naudo jant 

PepsinicSeltKr 
Rašyk Pepsinic SeltierCo.

Hbrcčster, Mass. o
GAUSI SAMPELJ DYKAI

J—1 ■

parodo kad Norvvoodo lietuviai 
katalikai yra susipratę ir stovi 
aukštai Bažnyčios, Tautos ir dar
bininkų ir apšvietus supratime. Tai 
ačiū kad turėjo gerus dvasios va
dus: kun. A. Daugi, kun. J.. Švagž
di ir kun. V. K. Taškūną. Yra ir 
pasaulinių veiklių žmonių^ vyrų, 
moterų ir jaunimo. Socialistai, ko
munistai ir kiti laisvamaniai nuo 
pradžios katalikų organizavimosi 
puolė katalikus per savo laikra
ščius ir per prakalbas.. Būdavo 
rengiamos viešos diskusijos katali
kų su laisvamaniais. Čia ne pro 
šalį paminėti vienas kvailas socia
listų diskusijas gruodžio mėn., 
1912 m., kuriose jie nubalsavo kad 
nėra Dievo. Gal jie manė tuo at
baidyti katalikus nuo bažnyčios 
statymo. Netikėtina ir juokinga, 
bet faktas. Norwoodo lietuviai dė
koja Dievui už malones ,sveikatą 
ir energiją dirbti Bažnyčios ir 
Tautos labui ir yra pasiryžę ir to
liau varyti darbą.

Mūsų miestas Montello, 
Mass. šiemet sulauks daug 

(svečių iš Lietuvos. Gegužės

Arthur St., Boleslavas Ku- 
kauskas pas brolį Petrą Ku- 
kauską, Liirdvisė Ambrosiu- 
tė pas dėdę'Mikolą Ambrasą, 
Antanas Jordanas pas pus
brolį Miką Gross, p-lė Elena 
Dambrauskaitė pas tetą Vla- 
dislavą Baronienę, p-lė Ago
ta Skeiviutė pas tėvelį Pet
rą Skeivį. Kiti svečiai pri
bus kiek vėliau, bet yra spė
jama kad daugiausiai pasa- 
žieriu 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- 
viičenė. O p. Jonas Valen- 
tukevičius su savo motere E- 
lena iš Stoughton, Mass. iš
važiuoja gegužės 22 dieną.

Kas norite į Europą nuva
žiuoti greitai per 6 dienas, 
tai išleisiu ant laivo Ijet- 
viathan. Šiandiena jau visi 
žino kad 1JNITED STATĖS 
EINES turi didelius laivus 
ir teikia geriausį patarnavi
mą 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.
x PETRAS BARTKEVIČIUS, 
678 No. Main St., Montollo, Mass.

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

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

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Lietuvių Prekybos Bendrovės 

šėrininkams
Šėrininkų labai svarbus susirin

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

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

Oflso tel: Park 2989- • - -y
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Mass.

Namų te!: Cedar 1768-M

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING 
Worcester, Massachusetts 

Phone Park 5065

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTTEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 MŪlbury Street 

Worcester, Mass.

JUOZAS J. DIRSA
! LIETUVIS GRAB0RIU8 1
Teikia patarnavimą laidotuvėms Iri 
lArendavojam automobilius vestu
vėms Ir kitokiems paalvaUnėJl- 
mam*. [

[Gyvenimo Vieta: TJH Mlllbuty St.
(ant 3-čio auktto) Tel. Cedar 4953 

Ofltat: 212 Mlllbury St. IVorcea-]
> ter, Ma*. Tel. Park 2796.
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KOMEDIJA

ŽINIOS

J. Taniulynas $3.00.

PAVASARIO BARGANAI

ir Moterų Draugija

SEKMADIENY

LIETUVIŲ SVETAINĖJE

Nauji Lietuviški
Rekordai

16123F

16111F

Gydytojas iš Rusijos

16105F S

PLUMBING IR HEATING

Tel. South Bonton 2870

Orcrestra with 
Incidentai Singing

AjKlraudžiu visokias nuosavybei 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Norint elgtis protingai 
maža protingu būti. — T 
Dostojevskis.

