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“ŠALTINIS” — KOMUNIS
TIŠKAS LAIKRAŠTIS

Tai bent lenkų informacijos

nuo siu 
of Co- 

Šv. Šei- 
Moterų 

; Vartų

.V. J. Federacijos 
Apskričio Valdyba 
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EINA NUO 1915 METŲ

v4ojo vėlę ir 
ą at^isveikin-

. Dėl a. a. Kun. Juliaus Čapliko, L. I). S

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS ’’

•>

va

' KAINA 5

Dideli Šalčiai Europoje
34 ČIGONAI SUSALĘ 

LENKIJOJ
Varšuva. — Visas čigonų 

bfu-vs susidedąs iš 34 wru, 
moterų ir vaikų buvo rastas 
sušalęs mirtinai. Jie gyve
no arti Liublino miškuose.

Sako, kadjr daugiau žmo
nių yra žuvę nuo šalčių.

Temperatūra keliose vie- 
tosese buvo 76 žemiau zero.

žuvo apie du šimtu 
žmonių.

Londonas, vasario 13 d.-^; 
Europoje siaučia dideli-Šafl^ 
Čia i ir sniego audros. Tokių; 
šalčių nebuvę per 200 metų.< 
Žmonės pritrūko anglių Ji* 
maisto. Gresia badas. ’

Dėl šalčių ir sniego SUS 
siekimas nukirstas ir negali J 
pristatvti maisto. --

Visoj Europoj, išskyrusri 
Ispaniją ir pietinę Italijų ; 
ir Balkanų kraštuose, siaubi 
čia nepaprasti šalčiai.

Lietuvoje irgi stiprūs šaD'J 
čiai ir daug kur susisieki? 
mas nukirstas, _ ■.
—Sako, kad nuo šalčiu žuvo 
visoj Europį apie 200 žmb- Y 
nių. ... ri
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“D-KO” ĮGALIOTINI# 1 

Pereitą pirmadieny jis pra- 4 
dėjo dirbti prie “Darbiniu- j 
to.” Pradėjo nuo Worces- || 

: erio kur jis augo ir mokslu 
oabaigė. .P-a

Jis yra baigęs Klasiškų a 
Aukštesnę mokyklą ir 
Kryžiaus Kolegiją Worees- J 
terv. Po to. metus laiko lan- j 
<ė Clark Universitetą.

Jis yra gerai žinomas 3 
AVorcestery, nes daug dar- 1 
bavosi Aušros Vartų para-1 
pijos chore ir kituose pararia 
pi jos veikimuose.

Stojęs dirbti prie “Darbi- J 
ninko” jis gavo visų worces-JI 
tericčiir pritarima. Padir-*1 
.bėjęs Worcestery jis vari|| 
žinos į kitas kolonijas.

LDS. Centras uždėjo jam^ 
šias pareigas: uzi‘ašyn&U''į 
“Darbininką,” rinkti skel-.J 
bimus. priiminėti spaudos; 
darbus ir kitas agento pa*'J 
reigas eiti, kurios rišaSi suJ 
LDS. ir “Darbininko” biz-- 
niu.

“Darbininko*’ skaitytoja^ 
LDS. nariai ir prietefiail 
prašomi mūsų ĮgaliotiniatJ 
padėti jo darbe, nes nuva*| 
žiavus Į kitą koloniją neturi 
rint pažįstamų sunku 
nors padaryti jeigu negaiUMf J 
pagalbos iš vietinių.

Mes nealiejojame, kad L»| 
D. S. nariai ir prieteliai JV1 
A. J. Navickui padės 
buotis, kad iki seimo < 
vaisiais galėtume 
džiaugti.

PAGAVO LENKŲ 
SLAPUKUS

Niagara Falls, N. Y., 
sario 12 d. — Čia rubežiaus 
sargui pagavo du lenku ne“ 
legaliai perėjusiu rubežių iš 
■Kanados.---------------------——

Jų kelionė ])er rubežių 
buvo sunki, nes turėjo lysti 
per elektros vielų paipą, ku
ri buvo pervesta per upę po 
tiltu. Puipoje buvo pertva
ros ir tokiu būdu po keletą 
kartų turėjo išlysti į viršų 
ir šliaužti per paipą, kuri y- 
ra apie 200 pėdų nuo van
dens. Jiems gręsė gyvybei 
pavojus, bet to nepaisė.

Juos vedė agentai, kurie 
pamatę sargus suspėjo pa
bėgti. Lenkučius areštavo. 
Areštuoti yra Andrew Bills, 
28 m. ir Henrv Garbarinski, 
3(4 metų^-amžiaus; ’

---------------- -  * I — I ■ - * . _____

ado mirties reiškiame nuo-, 
širdžių užuojautą tėvams, broliam, sesutei ir gi
minėms. ; \ z

LDS. Centro Valdyba ir 
~— — ------------ C(Dttrbininko” štabas

■ <;• 
-21 -v

• - r. . i. . ;

r Vienas Kapas
i '• •*

Vasario 11 d. Šv. Jono 
kapinėse VVorcestery palai
dotas a. a. kun. Julius Čap-' 

' likas, Aušros Vartų parapi
jos klebonas. ■

Tūkstančiai žmonių pra
dedant nuo prasčiokėlio ir 

—durhininkn ir baigiant inte- 
lingentais — mokslo vyrais, 
iš visos apylinkės ir tolimes- ( 
nių kolonijų suvažiavo paly
dėti savo gerbiamą ir myli
mą vadą ir darbininką am- 
žinvbėn.

♦

Bažnyčia ir klebonija bu
vo apsidengusi gedulo 
bais.

... .Velionio kūnas buvo 
šarvotas bažnyčioje.

Pirmadieny, vasario 11 d. 
žmonės iš-anksto ryto rin-

A. a. kun. J. Čaplikas bu
vo karštas patrijotas. Daug 
jis prisidėjo kovoje už ne
priklausomybę.

Didžiausias jo troškimas 
puvo pastatyti bažnyčią 
Aušros Vartų Švč. Panelės 
vardu, kad priminuo paoau ■ 

Tiui, kad Vilnius yra Lietu- 
< vos sostinė.

1930 metais jis rengėsi i 
Lietuvą, kurią jis taip mylė
jo ir tiek daug jos labui dir
bo. Dievo buvo kitaip lem
ta. Jis ji pašaukė Į Amžiną 
Tėvynę.

Neteko worcesteriečiai ge
ro ir eųergino klebono, visa 
išeivija rimto vado ri darbi
ninko.

Liūdi visi, o tuo labiau 
liūdi velionies tėveliai, bro
liai ir sesute Lietuvoje ir A- 
merikoje. .

Lai Jam šviečia Amžinoji

SŪNUS SU POSŪNIU NU- ? 
PIOVĖ TĖVUI GALVĄ IR 

LAVONĄ PASLĖPĖ 
KLOJIME

Sausio 4 d. nežinia kur 
dingo Ramygalos valsčiaus, 
Posylėlių kaimo gyventojas 
Motiejus^ovitaitisr^vilcrJ- 
tarimas, kad jis buvo nužu
dytas. ir policija pradėjo 
stropiai ieškoti piktadarių. 
Po kiek laiko susekė.

Pasirodė, kad Povilaitį 
nužudė jo 19 metų sūnus Jo
nas ir 24 metų posūnis An
tanas Morozas. Jiedu abu 
gyveno to paties valsčiaus 
Liuvenų kaime. Tardomi 
abu prisipažino kalti ir net 
nurodė, kur padėjo lavoną. 
Lavonas buvo paslėptas klo
jime. Galva nuplauta. Abu 
kaltininkai suimti.