South Bostone
Prie Kast Eighth SL 1 šeimynos 7 kam
barių namas atskirai budavotas ir se
na bar nė, kuri gali būt perdirbta į 3-jų 
karų garadžių. Namas reikalingas bis- 
kj pataisymo. Parsiduoda už $2,500.001 
Įnešti $500.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN

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

8 Karvės
ant šitos 17 akrų Tartuos, gera žemė, 
puikus pušynėlis, geri btidinkai, prie 
gero kelio ir ilk 22 maillos nuo Bos
tono. Parsiduoda už $5,500.

Hyde Parke
3-jų šeimynų 15 kambarių namas ir 1 
akeris žemės, barnė dėl 3-jų karų ir ki
tokio padėjimo, vištiuinkas, apie 20 vai
sinių medžių. Namas su visais moder
niškais improvementais, karšto van
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjime 
iki miesto centro. Kendų neša $1,212 į 
metus. Kaina $13,000, l>et parduos už 
geriausį pasiūlymų. Priežastis pardavi
mo—mirtis šeimynos tėvo. Matykite A 
IVAŠKA.

..........4 i / i
Matas no jam? Licftni<kn Orkestrą. 

3—Polka. GplumV- -Liet Ork. 
Columbta rietuvių Orkestrą

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie L SL 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. 6-6-6 kam
bariai su maudynėmis, šiltu ir šaltu 
vandeniu, pečiais, skalbynėmis, elektra 
ir užpakaliniais piazais. Visi kamba
riai dideli ir šviesus. Namas drūtas ir 
labai gerame stovyje. Naujai maliavo- 
tas. Rendų neša $101.00 j mėnesį arba 
$1,212.00 į metus .Savininkė per visų 
žiemų sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
dėl silpnos sveikatos turi greit parduo. 
ti. Kas pirmiausia atsišauks tas jį 
galės nupirkti už $8,000.00 Vertas ma
žiausia $10.000.00. Naudokitės šia pro
ga. Matykite tuoj A. IVAŠKĄ.

Vienos Šeimynos Namas
4-4-3 kambariai su visais įtaisymais ir 
••furnace” šilima, arti C'odraan Sųuare 
ant Millet SL, Dorchester)'. Geras dėl 
didelės šeimynos ir tinkamas dėl dvie
jų. Kaina $6,(X). įnešti $2,000. Matykite 
J. P. TUINYL4.
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Gerbiami Draugai ir Draugės:—
Prašome koskaitlingiausia atsi

lankyti, nes bus labai įdomios pra
kalbos . Kalbės žymūs kalbėtojai, 
kaip tai: Kun. K. Urbonavičius, 
kun. P. Juškaitis. adv. J. Cunys ir 
A. F. Kneižys. Taipogi dainuos 
p-lė M. Grybaitė; jai akompanuos 
josios sesutė Ona Grybaitė Bus ir 
kitokių pamarginimų ir muzikos. 
Orchestra griežš kokios dar negir
dėjot. Tad užtikrinam kad visi bū
site užganėdinti.

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

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

Cambridge, Mass.
3 šeimynų namas 5—6—6 kambariai, 
visi vėliausios mados įtaisymai, pri- 
skaitant 3 štymo jtečius. Rendų neša į 
metus $1,440. Parsiduoda už $12,(XX).

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasi
tark su mumis, o gausi geri ausį patarimą, nes mes netik 
parduodam, liet ir mainom: biznius, fannas, namus. Re 
to, mūsą ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir ki
tokių nelaimių.

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St.. KimbaI Bldg., 
Room 206, Tel. Uberty 7865.

Fin. Rast. — Bronislava Cr

FURNACE IK PEČIUS 
TAISOME. h

Kalbame ir f.jętuviikai

382 Broadway, South Boston

— BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, ANT PENKTOS GATVES— 

Visi ęąate kviečiami atsilankyti. Visus kviečia RENGĖJAI,

“Gazeta Warszawska” pra
neša, kad pakelti diskono 
procentą lenkų bankas buvo 
priverstas dėl paskutiniuo
ju laiku smarkiai pastebimo 
valiutos plaukimo į užsienį. 
Užsienio valiutos atsarga 
lenkų banke paskutinėmis 
savaitėmis žymiai sumažėjo, 
nes užsieniu kapitalai dėl 
žemų procentų iš Lenkijos 
atšaukiami. Kartu su len- 

diskontą pakėlė 
ir privatiniai bankai.

Lenkų užsienio prekybos 
balansas teberodo žymu de
ficitą. Kovo mėn. jis pasie
kė 71 miliono zlotų.

Dėl blogėjančios ūkio kon
junktūros, kai kuriuos Lo
dzės fabrikuos visai sustojo 
darbas, o kituose dirbama 
įtik 2-3 dienos per savaitę.
P -PttsktHmėmht-— dienomis 
konfiskuoti keli lenku laik-

Rekordni 
ir mon< ‘
Pas raus galite gauti netik rekordų, kurie yra garsinami, l>et visokių, 
kokie tik yra lietuvių kalboje išdirbti. Turime taipgi visokių rolių 
dėl player pianų. Dalnos..5oklai. viskas geriausių artistų. Kreipkitės 
pas mus, o gausite visko. Reikalaudami katalogų, pnsiųsklt 2c. štampų

r M'ES PRIIMAM LIETUVOS BONUS
T Nuo tų, kurtė'pirks pas mjųrPlayer Piaiį Rkrfio ar Gramo- 

foną., priimama kaipo dali mfcfcMttes. 1

GEO MASILIONIS
377 WE8T BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

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.

Grocernė ir Bučemė
geriausioj apgyventoj lietuvių ir lenkų 
apylinkėj. Biznio apyvarta siekia iki 
$1,300 j savaitę; daug tavoro ir pigi 
renda. Dėl nesutikimo tarpe partneriu 
priversti greitai parduoti. Prekė tik 
$3,500. B. STEFAN, 545 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass.

Tekšė jas Duff sulaikė ū’Neal po 
$12,000 dųi Grand Jury.

! t- ** uit:

DALYVAUKITE MOTINOS 
PAGERBIMO PRAMOGOJE

L. Vyčių 17 kp. inicijatyva, sek
madieny. gegužės 12 d. So. Bosto
no ja tinimas rengia motinų pager
bimo iškilmes.

Ryte, 8:45 vai. šv. Petro lietu
vių bažnyčioje bus atlaikytos šv. 
mišrūs; kur jaunimas “ in corpore” 
susirinks' išklausyti ir priims šv\ 
Komunjią.

A akare. bažnytinėje svetainėje 
Įvyks vaidinimas. Vyčių gabiausi

16113F ||«...
161151'1 JAlftfFKTO POLKA

s ,žyviį.j^KVVApcAS
ZANAVYKU PRAŠMATNYBES—Poi 
DZUKU ŪKY V Al—Polka. < .
UiLAIKOMC VISOKIU}* COLUMBIA IšDIRBYSTES 

GRAMOFONUS IR REKORDUS

lietuviški, pagaminti geriausių artistų dainininkų, muzikų 
iftl^gistų. -j :

NEW ENGLAND AUTO 
SCHOOL

8 lekcijos..................S 5.00
License kursas........ $10.00

Išsimokyk su musų naujais karais 
Mes užtikrinam išmokyti iki kol 

license gansi.
LIETUVIAI MOKYTOJAI

579 Tremont Street, Boston. 
c Kampas Uniųn Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais. 
Back Bay 9152

Charles O’Neal, juodukas areš
tuotas ir kaltinamas Prano Zi- 
minskio uąmųšime, už įsilaužimą į 
krautuvę nakties medų, Col limbus 
Avė. ir už pavogimą automobilio 
pastatyto ant Northampton St.

Serg. J. FlDunleavy, £uris a- 
reštavo O’&eal, pasakė teisme, 
kad jis bal, 28 d. pavogė automo
bilį, įr juo važiavo Medford St., 
kur jis kalbinęs dvi merginas va
žiuoti su juo, bet jos atsisakė. 
Serg. sako, kad O’Neal važiuoda
mas iš Medford Ct. įvažiavo,} au
tomobilį, kuriame sėdėjo Zimins- 
kas ir jo draugas. Ziminskas rei
kalavo. kad jis sustotų, bet O’Neal 
dar smarkiau pradėjęs važiuoti. 
Tada Ziminskas ir jo draugas pra
dėjo vytis \Vashington St. Arti 
Maldcn St. Ziminskio automobilis 
trenkė į Boston Eievated kompa
nijos stulpą, Ziminskis, kuris tuo 
laiku važiavo atsistojęs antšaKnės 
lentos, buvo numestas apie 12 pė
dų tolumo nuo automobilio ir pa
taikė ant galvos. Tuoj ir mirė.