K

kosi j bažnyčią pasimelsti už 
savo sielų į 
paskutinį kt

’ C v2r ryte prasHfejo 
pamaldos ir šv. mišios už a. 
a. kun. Čapliko vėlę. Tūks
tančiai žmonių turėjo stovė
ti lauke, nes bažnyčia prisi
pildė draugijų ir kuopų ats
tovais. Specialė vieta buvo 
paskirta giminėms. Bažny
čioje prie grabo stovėjo Šv. 
Vardo draugijos atstovai.

Buvo atstovai ----
draugijų: Knights 
lumbus, Šv. Vardo, 
mylios. Tretininkų, 
Sąjungos, Aušros 
Mergaičių Sodalicijos, L. R. 
K. Susiv., Šv. Kazimiero, 
šv. Jurgio, Aušros Vartų 
choro. L. Vvčiu, Šv. P. Ma- 
rijos, LDS., šv. Petronėlės 
draugijų ir Marijos Vaike
lių Sodalicija.

Pereitame “D-ko” nume
ry buvo rašyta kas laikė Šv. 
Mišias ir kas sakė pamoks
lus. Čia tik pažymėsiu, kad

T~ktni. J. J. Jakaičiui sakant Organizuota visuomenė vi- 
» pamokslą žmonių verkimas 
Jiknįis kartus pertraukė jo 

kalbą. Tas pats buvo ir kun. 
V. K. Taškūnui sakant pa
mokslą ant kapinių. Verkė 
dėlto, kad labai jį mylėjo, 
nes jis buvo visų vadas, tė
vas ir draugas.

MIRĖ SENIAUSIAS
TELŠIŲ PARAPIJONAS

Prieš Kalėdas mirė Jud
rėnų kaimo gyventojas An
tanas Ruvelis, turėdamas a- 
pie 117 metų amžiaus. Jis 
labai gerai atsiminė kaip 
senoji Telšių parapijos baž
nyčia buvusi rusų valdžios 
užantspauduota. Šalia jos 
katalikai pasistatę koplytė
lę. 1867 m. senosios katali
kų bažnyčios vietoje rusai 
pasistatę sau cerkvę ir pri- 

—^sisdvinę katalikų parapijos 
K. žemę.

Draugijoms persitvarkyti įsa
kymas panaikintas '

Kaunas. — Daug rūpesčio 
sudaręs apskričių viršinin
kų draugijoms persitvarkyti' 
Įsakymas, vyriausybės parė
dymu jau panaikintas. Tuo 
Įsakymu buvo draudžiama 
priimti narius neturinčius 
21 m. Į organizacijas.

K. V. Centras ir katalikų 
kultūrinės organizacijos tuo 
reikalu buvo Įteikusios vy
riausybei platų pareiškimą, 
kuriame rimtai išdėstyta 
minėto Įsakymo žalingumas.

Reikia džiaugtis, kad Lie
tuvos vyriausybė Įsigilino Į 
dalyką ir nevykusį adminis
tracijos įsakymą panaikino.

bą neturėtų trukdyti, bet tu
rėtų palengvinti ir. padėti.

Kiek teko patirti, Lietu
vos vyriausybė rengia orga
nizacijoms tvarkyti Įstaty
mo projektą: reikia manyti, 
kad juomi bus apsaugotos 
visos organizacijoms pri
klausomos teisės ir apdraus
ta pilna katalikų akcijos 
(veikimo) laisvė.

sad yra gyvesnė, sąmonin
gesnė ir patvaresnė, todėl 
aukštai iškilusiose valstybė
se matome platų organizaci
jų tinklą, kurios dirba nau
dingus šaliai darbus įvairio
se srityse. Valstybės admi
nistracija organizacijų dari-

Gerb. Kun. J. J. Jakaitis:—
Skaudi žinia mus pasiekė, kad a. a. Kun. Ju

liaus Čapliko gyvvbė užgeso. Netekome prakil
naus kunigo, moksleivių šelpėjo, gero draugo ir 
lietuvio patrioto. Gaila!

Lai Visagalis Viešpats Sutvertojas suteikia 
savo tarnui Juliui amžiną šviesą.ir atilsį.

Dr. Al. M. Račkus

A. ĄČDR: JONAS BASANAVIČIUS
Mirė vasario 16 d., 1927 m. pavergtame Vilniuje. Tą pa
čią dieną minime ir Lietuvos nepriklausomybės sukaktu
ves. Vasario^ d. 1918 metais a. a. Dr. Basanavičius pir- 
mas pasirašė Nepriklausomybės Deklaraciją, kurioje pa
reikšta: “atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pama
tais sutvarkytą, Lietuvos Valstybę su sostine Vilniuje...” 
Jis mirė kada Lietuvoje demokratinė tvarka jau buvo pa
naikinta. Ta tvarka ir ligšiol neatstatyta.

Laisvoje Lietuvoje žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisvu rr špaūda.- krivnjiisiep -snmcia*laisvo iltini -

mi į Varnius. Net šv. Tėvo žodžiai draudžiama spaus
dinti. |

Jis mirė lig ir primindamas, kad persiimtume jo dva
sia ir meile- prie Lietuvos ir kad laisvę,'dėl kurios tiek 
aukų padėta, brangintume ir vieni kitų nepersekiotume.

Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės ir a. a. Dr. J. 
Basanavičiaus metines Sukaktuves prisiminkime kovą už 
laisvę ir demokratinę tvarką. Padarykime spaudimą Į 
Lietuvos vyriausybę, kad ji atstatytų tą tvarką dėl kurios 
tiek kraujo pralieta ir kad visi Lietuvos vaikai, kovoju
sieji už jos laisvę būtų lygūs, o ne sūnūs ir'posūniai.

TROCKIS KONSTANTI
NOPOLY.

Konstantinopolis. — Pra
neša, kad Leon Trockį, bu
vęs raudonosios armijos va
das, atvykęs į Konstantino
polį iš Turkestano.

Jis pabėgo iš Sovietų Si
biro permainęs vardą. Spė
ja, kad jis dabar vyks i An- 
gorą, Turkijos sostinę.

174 vyrai ir moterys išvežti 
Į Meksikos “sibirą”

-----------------------------------------------------------------------------------------1 --- ------------------------------------

VILKAS NUKANDO GRAN
DINĮ IR NUSINEŠĖ ŠUNĮ
Salako apylinkėse šįmet 

priviso labai daug vilkų. Jie 
naktimis slankioja prie gy
venamųjų trobų.

Nesenai Aukštakalniu kai
mo pil. A. Bikulčiaus pririš
tą grandine prie tvarto šunį 
vilkas pagrobė ir nusinešė. 
Grandinę, kuria šuo buvo 
pririštas, vilkas nukando. 
Šunį nusinešė miškan.

PASKIRSTĖ KREDITUS
Kaunas. Sausio 15 d. 

žemės ūkio rūmuos įvyko 5 
apskričių ir rajonų agrono
mų susirinkimas, kuriame 
paskirstta 150,000 iš val
džios gautų kreditų pavasa
rio sėjai. Tauragės apskri
čiui skirta 40,000 litų, Ežę- 
rėnų — 25.000 litų, Utenos 
— 25.000 lt., Ukmergės 
000 lt. ir Kretingos—32,000 
litų.

¥ SKANDALAS LIETUVIŲ 
MOKYTOJŲ SUVAŽIA

VIME
“Žycie Ludu” praneša a- 

pie skandalą, kilusį lietuvių 
mokytojų suvažiavime Vil
niuj. Kaip paprastai be po
licijos, suvažiavimą “globo
jo” storastijos valdininkas lio. 

r Žylinskis, kuris visuomet be 
jokių ceremonijų užima vie
tą prie prezidiumo stalo. 
Per šį suvažiavimą, darant 
vienam mokytojui praneši
mą apie . Lietuvių mokyklų 
būklę sdužiuje, Žylinskis 
staiga trenkė kumščiu Į sta
lą ir du kartu Įspėjo prane
šėją neliesti kai kurių reiš
kinių, paraližuojančių lietu
vių švietimą sodžiuje. Suva
žiavusiųjų tarpe tai sukėlė 
didelį pasipiktinimą.