Jeigu norite kad jūsų automobi
lius ilgai ir gražiai blizgėti} kaipo 
veidrodis, duokit man nupentyt. 
Kaina prieinama. A. KASPAR, 66 
Victoria St., Somerville, Mass. Tel. 
Somerset 6520-J.

SUSIDARĖ NAUJA 
KOMPANIJA

So. Bostone pp. Jonas Romanas, 
adv. F. J. Bagočius ir V. Jen- 
kins’as girdėjau sudarė 
kompaniją ir pavadino 
nian Importing Company,” 
ūksiąs būsiąs importuoti 
produktus iš Lietuvos.

Taip-gi susirinkusieji gerašird- 
džiai žmonės padarė gražią pra , 

SU su-j 
rius. Aukavo šie- n

Po $5.00: M. Norbutas, A. Vai 
siauskas.

Po $2.00: V. Jakas, S. Bugnai- 
tis, Jok. Puzinas.

Po $1.00: A. Zavaekas, A. Po- 
tembergas, J. Sutkus, J. Povilaitis, 
M. Ananis, U. Venckaitė, O. Smil- 
giene, J. Smilgis, Jurgis Mockevi
čius, J. Mockevičius. A. Tačionis. 
AL Zablackas, S. J. Lukšis, A. Vai
čiūnas. M. Sundukienė.

VARGONININKAS
PAIEŠKAU VIETOS. Moku cho-

X

rą vesti gerai. Galiu ir zakristijo
no darbą atlikti arba prie pašali
nio darbo patarnauti bažnyčioj. 
Turiu liūdymus. Meldžiu kreiptis 
“Darbininko” Adm. '(G.-U)

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienA 
1512 Columbia Rd., So. Bostofe 

Draugija savo susirinkimus !au^ 
kas antrą utarninką kiekvieną 
mėnesio, 7:80 vai. vakare, piįr 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki? 
tės pas protokolų raštininkf 
laišku ar telefonu.

___________________________________________________ *. ■

L. R. K. SALDŽIAU8IO8 IIRD.
V. J. PAAALPIN18 DRJ08 

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas,

42* E. Seventh St. So. Boston. ItaM. 
Vico-Pirmininkas — A Naudžiau**- :

885 Rroaduay. So, Boatou. M10. 
Pmt. Raštininkas — V. Tamolinpas, t

40 Marine Rd.. So. Boston, Mm* 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauak** ■

44 Glendale St, Dordtesttr, 
Kaslertus — P. Klaponis,

266 Rolton SU So. BęMon, MM* i 
Tvarkdarts - J. LeWI*3teM,^

141 Ro'ven SU Sa Boston, MaŽB 
Draugija laiko analrlnklaa* kM

r* paaciHŲ ktekviano mtae*to TjįjĮįĮ 
vai. vakare, pobažnytlnty avHalaH 
Fifth 8u 8o? Beatocų Maaa |

naują džią šiam prakilniam tikslui, 
Lithua- dėdami 34 dole 
’ kurios

i mėsos

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, . juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 

I pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

i
mėgėjai vaidins “Grafas kaimiečio 
bernu.”

Patartina visiems lietuviams 
kartu su 
gą motinų dieną paminėti bažny 
čioje ir svetainėje.

AKIRAS-BIRŽYS LANKĖSI 
REDAKCIJOJ

Ketvirtadieny, geg. 9 d. “Dar
bininko” redakcijoj lankėsi Aki- 
ras-Biržys, kuris keliauja apie pa
saulį ir dabar, kartu sų dzimdziais 
gastroliuoja.