'

Me.rico City. — Pereitą 
savaitę valdžios Įsakymu iš
vežta i Meksikos Sibirą 
“Las Tres Marias** 174 vy
rai ir moterys už politiškus 
prasikaltimus. ^leksikos 
“Sibiras” yra visai izoliuo
tas nuo civilizuoto pasau-

Prasikaltėlius vežė apkal
tuose traukiniuose, o paskui 
laivais.

Daug tokių prasikaltėlių 
kelionėje arba “Sibire” už
baigia gyvenime.

I

Kaunas. — “Czas” patie
kia sąrašą “komunistiškų” 
laikraščiu, kuriuos šiomis 
dienomis lenkų vidaus rei
kalų ministerija uždraudė i- 
vežti Lenkijon. Uždraustų 
laikraščių tarpe figūruoja 
ir Mariampoliškis “Šalti- 

’ * * nis.

NAUJOS ANGLIJOS 
KATALIKU SEIMAS

MŪSŲ LAKŪNAI 
ITALIJON 

Kauna*. —• Tamvbos rei- •> 
kalais Italijon išvyksta mū
sų aviacijos karininkai Ba
joras Peseckas ir kapitonas 
A. Gustaitis ir Stašaitis.

Kaip kasmet, taip ir šį 
metą vasario 22 d. šv. Pet
ro parapijos svetainėje, 492 
E. 7th St.. So. Bostone į- 
vyks Naujos Anglijos Kata
likų Seimas.

Referatus skaitys kun. .T. 
J. Jakaitis, kun. V. K. Taš
komas ir kun. F. Strakaus- 
kas.

Katalikiškos dr-jos ir kuo
pos išrinkite atstovus Į š 
svarbų seimą. Kviečiami ir

MIRTIES SPRENDIMAS 
VILNIUJE

Vilnius. — Sausio 14 d. 3 
vai. po piet Vilniaus apy
gardos teismas paskelbė 
sprendimą garsioj Rvsio 
banditų gaujos byloj. Saky
ta gauja 1924—1925 metais 
Vilniaus krašte yra pada
riusi eilę užmušimų ir už
puolimų. Gaujos vadas Ry
šius, 60 metų amžiau^ ir jo 
p4dėjėja^Šakovičius nuteis- padieniai asmenvs-katalikai 
ti mirti pakariant. Kiti nu
teisti Įvairiam Įniktu kalėti.
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BAŽNYČIĄ į

Klebono kiin. M. 
šio sumanumu ir darbštu- 

——i F patapijiečiij aukomis 
Kėm. Radviliškio karo metu 
sB^riauta R. Kat. bažnyčia 
šią vasarą galutinai atre- 
montuota ir vidus gražiomis ■ 
varsomis gražiai nudažvta. 
bažnyčios bei altorių deko- 
^tavimą (dažymą) visais at- . 
Ilgiais gražiai atliko me- 
tuūinkas p. Vladas Čižaus- ( 

’^^^s Šiaulių. Įeinant į baž- 
ą, kiekvienam krinta į , 

-akis parašas “Štai Dievo 
į Mainai.”

r NAUJI FABRIKAI
Efelpaipėdos priemiesty Smel- 
p^teje pabaigti statyti du nau- 
gb jr- fabrikai. T fabrikų atida- 
gygfltlltį jipsavininkai pakvie- 
^tfe_lvyriausybės atstovus ir 

-pramoninkus.—----------------
eĮU-J. - _______
į* VIS RANDASI TŲ IŠGAMŲ 
p Rodai (Krekenavos vai.). 
^Mokykla yra Antanapilės 
^ įvare, įsikūrus vokiečių o- 
j^ kupacijbs metu. Dvaras val- 
■ „džios žinioje, nuomojamas. 
įSp^ieiiam rūmų gale mokyk- 
rJa, antrame — gyvena dva- 

To nuomininkas B r. Kybar- 
ic tas. Šis žmogus didelis len- 
fe'hiniiikas, mokvkla stengiasi Ei*. J--.: ’ “
r kitur iškelti, kumečiams 
IT.tlraudžia lietuviškai kalbėti. 
^Mokytojauja’ mokyt. M. Ši- 
fcleifca, jaunas, energingas

- knrštgĮji 1 ie^ivis. 
EBBttlhr A nemalonumu kln?
Ev nuo lenkininko, kuris kokių 
|; tai protekcijų palaikantis, 
E-iilirba lietuviu nenaudai. 
Ky ____ :_____

K* Taip “užfundijo,” kad tre- 
E' čią dieną pagirioms reikėjo ei- 
B ti pas Abraomą. Virbaly vie- 
puas ūkininkas susikirto lai- 
L žybu su darbininku, kad šis 
| išgersiąs 6 pusbutelius vals- 
Br tybines. Matydamas, kad 
ET-Harbininkas gali laimėti, ū- 
B-kininkas ėmė statyti riebes- 
i jų spiritą 95 laipsnių, kurį 
r.igerdamas žmogelis nuvirtu 
Rjmo kėdės. Dar to paties 
^traktieriaus kieme Įiernak- 

pasimirė, išlikdamas 
g skaitlingą mažų vaikų šei- 
Kįnyną.

m.
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, “TARPININKAS” 
t/ . . (THE MEDIATOR) 

L Vairfcos, Dailės ir Kultūros 
i mėnesinis Sumaląs

ik U :P_J Pašvęstas naudingiems patari- 
' ftiama apie Keal Estate, Apdrau
dę, Mortgiėiufl ir kitos nejndi- 
nsmojo turto reikalus. Pajvairin- 
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos Skyrium, legališkais patari
mais, Juoki; skyrium ir anglų 
kalkės skyrium. Didelio forma
tu, ne mažiau 32 puslapio. Pre- 
tonerata metams Amerikoje $1.00, 
pavienis numeris 10c.: užsieny 
—metams $1.50, pavienis num. 
15c. UžslraSyklt sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pul
ti daina “Pumpfs.” chorui ketti- 

jtMM balsams ir planui. Dar 
V niekas niekur tokios negirdėjo.

Būtinai įaigykit š| numeri.

“TARPININKAS”
882 WEST BROADWAY 

SO. BOSTON, MASS.
LELDPJAS A. J. KUPSTIS

i
f '

*. s<

.50
.50
.85

.$1.00

.$1.00

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- 
.. Paaršė J. Damijonai-

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

nuCfka. 
rfTs ___

į — W—„

______ 25e. Andziulaitis----
Tt*7

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

PARDAVĖ ALIAKO UŽ 
KETURIS MILIJO- 

---- ------ArUS LITŲ —
Kaunas.—Sausio 15 ir 16 

d. šauliu sąjungos salėj bu
vo miško varžytinės. Pirmą
ją dieną parduota už 635,- 
028 litu ir gauta pelno 42,1 
nuoš., o antrą — 3,190,117 
lt. ir gauta 54,5 nuoš. pelno.

ALVITAS. (Vilkaviškio 
aps.). "ŠiemrtTpas mus ūki
ninkai tarnams moka maž
daug tokias algas: bernui 
300—500, merginai 200— 
450, piemenukui. 10O—125 lt.

RŪPINASI BEDAR- 
___ BIAIS ___

Ministerių kabinetas, svar
stydamas nedarbo klausimą 
Lietuvoje, priėjo išvadą, 
kad geram susitvarkymui e- 
sanD Lietuvoje darbo turi 
visiems užtekti. Žemės ūkio 
ir vidaus reikalų ministe- 
riams pavesta sutvarkyti 
lauko darbininkų su darb
daviais ūkininkais klausimą. 
Finansų ministeriui pavesta 
imtis priemonių, kad nebū
tų atleidžiami pramonės 
darbininkai.