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

KITI SKYRT.AT 
BROCKTON OFFICE:

(W0 N'orth Maln Street. 
Telephone Brockton 228

SSSR ULTIMATUMAS 
PERSIJAI

Berlynas. — Pranešimu iš 
Maskvos^ .SoyietįĮ Rusijos 
vyriausybe oficialiai įspėjo 
Persiją, kad ji nesikėsintu 
prieš Afganistano neliečia
mybę. Jei Persija to įspė
jimo nepaklausytii, tai So
vietų Rusija padarys atatin
kamų žygių.

“Fos. Zeįt.” žiniomis Len
kijos valdžia reikalaują, kad 
P. P. S. paleisti^ savo “bo- 
juvkas:’ t. y. kovos būrius. 
Savo laiku į*. P. S. Pilsuds
kio pagalba įsigijo ginklų ir 
organizavo partijos “milici- 
iją.” Dabar kilus konfliktui 
■"u Sermu Pilsudskis norįs 

uginkluoti savo buvusius kų banku 
draugus, nes jais jau nepa
sitiki. Paskutinė Pilsudskio 
kalba iššaukė didelį džiaugs
mą Lenkijos monarchistų 
ir reakcininkų tarjie.

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

Pirmininkas — J. Grubinskaa, z
24 Preseott SL, Readville, Ma**. X 

Vico-Pirmininkas — J. Markelionlfc
140 Bowen St., So. Boston, Mass; 

ProL Raštininkas — P. Milius, -•
541 E. Seventh SL, S. Boston, Mas*. 

Fin. Raštininkas — M. Seikls,
364 W. Broadvay, So. Boston, Mas* 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer SL, So. Boston, Mas*. 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfield SL, So. Boston, Mas> 

Draugija laiko susirinkimus kas ant- 
rų nedėi’dienį kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St., parapijos 
salėj, 7th St., South Boston, Mass. -•

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYB0 SANTRAŠAI

Pirmininkas — MoL Verslackas,
694 E. Fifth SL, So. Boston, Mas* 

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

ProL Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. 7th SL, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
109 Bowen SL, South Boston, Mass. 

IždiniDkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Mas*. 

Tvarkdaris -- Kazys Mikalionis,
906 E. Brcadvvay, So. Boston, Mas*. 

Draugija laiko savo susirinkimus k** 
antrų nedėldienį kiekvieno mėnesiai. 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gtų 
So. Boston’e, 1:30 ^al. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti pri* 
musų draugijos.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOg 
PO GLOBA MOTINOS ŠVČl 

VALDYBA
Pirmininkė — Jieva Marksien^

625 E. 8th St., S. Boston, Masą, 
Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^

11 Monks St., S. Boston, Maaą, 
Prot. Rašt. — Ona SiaurienS,

u1—VŽl' 1 l •

Columbia
Ibi.>11 ĮI GERK. GERK GIRTI OKLELI—I’olka Orehesra with

įj SENOS MERGOS POLKA Incidentai Siuging
ANTANAS VANAGAITIS, Baritonas

su Orkestros Akompan.
16130F i] MARGARITA (A. Vanagaitis)

||BE NOSIES (A. Vanagaitis)
MAUANOJAUS LIKTUVISKA MAINIERIU ORKESTRĄ 

Leafler, Fr. Yotko 
Singing by A. šaukevičius.

16129F ||. DARIAU LYSELES—Valcas
JONELIO POLKA
TRYS JAUNIKIAI 
MUDU DU BROLIUKAI—A. Vanagaitis ir K. Kraučiunas 
NETUB PLECIO
GIEDA GAIDELLYI Komiška Daina (Cumic Song)
TĖVUKO POLKA—Orchestra with incidentai singing 
KŪMOS I’OT.KA (Dainuoja A. šaukevičius) 
PALANGOS-POEKA 
TARNAITES POLKA
VILNIAUS I’OT.KA—Orchestra 
PETR<XXEIJeS POLKA
MAGDĖS I»OLKA 
MEDŽIOTOJO VALCAS 
PUIKI PORELE—Polka. 
ŠEŠUPĖS BANGOS—Polka.

ŠVENTO PETRO IR POVILO Jg 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Antanas Navikas, .
702 E. Fifth SL, So. Boston, Masą. -įg 

Vice-Pirmininkas—Juozas JackeviClM
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mas*. 

ProL Baštlninkas — Albinas Novierą,
948 E. Broadway, Sa. Boston, Maį|, 

Fin. Baštlninkas — Juozas GuzeviČiUfc
27 Tampa St., Mattapan, Mass. ‘ 

iZuiuiuauS--- v lBvttis IMątusiuS, : , •^<3
67 G Street, South Boston, Mass. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambroza%
492 E. Seventh SL, So. Boston, Mą* 

Draugijos susirinkimai būna kas pfiv 
mų nedėldienj kiekvieno mėnesio 3 
vai. po pietų, parapijos salėj, 402 
E, Seventh SL, So. Boston, Masą. .

SV. JONO BV. BL. PAiĄU? .: 
DE-JOS VALDYBA

Pirmininkąs — M. Žioba,539 Ė. 7th St., So. Boston, Mass. 3 

Telephone South Boston 3552-R 
Vice-Pirmininkas—J. Petrauskai 7-

24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. ’ ■ 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mas*. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway, S. Boston, Mas*. 

Kasierius — A. Naudžiūnas, -
885 Broadway, So. Boston, Masą. - 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 AVinficld St., S. Boston, Masą.' * : 

ČG 15T Draugi ja laiko susirinkimus k**-^— 
' ’ trečią nedėldienį kiekvieno mfe- <

nėšio, 2-rą valandą po piehL į; 
parapijos salėj, 492 E. Seventf 

FRNF St., So. Boston, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Pasidarbavimu L. R. K. Federa- 

(eijos 16 skyrius bąlandžio 28 d. 
įvyko viešas Camhridge’io veikėjų 
susirinkimas apkalbėjimui kaip ir 
kokiu būdu suteikti pagalbą bado 
paliestiems'Lietuvos kraštams. Ap
kalbėjus reikalą, nutarta pereiti 

. lietuvių namus parenkant' tam 
jaunimu tą taip reikšmių- uosiui aukų. Išrinkti ir apsiėmė 

aukas rinkti šie; V. Jakas, O. Smil- 
gįenė, B. Jakutis, A. Vaisiauskas, 

B-8?-1 Juozas Mockevičius. M. Zablaekr “ 
’A. Zavaekas, SK^Sundukienė, M. 
1 Norbutas, S. Bugnaitis, S. Kontri

mienė.

NESIDUOKITE IŠNAUDOTI
Girdėjau, kad So. Bostone ir a- 

pylinkėje atsirado agentų, kurie 
nepiliečiams pasižada išrūpinti pi
lietybės popiera.s\ir už tokį patar
navimą paima po $50.00. daugiau 
ar mažiau. Tai vagystė. Piliety
bės niekas negali nusipirkti. Už pi
lietybės popieras federaliai val
giai reikia ntųkėti viso tik $5.00 
ir tai ne per agentą, bet Natūra
lizacijos biure.

Agentai, kurie paima pinigus 
.pažadėdami išgauti greičiau pb- 
pieras šmugelio būdu, yra žulikai 
ir turėtų būti areštuoti.

Kas nesupranta ir nežino kaip 
ir kur gauti pilietybės popieras 
kreipkitės į valdžios Įstaigą, Statė 
House, kur yra lietuvaitė p-lė Kie- 
la ir patarnaus veltui.

Taipgi gali gauti informacijų ir 
I“Darbininko” redakcijoj.



.įMAŽŲ GYVIŲ MILŽINIŠKAS 
STIPRUMAS

-Gamtos—ir—artimu—jai 
njokslų laikraštis “Kosmos” 

^paduoda mokslininkų rū- 
^Kštingų ir griežtų tyri nė j i- 
| mų apskaičiavimus, kad 
karkvabalis, palyginant su 
jo didumu, gali patraukti 21 
Išartą daugiau už arklį, o bi

rt® net 30 kartų. Nepaprasto 
stiprumo parodo taip pat ir 
aasterė (varlė geldelėje), 

-kadangi ji savo dėžės lukš- 
tus įstengia suvožti 15 kilo
jamų traukos jėga. Jei to-

KIEK YRA VANDENS VALGO
MUOSE DAIKTUOSE

—Mūsų—valgomuose—(lai k- 
tuose yra labai daug van
dens. Vidutiniškai imant, 
jo yra 70 procentų mūsų 
produktuose, vadinasi ant 
10U - daliu 70 dalių gi-yno 
vandens. (Neišsigąskit, jog 
ir mūsų kūne maždaug tiek 
vandens, vadinasi daugiau 
vandens, negu kietų medžia
gų).