__________________ — *

BAIS! ŽMOGŽUDYSTĖ 
NETOLI ŠILUTĖS
Pakeleiviai nužudė 

šeimininkus

'/

I

; gausio 11 d. naktį netoli 
L&tės-y mažųj ų Grabupių 

caime buvo nužudytas su 
žmona ūkininkas Mikelaitis.

Apie tą žmogžudybę gau
ta tokių žinių. Tos pačios 
dienos vakarą apie 9 vai. į 
jų namuti atėjo du nepažįs
tami Vyrai ir pasiprašė į 
nakvynę. Šeimininkai pri
ėmė. Visi sugulė toj pačioj 
pirkioj, tik keleiviams buvo 
•paklota užpečkėj.

Praėjus kokiai valandai, 
kada, rodos, visi kietai mie
gojo. staiga pasigirdo šauks
mas : * ‘ rankas aukštyn ! ’ ’
Tuo pačiu momentu kelei
viai į lovoj gulinčius šeimi
ninkus paleido keliolika šū
vių, 
nors 
pasisekė pasprukti pas kai
myną ir pašaukti pagalbos. 
Ten jis ir susmuko negyvas. 
Jo žmona gavo 7 šūvius ir 
netrukus mirė Šilutės ligo
ninėj.

Apšaudę šeimininkus plė
šikai pradėjo krėsti kamba
rį ir ieškoti pinigų. Bet tuo 
tarpu atbėgo kaimynai, ir 
šūvių išgąsdinti plėšikai tu
rėjo nešdintis svetur. Vie
nas išbėgo pro duris, kitas 
pro langą. Tuoj buvo duo
ta žinia policijai, kuri pra-

Tačiau Mikelaičiui, 
ir sunkiai sužeistam.

. I

MALDAKNYGES
JUODOS (prastais minkštais viršeliais)_____
JUODOS (prastais kietais viršeliais)_________
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)'_____
JUODOS (geros odos viršeliais)._______<
BALTOS (celuloidos viršeliais)—^_______—

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway South Boston, Mass.

sekti. Pėdsa-
lf<, r

kai jau surasti. Manoma, 
kad netrukus bus suimti ir 
patys žmogžudžiai

As • V _ • •

ūkininko 16 metų berniukas, 
kuris ‘ gulflfo—gretimajam 
kambary. Nors kulkos švil
pė viršum jo lovos ir kelios 
jį patį ,kliudė, tačiau jįs gu
lėjo nejudėdamas, matyti, iš 
baimės sustingęs.

VINŪA NUGALĖJO
LATVIŲ ČEMPIONU.

Rygoje įvyko bokso rung- 
tynės. tarp Latvi jos -bokso 
čempiono Bikše ir Pabaltijo 
bokso čempiono J. VinČos. 
Nugalėjo J. Vinča. Numa
tytos Vinčos rungtynės su 
sunkaus svorio boksininku 
Zeismanu neįvyko. Zeisma- 
nas pabijojo Vinčos. L •

VASARIO 16 D. ŠVENTĖ
Tautinė vasario 16 d., 

šventė šiemet pirmą kartą 
išpuola gavėnioje. Atši- 
žvelgdamas į tai, ministerių 
kabinetas nutarė šią šventę 
atidėti į pavyri.--------------

t •*

NENORI TARNAUTI
LENKAMS

Per demarkacijos liniją į 
mūsą pusę Traku apskrity 
perbėgo lenku kariuomenės 
puskarininkas Minkevičius 
Vladas, pareikšdamas, kad 
nenorįs lenkams tarnauti.

KIEK LIETUVOJE
- DŽIOVININKŲ

Draugijos kovai su džiova 
žiniomis, Lietuvoje šiuo me
tu yra apie 35,000 džiovinin
kų. Nuo šios ligos kasmet 
miršta apiefĮfflO žmoniją.

VĖL IŠVYKO RUSŲ 
“POSELENCAI”

Nesenai iš Lietuvos į Si
birą vėl išvyko 47 rusu “po- 
selencų” — kolonistu šei
mos. Rusai su savim išsive
žė gyvulius ir žemės 
padargus.

ūkio

PIGŪS ARKLIAI
Telšių jomarkuose 

atpigo arkliai. Darbo 
liui moka 2-300 lt., kiek ge
resniam — 4-600 litu.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingi} pasi
skaitymą, dainelių, deklemaci- 
jų-
Verta
muose

v uzUž
3c.

kiekvienam turėti na
tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiąskit 
pašto ženklelį.

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

RISIAUS IR JO SĖBRŲ 
BYLA

CATALINA SALOS NAUJAS PASILINKSMINIMUI 
PALOCIUS

Sausio 13 d. Vilniuje įvy
ko sodžių' ir miestų darbo 
vienyjimo partijos susiva
žiavimas. Atstovai susirin- 
ko lenkų teatre-. Pirminin
kavo buvusis Vilniaus dele
gatas dabar senatorius Ro
manas. Susirinkime daly- 
vavo Vilniausu~Naugardėlio 
ir kitų vaivadijų - atstovai, 
Vilniaus aukštesnieji valdi
ninkai su vaivada p. Račke- 
vičium priešaky. Kalbėjo 
seimo atstovas Kosęialkovs- 
kis, ppof. Makovskis, sena
torius Romanas ir kiti stam-
būs lenkų veikėjai. Įdomu, lio Dagino krautuves api- 
kad iš tų kalbų Varšuvos 
radio stotis pakartojo pir
ma visa ko pareikštą susiva- 
žiavimo reikšmingą miomo- kindavo ir iš jų išgavus rei- 
nę, būtent: lenkai, jausda- 
iniesi-to krašto šeiiiiininkais, 
norėtų, kad ir kitos to kraš- 
to tautos savo reikaluose ga
lėtų šeimininkauti. Nejau
gi būtų keičiamas ligšiolinis

ĮVAIRIOS knygos

Mandagumas—įvairu pata
rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.................-......  20e.

Apie Kataliką Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos 
privąlumą, ypatybių ir tikro- 
jo kataliko priedermės. Para2 
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.

t Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai Įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver

utė Jonas Montvila ... . .... .„.....$1.50
visai j
ark-

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva....... 50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie j- 
vnirius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ............_._..45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—10 metų 
Parašė P. aždeikls....................65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni-' 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

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

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas___________ 50c.

Apaštalystes 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.

lengviau atsidūsti, jeigu 
gražus sumanymai nepasi
liktų vien žodžiais. *

Sausio mėn. 2 d. Vilniaus 
apskrities teismas pradėjo 
nagrinėti Risiaus, Šalkaus
ko ,Jermolajevo ir kitų by
lą. Tie7 kaltinami visoj ei
lėj žmogžudysčių, vagysčių. 
Kaltinamasis aktas prie jų 
“darbų” priskaito Jurgio ir 
Justinos Martinkėnų iš 
Kreiceriškių ir Kemališkių 
klebono kun. Banevičiaus 
užmušimus, Lingmenų žyde- 

plėšimą ir daug kitą šiurpu
lingą darbelių. Šie banditai 
savo aukas baisiausiai kan- 

klaingus nurodymus nudė
davo. Jie ilgą laiką polici- 
jos buvo gaudomi, kelis kar
tus patekdavo ir į jos ran
kas ir vėl pasprukdavo. 
Teismo nutarimu--priteista

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

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

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas------
Rusijoj ________ __________15e.

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

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

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

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

i

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. Juškaitls... 15c.

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant"že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis___ _________75c.

Dangaus Karalienė, — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarą 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.

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

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgueio   _____ _—10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis __________ _______ 10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri-/ 
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.

vasario 15 d.,
— J-KgS

■ •
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Čia parodo naują, pasilinksminimams palociu ant Catalina 
salos, kuris bus labai gerai prieinamas orlaiviais atlėkusiems 
pasažieriams iš Los Angeles nueiti į teatrą arba šokius.

-------
Risius ir Šalkauskas pakar
ti, kiti nuo 15 metą ligi 1 m. 
4 mėn. kalėti, 12 išteisinta. 
Nutarimas paskelbtas sau
sio 14 d.

BRANGYMETIS KAIP ANT
• MIELIŲ AUGA

Palyginus su pereitu mė
nesiu Vilniuje pragyveni
mas žymiai - pabrango, net 
1,4%.

Apie Apdraudą. ParAšė J. I Šventąją Gyvenimai, supa-. 
»Vešiais  ......... . ......|........... 4.00S. Vasiliauskas ...................... 5c.

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

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas... 50c

Apsirikimą Komedija. Atsi
tikimas iš, Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai-,- 
kas----------- 1—....--------- ---—10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
te J. Gerutis ___.......... . ...........40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
Dr. A. Vileišis.......... .....   50c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas... 50c.

Mūsą Laiką Šventoji, Sv. 
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. 
Gustaitis ...........    15c.

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

Vienuolinė Luomą,
Kun. P.

Vaiką 
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) __ __________ _ ...25c

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _____________10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A Ruccvičius_______ _ ____ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P__^5c.

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

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

Vertė
...... ...25 c.Saurusaitis

Knygelė — su pa-
...__________ .__ __ 30c.

Patyrimai Didžiojoj

DIDELI VILKŲ UŽPUO- ’ 
LIMAI ’ - .

Nesenai netoli Kolosovo 
užpuolė lenkų kareivių sar
gybą apie 40 vilkų rują. 
Pradėjus kareiviams šaudy
ti, du vilkai buvo užmušti, 
kiti atsitraukė. Apskritai 
paskutiniu metu, prasidėjus ' 
giliai žiemai, vilku užpuoli
mai darosi kas kartas daž
nesni.

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI

Giliukingas* Vyrąs—2 aktą 
komedija; paraše/ S. Tarvy-^

: i

parašei

---------ų______________3-jų_______ - L. 
mą komedija. Parašė Seirijų. 
Juozukas __  —25e.

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

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

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

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

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

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktą drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ______ 10c.

Piloto Duktė—5 veiks, dra
ma. Vertė Jonas Tarvydas—35c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—6 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_ _______________ 65c.

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

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K, D. ir N..__15c.

Vaiką Teatrai: dalis II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu--”'-', 
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS

Pulkim ant Kelią—“D-ko” 
spauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)........ ............. 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais) ______________ __50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais)____________ 85c. *

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

Mažas Naujas Ankso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________ $1.00

366 W. Broaeway,
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- 433 California Street 
SAN FRANCISCO, CAL.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamiršti! gimtąją lietuviu kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTI
G

Kel!6s~sa vaifės atgal tilpo 
“Darbininke” aprašymas a- 
pie Naujos Anglijos Statis
tinių Žinių Rajono susirin
kimą ir maždaug svarbesnė 
dalis protokolo įš sausio 20 
d. susi rink imo, — —...t

Palydovai bu sprityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai lai
vakorčių agentai. Atminkite! Didžiai svarbu yra 

vietas laive užsisakyti tuoj, išanksto!

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENŲ LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI

I LIETUVA

Statistinių Žiųių 
Reikalu

Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės i Baltic America Linijos 
agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias informacijas, I 

taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

BALTIC AMERIKA LINE

------RENGIA------
VISI AMERIKOS LIETUVIAI LAIVAKORČIŲ 

AGENTAI

DIDŽIAUSIAIS ir GREIČIAUSIAIS LAIVAIS

nimo sūkuriai išblaškyti 
jaunystės uolumą, bet švie
sūs jaunų dieftų atsiminimai 
paims viršų. 5r žmogui t ė-' 
kus nupulti, ateis laiminga 
mintis grįžti pas Tėvą, ku

tai muši) specialybė Ir ilgų metų (irak 
tiks. Darbas artlstiAkas. IvaįnosJ^moa

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

Kristų. Jis viską mums pa 
aukavo: savo gimimą, kūdi 
iystę, jaunystę, kuomet bu 
yo klusnus Juozapui ir ‘Ma
rijai, savo subrendusį am

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORKO 
LITUANIA ..............Kovo 2 j POLONIA ................Kovo 26
ESTONIA ...............Kovo 16 į LITUANIA ... .Balandžio 6

SAULUTĖ”
Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutes iš 
[gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitokį. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 

[kiti dailininkai. Leidžia “PASA- 
|KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

I Vienas Nr. susipažinti siunČia- 
| mas veltui.
I Adresas; “Saulutės” Adminis- 
Į tracija Jurbarke.

Su COLUMBUS, taipgi su populiare grupe Cabin 
Laivu _ BERLIN, MUENCHEN, DRESDEN, 
STUTTGART ir KARLSRUIIE. Kiekvienas 
Llovd laivas turi garsiąją Trečią Turistų Klasę.

Į CENTRALINĘ EUROPĄ
NEW YORK-CHERBOURG........................ 5 DIENAS
NEW YORK-BREMEN................................ 6 DIENAS
I LIETUVA........................................................ 7 DIENAS

Brocktono komisija pasi
rūpins gauti lietuvių sąra
šus iš sekančių miestelių: 
Brockton, S t o u g h t o n , 
Bridgeualęr,---- Middleboro,
Avon, Braintree, Taunton, 
North Abington, Abington 
ir Easton.

“Nesakyk, susimildamas,* 
kad laikraščių pas mus per
daug, tik platink, prakaitin-' 
gai, kuri nors vieną germ” 
—Pijus X. , W

I Pagalios, paaukavimas 
Dievui jaunystės išeina žmo
gaus naudai, nes dažniausia 
koks žmogus yra jaunystėje, 
toks pasilieka per visti gyve
nimą. Jaunų jiienų įspū-

S. S. Europa, LIEPOS 27 D.
Greitumas, Smagumas, Puikiai Įrengta Virtuvė, Moder 
niškas Parankumas ir Naminė Atmosfera, kurie pervir 
šys net tą, ko .Jūs tikėjotės.

riaih f alp geiluTm’bTarnaū- 
ti jaunose dienose.________

Taigi kam dar nepervėlu, 
lai nesigailj pašvęsti Dievui 
savo jaunystę.'

ir prašvti, kda 
gimnazijų brandos 

būtų pripažinti 
prūsų gimnazijų 

atestatams. Be to,

§1 kompanija išdirbinėjo pianų# " 
Bostone per 75 metus suvlrš. Lie* . 
tuvis Ponas šarkiunas daro spėčiau • 
lį raginlpaą dėl lifetnvių biznio, __ .!£_

Aukščiausios rūšies Pianai, Vfk* 
trolal ir Radios žemiausiom kai* 
nom. Mainome senus pianus. Ra- .* 
6yk dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksianf*“matyk Poną ~
fcarkiunų. '

Vose & Sons Piano Co. '
160 BOYLSTON ST. BOSTON

Suvirš 20 Metų '
JUOZAS P. ŠARKIUNAS /

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

džiai st i priausi. J te išla įko 
nepaliečiamybę iki senatvei. 
J ei žmogus įpras Dievui tar- 
nauti nuo kūdikystės, tas į- 
protis paliks jame visados.

Tmešteliii lietuviais:asliua, 
Manchester, Concord.