Ne kiekvienas maistas y- 
ra lygaus vandeningumo. 
Ana, mėsoje, yra vandens 
ne mažiau kaip 75 procentai. 
Ne visų gyvulių vienokia 
mūsa. Mažiausia' vandens 
yra aviuko mėsoje, būtent, 
ūk 63%.

Žuvis turi savy vandens 
nuo 40 iki 80%. Daugiau
sia drėgnumo yra žuvyje su 
balta mėsa, sakysime, net iki 
78rz<.

Ką tik lš6jo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingu pasi
skaitymų, dainelių, deklemaei- 
jįJ-
Verta kiekvienam turėti na
muose tų gražių knygutę.
_ __.Kaįna tikJ5g.__ _
Už persiuntimų prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

811-812 01d South Bldg
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos : 9 A. M. iki 5:3O P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorham Aventie, Brookline. 

Telephone Beacon 5578

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

Per suvirs 25 metus specialis
tas nuo nerviškų ir chroniškų 
ligų; . . . Gyduolės specialiai 
sutaisomos dėl kiekvienos li
gos.

Telefonai : So. Boston 1062—1373

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra. 

parduodam anglis ir 
MALKAS

Ofisas ntdnrns nuo t) ryto Iki 
O vakaro.

Norintieji telslnclnnsio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

. pns mus.
332 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

esi taip neturtingas kaip 
manai ? Juk tau Dievas da-

KIEK KAS SUVALGO 
DŪONOS

ve jaunystę ir sveikatą?”- 
“Taip, tai Dievas davė! Jė
ga ir sveikata galiu didžiuo
tis.” Po to žilagalvis sene
lis, paėmęs jaunikaičio dpši- 
nę ranką, tarė: “Ar duotu
mėt nupiauti šią ranką už 
šimtą litų?” “Ne! jokiu bū
du.” “O kairę?” “Taip 
pat ne.” “Ai- sutiktumei už 
tūkstantį litu visą amžių bū
ti neregiu?” “Apsaugok, 
Viešpatie! Už jokius pini
gus akių šviesos neparduo
siu.” Tada seniukas jam sa
kė: “Ar matai, kiek daug 
brangių dovanų esi gavęs iš 
Dievo?”

Jaunas žmogus susimąstę, 
tJar iš tikrųjų sveikata ir j ė Įvežti, 

ga, ypač jei ji jungiasi su 
dvasios stiprybe, nebus di 
džiausiąs turtas.—“Š-nis. ”

Tautų Sąjungos sudaryta’ 
komisija paskelbė savo tiri- 
nėjimo davinius kiek kurios 
tautos žmonės duonos suval
go, Prancūzas per dieną su- 
valgo 740 gramų arba per 
metus 270 kigr., kanadietis, 
austras, bulgaras 700 gramų 
į dieną arba 250 kilogramų 
į metus. Belgas per mietus 
suvalgo 210 klgr., argenti- 
nietis — 190 klgr., šveica- 
rietis, lenkas, amerikietis 
160—klgr., vokietis 90 klgr., 
rusas 60 — klgr. Bendrai 
tos šalies gyventojai, kurie 
daug duonos pagamina ma
žiau jos suvalgo, kaip tos 
šalies, kuri turi duonos isi- 

“Ūkininkas."

Mandagumas nieko nekai 
nuoja, o visa perka.--L 
Montaigne,

Keliaudamaskirpėjas užeina pa; 
vieną sodieti ir siūlosi:

— Gal reikia tamstai barzdą nu 
skusti? * **'■

— Matai, kad mano niekados ne 
skutama.

— O gal reikia plaukus apkirp 
ti ?

— Pasižiūrėk: juk esu plikagal 
\is,—supykęs drožė kaimietis.

— Tai pagaliau man vistiek — 
gal, reikia koki dantį ištraukti.