Worcesterio komisija ar
ba jų pagelbininkai susiži
noki! šių visais apylinkės 
miestelių lietuviais bizjiie- 

yrmis, profesionalam, mimų 
Kaip buvo minėta ne visi šeimynomis.

nariai komisijos atsilankė įL.^a^) buvo minėta kitas 
minėtą susirinkimą. Tadi^*11*1! Rajono susirinkimas 
čia norime pažymėti visus balandžio 21, tad pra-

žių, kuomet Nazarete dirbo Į mūsų nutarimus, kad rąjo-_ napĮĮ pasistengti
kaip prastas darbininkas J no nariai, kurie nebuvo su- tani laikui susižinoti su 
savo tris apaštalavimo me-Ištrinkime žinotų kas buvo minėtų miesteliu lietu-

PER KLAIPĖDĄ
BE JOKIO PERSĖDIMO

Iš IP, Į •

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose kiesose 
Savaitiniai išplaukimai 

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

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratomis.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

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

Kaip žinoma, iki šiol Prū
sijos švietimo valdžia nepri- 
pažĮsta Lietuvos gimnazijų 
išduotų atestatų ir iš lietu
vių studentų, stojančiu į 
Prūsijos aukštąsias mokyk
las, reikalaujama dar tam 
tikrų papildomų kvotimų, 
ši aplinkybė lietuvių stu
dentų skaičių Prūsijoj labai . * . A.
sumažino ir vokiečių stu
dentų draugi jus ir profeso
riai daro atatinkamų žygių 
toms kliūtims pašalinti. Ka
raliaučiaus “Handelshach- 
schule” senatas nusistatė 
kreipjis į Prūsijos švietimo

neša Dievo jungą nuo savo 
■ymnystė<?/?—snkn Šv. Rą^ 
tas. Ir teisybę sako, nes kas 
įpranta tarnauti Dievui jau
nose dienose, tas jam tar
nauja per visą gyvenimą. 
Taigi reikalinga pašvęsti 
Dievui savo jaunas dienas. 
Sename Įstatyme Dievas. į- 
sakvdavo Izraelitams, kad

•/

jam -paaukotų pirmuosius 
vaisius, pirmąsias daržoves, 
pirmuosius javus ir jaunuo
sius gyvulius.- Kodėl i Ugi 
dėlto, kad pirmutinieji ja
vai ir vaisiai yra gražiausi

— - - ____ ______

i r skaniau si. Dievas jif1 frė^ 
valgydavo, bet jis norėjo, 
kad žmonės suprastų, jog 
jam, kaipo Sutvėrėjui pri
klauso kas gražiausia ir ge
riausia. Jaunystė via gra-

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

dentų draugijos, kad pa
lengvintų’Karaliaučiuj stu
dijas lietuviams studentams, 
nusistatė suteikti 10—12 
Lietuvos studentų savo, rū
šies stipendijas,

dlraugijos siūlo tiems «tu- : 
dentinus nemokamą geležin- 
kelių bilietą EitkūnarKara'- ~ 
liaučius ir atgal, nuolaidą 
nuo mokesčio už paskaitas 
ligi 100 reichsmarkių, tuo 
tarpu kai normaliai moka
ma apie 150 reichsmarkių. 
Be to, bus teikiama pašalpa 
butui nuomoti 40 reichsmar
kių persemestrą, kuris .tę
siasi per 4 mėnesius ir ne
mokami pietūs, o gal ir va
karienė. Per mėnesį bus tei
kiama galimybė du kartu 
nemokamai lankyti koncer
tai ir teatrai ir bus ruošia
mos viena dvi ekskursijos į 
provincija. Atskirais atve- 
jais stipendija bus teikiama 
keliems semestrams. Stu
dentas turėtų savo- pinigų 
turėti apie 300 reichsmarkių 
Semestrui, tai yra apie.750 

Karaliaučiaus vokiečių stu-litų. (Elta).

“Palaimintas žmogus, kurs kalbinėti nuo Dievo tarnys- 
tesšif okiaiš žodžiais-: ‘*Die- 
ve, aš dar perjaunas Tau 
tarnauti. Tu gali dar pa
laukti. Duok man pirmiau 
pažinti pasaulį ir pasi
džiaugti gyvenimu. Kuomet 
jau sentelsiu, kuomet pasau
lis manęs atsižadės, savo li
kusias dienas pašvęstu 
Tau.” Ir ištiesi), daugelis 
jaunimo taip kalba, o jei ne
drįsta taip kalbėti,, tai bent 
savo širdies gilumoje taip 
mąsto. Naudotis gyvenimo 
smaguriais tai-jų troškimas, 
jų idealas. Bet ar dora ir 
teisinga taip daryti? Ne, 
šimtą kart ne! Žiūrėkime i
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taetuvos Tribunolas, kurs ir 
išsprendė: Kaip Seimo nėra

- LIETUVOJE NIEKO
NAUJO 

is
jr ■ . * 

• < *.'.

mus paremtų ar palaikytų
kuomet nė užsienis o net ir „ ________  ____ ____
mes patys visai nežinome tai visa valdžia yra Prezi-(TBBWORKER)

Publislied every TUESDAY and FRIDĄ Y

JOSEPH’S UTHUANIAN R. O. AS80CIATI0N OFBABOB

Enteied «« second-class matter Sept 12,1915 at the post office at Boston, Mass. 
under the Act of March 3, 1870" ,

Acceptance for mailing at speclal rate of postage provlded for in Section 1108 
* ‘ Act of October 8, 1917, authorized on July 12, 1918"

SUBSCRIPTION KATES: 
į Domestlc yearly...............................$4.50

yearly  .................... $5.50
Domestlc once per week yearly. .$2.50 
Forelgn once per week yearly... .$3.00
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• ■?.

866 West Broadway
Telephone South Boston 0620

ma.

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams............................$4.50
Užsieny metams  .......... $5250
Vienį kart savaitėje metams..i.$2.50 
Užsieny vienį kart savaitėje met. $3.00

“DARBININKAS”
__ South Boston, Mass.

———
’A ■ ■ ’ * v * j

laisvos demokratiškos Lie
tuvos H-ta -keva visais lai 
kais iki šios ♦dienos tęsiama 
yra ir bus nežiūrint ar tas 
kam patinka ar ne. Valstybę 
sukūrė daugiausia krikščio
nių demokratų pastangomis, 
taip tveriant savanorių ka
riuomenę, taip organizuo
jant ądminsitracinį aparatą,

«

VASARIO 16 D.
> ■ "■

, kur laisvė gyvtioja, 
S. len mano šalis, pasakė B. 

ŽU Franklirras. O, kaip noyė- 
ir mums tą pat pasa- 

įkyti, bent brangioje metinio 
etuvos nepriklaūsoniybeš 

ri ^paminėjimo dienoje!, Ta- 
s mm to pasakyti 'nuga-1 

lime. 1) Tėvynė mūsų NE 
x VISA dar Laisvės palaimo-J 

je- 
Lietuvoj Laisvė nebuvo ir 
nėra VLSĮ/' jos vaiku palai-

Del tos laisves varžėsi i

ncūžslopmama ugnis šian
dien ar irioj vienoj vietoj 
ai- kitoj nupurkš vandenis, 
nugriaus kalnus ir galingai 
prasi verŽš vulkanu skaidriai 
ir plačiai nušviesdama pa
dangę.”

j Naujosios Anglijos
1 Katalikų Seimas

•2) Ir nepriklausomoj --------
Lietuviai Amerikoje per

gyvena apatijos laikus. Nc- 
_. . .bėra to gyvo susidomėjimou* ėdėsi partijos. Laisve vi- , • T - , •1 J ar tai Lietuvos ar savais iš

eivijos reikalais. Net mūsų 
I vakarai ir mūsų dargi pro- 
• fes’ijonaht artistų surengti 
koncertai nebesufraukia nei 
tiek publikos, kad nors ren
gimo išlaidas galima būtų 
padengti.

C sad buvo tai vienos, tai ki- 
?.■ tos partijos vergijoje, kol 

utinai neatateko į gud
raus avanturisto dabarikščio 
Lietuvos satrapo rankas. 
Šiandiena Lietuvoj negali 

> pasidžiaugti laisvės palaima 
j nei spauda, nei žodis, nei or-

z Katalikų užlaikomos mo
kyklos persekiojamos ir su- 1 
valstybinamos — nors jos 
dar nepasiduoda... Yra į- 
sakymai kaip kurioms gim-\ 
nazijoms" tokir’ “Mokyklų 
suvalstybinta, parduokit mi- 
nisterijos atstovams mokyk
los turtą.” Kokiais įstaty- - 
maįs ir sumetimais taip da
roma tur būt ir pati valdžia ' 
nežino.

Katalikiškos kultūrinės or
ganizacijos vadinama - kr.- 
demokratų organizacijomis 
ir kaip tokios persekiojamos ' 
visais būdais.

dento rankose dėlto jis gali 
duot parėdymą Petrulį pa- 
traukt tieson. O-7ei girvic- 
name dalyke turi Preridpn- 
tas teisę elgtis kaip jam pa
tinka prieš Konstituciją — 
tai gali ir pačią Konstituci
ją pakeisti nauja sau tinka
mesne, kas ir padaryta. Vi
soks prasižengimas ir ištvir
kimas visuomet prasideda iš 
mažmožių o baigiasi...

Laikraščiai taip cenzūruo-

kaip gyvename, kokios tvar
kos prisilaikome.
^Mes gxrvename ne konšti- 
tucija,—ne—įstatymais;—betr 
“prikazais” taip kaip gyve
nome Aleksandro III laikais 
po žandaro letena. Tylėk ir 
viskas gerai, o jei kiek burb
telėsi tai netoli Varniai ir ki
tokios visokios pabaudos.

Buvo iškilmingai žadėta 
parlamentas, referendumas 
ir daug ko kito, bet to viso 
nesulaukėme. Gyvename ir jami^ kad kitąsyk net ko- 
dainuojame dainą be galo: 
Vasara x praeis, pavasaris 
ateis... P-nas Voldemaras 
praneša laiks nuo laiko ofi
cialiai spaudos atstovams: 
bus cenzūra nuimta, bus sei
mo rinkimai paskelbti, po 
Naujų metų: jei ųe payasarį 
tai rudenį, jei ne rudenį tai 
pavasarį ir taip be galo.

• Jokių organizacijų susi
rinkimų daryt bę apskrities 
viršininko leidimo negalima, 
n tuos leidimus labaL-suiiku 
yra gaut — veik negalima. 
Laisvė yra tiktai vienoms 
tautininkų partijos organi
zacijoms. Teroras iš valdžios 
pusės- tiek yra išsivystęs 
kad buvo net. po nose revol- 
veriais_grasiiita kuiūgui M. 
Krupavičiui, Dr. Karveliui 
ir Dr. Bistrui... Apie kiek
vieną veikėją apstatyta de
šimtimis įvairiausių šnipųJaukso atsarga daugiau kaip 
Ir persekiojama ne tik mus, 
bet ir tuos tautininkus kurie 
išdrįso su mūsų žmonėmis 
net pasisveikint.

Konstitucija nauja nepri
imtina, nes joje kas yra ge- 
ro tdi viskas jau buvo seuo- 
joje seimo priimtoje o kas 
yra naujo tai tas kaip tik 
ją ir pagadina.

Valdžia neteisinga, nes 
prisiekusi iškilmingai kon
stitucijai, ją sulaužė ir išlei
do naują.

Konstituciją jeigu kur 
reikėjo taisyt, tai reikėjo 
sušaukt seimą ir seimas bū
tų reikalingas pataisas įne
šęs.

Konstitucijos naujos gimi
mas ėjo ta tvarka: Buvo su
manyta buvusį ministerį 
Petrulį traukti teismo atsa
komybėn. Konstitucija nu
mato kad tam reikalingas y- 
ra seimo sutikimas. Seimo 
nėra. U žklausta Vyriausis j r pastangos.

Politiniu partijų_____
konferencijos

13 sausio įvyko konferen
cija socialdemokratų, kurie 
nutarė ir toliau laikytis da
bartinės politikos ir takti
kos. -

13 sausio įvyko konferen
cija liaudininkų, kurie taip ir varant visokį valstybinį 
pat nutarė laikytis tos pa
čios-politikos ir taktikos 
kaip khd ir iki šiol laikyta
si. ,•

14 sausio įvyko konferen
cija Krikščionių Demokra
tų Partijos, apie kurią, kai- 
po“ Darbininkui ”mtmdau- 
sią parašysiu biskį plačiau.

Per du metu tautininkų 
valdžia nedavė leidimo tokią 
konferenciją sušaukti. Da
bar leidimą gavus buvo su
šaukta. Atstovai vietose ne (klausimais. ~ 
visur buvo leista rinkt ir 

■susirinkimai. daryt, "bet ata 
tovų su mandatais nuvažia
vo 127, o svečių atsilankė a- 
pie 250. Svečiai daugiausia 
buvo kauniškiai.

Konferencijos atida
rymas

Trys policininkai stovėjo 
prie salės durų ir trys aukš
tesni policijos viršininkai 
sėdėjo su ginklais ir su blok
notais priešais prezidiumą 
pirmose sales kėdėse.

Svečių tarpe matėsi daug 
kunigų, generolas Bukaus
kas ir žymių kauniškių, ti
pas nieko sau.

Leidimas duota konferen- 
cijai tik vienai dienai (pa
prastai jos trukdavo 3 die
nas) ir dar su tam tikrais 
suvaržymais. Konferencijos 
prezidiumo rinkt neleista, 
tai prezidiumo vietą užėmė 
centro komiteto nariai: p. 
I)r. Bistras, I)r. Karvelis...

Mandatų tikrinimui ir 
balsų skaitymui komisijos 
paskiriamas p. Bistro, sek
retoriai taip pat ir praside
da pranešimai centro komi
teto.

Istorinį ir politinį parti
jos veikimą referuoja Dr. 
Karvelis.

* Krikščionys demokratai

darbą per pirmuosius šešis 

sas sunkumas daugiausia iš
nešta krikščionių demokratų 
laikais. O tie laikai, net mū- 
siytuo laiku buvusių didžiau
sių opozicijonierių, kaip ku
rių dabar jau vra vadinami 
Lietuvos 
amžiumi.

Dr. Bistras referuoja po
litiniais, ekonominiais ir vi
daus ir užsienio politikos

valstytūs aukso

Užsienio ]>olitikoje di-

mišką padėtis susidaro. Pa
vyzdžiui,' “Rytas” įdėjo Šv. 
Tėvo žodžius pasakytus apie 
jaunimo auklėjimą. Cenzū
ra išbraukė. Apsiskųsta Šv. 
Tėvo pasiuntiniui, tas pa- 
veike kad buvo leista tuos 
žodžius, patalpinti “Ryte,” 
bet tik suvis mažytėmis rai
dėmis. Kadangi “Ryto” 
spaustuvėje tokių smulkių 
raidžių nėra, tai ir šv. Tėvo 
žodžių negalima buvo pa
skelbti. O apie palietimą

Nutar t a :
Laikytis tos pat politikos 

ir tos pat taktikos ir būt o- 
pozicijoje.

Stengtis palaikyt geriau
sius santykius su visomis

ganizačijos, nei apšvieta, nei! Tuotarpu pats gyvenimas
-r vienas Lietuvos pilietis,, kurs nuis zadmti-zadma ls siisnu-

Jy įdrįsta nešliaužti nusižemi- din,° skatina susidomėti
I; gūsiai prieš neklaidingą sa^ 1UUSU išeivijos nors pačiais

trapo nuomonę. Vargas gi svarbiausiais reikalais.
tam piliečiui, nors ii* daugi Nekreipti domės į njūsų 

iš naudingai patarnavusiam jaunimo padėtį tai juk pra- 
nors 

kiek mintijančio lietuvio.
Bekrinkančios mūsų or

ganizacijos. ar fai ekonomi
nio ar idėjinio pobūdžio grę- 

' šia mums materijaliais ypač 
didžiais moraliais nuosto
liais.