“Mūsų Laikraštis’

PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI 
kad pavėlavę nesigailėtumėte ii 
SKAITYKITE

“Mūsiį Laikrašti” leidžia KA 
TAUKŲ VEIKIMO CENTRAS.

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

OPTOMETRISTAS

Apkartimas 
Dusulys Kataras 

BRONCHAIS
kitos h gos akių. ausų, nosies.ir

gerklės ir plaučių pagydomos moks- 
liškni ir protingai per ,

Dr.GrM327ŽZ:1^,.
VoZondo*; Antradieniais, ketvirta
dieniais ir fteitadlenlala 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

IŠSTATYTA GALVA
Jau praėjo tie laikai, kai 

pakaruoklius palikdavo ant 
kartuvių, kad jie gąsdintų 
praeivius. Taip pat viešas 
nukirstos galvos išstatymas 
teišliko—ūk—pas laukinius 
žmones. Bet šis paprotys 
vėl atgijo Meksikoj. Vie
nas pavojingas vadas Quer- 
etaro valstybėlėj Casimiro 
Becerra susirėmime buvo

I

užmuštas. Armijos vado į- 
sakymli lavonas buvo iškas
tas; o galva nugabenta. į 
Queretaro sostinę. Čia ji 
buvo išstatyta viešame par
ke visiems matomoj vietoj. 
Tą baisų regini pirmiausia 
matė mokiniai, o paskui pa
stebėjo daug ir šiaip žmonių 
ir jie ne mažiau nusigando. 
Bet dalis piliečių nuėjo pas 
gubernatorių ir energingai 
užprotestavo, kad galvą vėl 
būtų palaidota.

Universitetas.
Ką jame daro?
Kai randa kur numi-

eia padaro

Kaimietis: Kas čia per rūmai
Miestietis
Kaimietis
Miestietis 

rusi nežinomą žmogų 
skrodimą ir tuojau sužino jo pa 
vardę ir iš kur kilęs.—“V-bė.”

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4436

Mirus šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.
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Rezidencijos Tel.: 0779-R. K. 
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Reai Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Mass.

LAIDOJIMUS
koriuos paveda 
mano prižiurėjt- 

visuomet 
-JĮŲ |gįhuna Patenkinti 

ir sutaupina ge- 
rokai pinigų.

Mano kaina vt- 
šiem s ir visur 
vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadvay, So. Boston, Mass.
- Residence: 313 W. Third St

Telefonas: Sonth Boston 0304-W.

E. V. WARABOW
(Wrubliauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFICE 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Street 

Cambridge, Mm.
Telephone Unlvereity 8881-W

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairi! pata

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

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

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas _____ 15c.

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

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

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B........ ........ 1

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas __ _ ___ 45c.

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

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

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

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

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

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

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas , 
J. Balčikonio___ __________ $1.00

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

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

Aritmetikos Uždavinynas.. 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________ ________50c.

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis _______ 50c.

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

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

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas----- 10c.

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

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

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys_________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V’. Jurgučio________ _ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis_________________ 10c.

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

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

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ___________  5c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. ______________ =25cr

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__ 50e

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

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis —........................40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
D r. A. Vileišis__ __ _________ 50c.

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

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan------
kevičius --------------- —........... 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas --------------- 60c.

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

Meilė (Poema). Parašė M. 
15c.

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

Vienuolinė Luomą.
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. 
šė Kun. 
pelionas) 

Moterystės Nesuardomybė. J. 
Losauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune .............................10c.

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

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

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

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

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ........- -................ 50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais  ......— ................. 20c.

Trumpa Lietuvių Kaltos Gra
matika. Ųaaršė J. Damijonai
tis „ ........_________ _ ________ 46c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Vndziulaitis  ....... ........................50c.

Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ....... . ......-...............-....4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

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

Elg-etų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijij 
Juozukas ................................. ...25c.

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

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

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

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

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

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis ___ _________ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_______________ 65c.

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

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

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

MALDAKNYGĖS 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)_ __ _____ _ — 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais) __ ______________ tJOc.

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

“DARBININKAS” 
366 Broadway,

4QC Gustaitis

75c.
Vertė

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

Patyrimai Didžiojoj
Para-

J. F. Jonaitis (Ka-
................  ....'25c

So. Boston, Mass.

j