Mums besnaudžiant, mūsų 
priešai uoliai sėja mūsų tar
pe demoralizacijos kūkalius.

Lietuvos vaikais mes juk 
dar TTupntiovėTnp buvę, taigi ■(Jūf IMrapttio seime kovoju niu kracho.” 
ir 
mums 
svetimi, 
vpnės padėtis.

Susirinkę iš visos Naujos 
Anglijos rimtesnieji žmonės, 
išklausys rūpestingai paga
mintų referatų mūsų jauni
mo. organizacijų ir kit. 
klausimuose, gerai įsigilins, 
apsvarstys ir su šviesesnio- 
mis mintimis, su stipresniu 
pasiryžimu grįžš delegatai 
į savo kolonijas žadintų į 
būtiną darbą savų kolonijų 
lietuvius.

Gerų norų ir mintijančių 
lietuvių Naujoje Anglijoje, 
rods, netrūksta. Kiekvie
noje kolonijoje jų randasi 
mažiausiai keletas, jei ne 
keliolika. Rods, nereiktų 
nei abejoti, kad visi jie ir 
seimo reikalą supras ir jame 
dalyvauti dėl abelno labo 
j>ąnorės.

y Tėvynei, jei jis išdrįso pa- si kalt imas kiekvieno, 
reikšti skirtingą nuomonę 

*? Nedaug tokių laimingi] 
; kaip p. Petruitis, kuriam 
V teteko tik savo nervus gydy- 

z' ti, nors ir be vilties išgyji- 
mo, arba kaip generalio 

g? štabo virš, generolas Pleka- 
sfer vičius, kuriam staigiai tik 

tik plaučius teliepta gydyti, 
l-t Nebėra Lietuvoj konstituci-

. . . .jos, nėra šeimininko — sei
mo, yra vienas, visagalis, vi-

- sažinąs-karikus, kurą, kaipĖ.'

džiausias Vilniaus pralaimė- 
jimas — kaltė p. Voldemaro 
kad pernai gruodžio mėnesy 
davėsi lenkams išprovokuot 
ir pasiskubino Tautu Sąjun
gai skustis pritaikant toki 
straipsni, kuriuo lenkai pa- 
rinaudodaini bylą laimėjo. 
Dabar tik yra klausimas jos 
likvidavimo laiko — kurs 
ateis, turbūt ateinančio gruo
džio mėnesio sesijoje. Pa
taisyt gali tik nebent ko
kios visai nepermatomos po
litinės konjunktūros, o nor
maliai einant galima pa
keist obalsį: “Mes be Vil
niaus nenurimsim j” kitu vi- - 
sai priešingu, būtent: “Mes 
be Vilniaus nenumirsim!!!” 
Užsienio politikoje reiškia 
Voldemaro visai prakišta ir 
visi senesnieji laimėjimai 
pralošta...

Vidaus politikoje:, Di
džiausia priespauda. Sulyg 
Vokietijos laikraščio “Ber- 
liner Tageblatt” Lietuvoje 
nežinia kas valdo, kokia 
tvarka valdo ir kokiais įsta
tymais tvarko... Monarchi
ja, ne monarchija, diktatūra 
— ne diktatūra, parlamen
tarinė sistema — ne parla
mentarinė... ir sparčiai ei
nama prie kokio tai viduji-

vidaus politikos ar užsienio 
netikslumo ar blėdingunio, 
tai jau nėra ką nė manyt 
kad cenzūra praleistų... ir 
tai kiek pabaudų sumokėjo
me tai visiems žinoma.

Ekonominėje srityje eina 
viskas blogyn. Der pasta
ruosius du metu Emisijos 
Banko seifuose sumažėjo

30,000,(XX) litų. Už paskolas 
nuošimtis 18—28 skaitoma 
normaliu... Užsienin ma
žiau išvežama negu įvežama 
prekių — už jas auksas ir 
išplaukia.
—Nederliaus paliesti} kraš- 
tų duona ir sėkla aprūpini
mas tendencingai pavesta 
“Lietūkiui,” tautininkų or
ganizacijai, kuriai duodama 
pinigai o jau jinai su tam 
tikrais nuošimčiais skoljs ū- 
kininkams grūdus — iš ko 
kaip žinovų tvirtinama ū- 
kininkams bus ne kokia pa- 
gelba o “Lietūkiui” milijo
niniai pelnai.

Visos ne tautininku eko
nomines, prekybinės ir fi
nansines organizacijos taip 
spaudžiamos ir persekioja
mos kad greičiau ar vėliau 
turės likviduotis. Žodžiu, 
persekiojama ir slopinama 
kiekviena privati iniciatyva

tautinėmis grupėmis.
Kovoti už Seimo sušauki

mą ir teisėtos tvarkos atsta
tymą.

Kodaugiausia informuot 
partijos narius apie visus 
reikalus ir padėti visais ga- 
limais—h—prieinamais—bū ■ 
dais.

Porai kalbėtojų biskį 
trukdė policijos atstovai 
kalbėt, bet didelių skandalų 
neįvyko. Konferencija pe
rėjo gerame ūpe. Prie to
daug_])risidčjo. tas, kad visi __ 
referentai ir kalbėtojai sten
gėsi rimtus dalykus dėstyti 
humoristinėje formoje. Y-
pnc.- tas gerai pavyko- Df, 
Bistrui, D r. Pakštui ir kun. 
Rumšai.

Iš vyskupų, konferenciją 
laišku sveikino tik vienas 
arkivyskupas Pr. Karevi
čius. '

•‘Naujas Centro Komitetas 
toks: Dr. L. Bistras, pu M. 
Galdikienė, p. A. Endziulai- 
tis, Dr. P. Karvelis, kun. M. 
Krupavičius,z Dr. K. Pakš
tas. Kuriam komiteto narių 
negalint .dirbti, komitetas 
turi teisę kooptuoti naujus.

Konferenciją šaukt kas
met ir valdybos organus 
linkt, bet jei aplinkybės to 
neleistų, tai konferencijas 
šaukt kuomet bus galima, o 
rinktos valdybos eina savo 
pareigas kol bus galimybė 
legaliai jas perrinkti.

Kon fe rei i c i j o j e da 1 v va vo 
daug kunigų ir šiaip inteli-’ 
gontų ir praėjo labai rimtai.

Jūsų — '
Viso LaboSUVO

Moterų Klausimas
X

A —

»

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

<

tėvynės reikalai 
dar neturėtu būti 
ypač šių dienų tė-

už idėją nepriklausomos Nėra ką norėt kad užsienisVoras, skubina užausti visa 
Lietuvą stipriu voratinkliu 
(geležiniais vilkais), kad 
nei viena vargšė muselė — 
pilietis nesuzirstų laisvės žo
džio ar sįiaudos sparneliu.
v Tikra laisvė tegali būti 
ten, kur teisingumas visiems 
dygiai taikomas, bet to nėra 
šiandien Lietuvoj.
č' Žinome, kad Lietuvoje yra 

ir gražių pajėgų. Jos, 
dirbdamos dėlei šviesesnės 
tėvynės ateities su pasiau
kojimu, visą savo pasiseki- 
mo viltį sudeda į rankas 
Vįėspaties. “Palaiminta tau
ta, kurios Dievas vra Vieš- 
pats.” Turime tad vilties, 
Įcad neužilgo ir Lietuvos 
4angę\ nušvies skaistesfie 
^Laisvės saulutė. Nes anot 
•D. Websterio: “Jei tikybi- 

ar politinės laisvės ki
mštis tikrai kur užsižie- 
ega jos užgesinti ncalčs. 

"pajėga jos ųžėsinti negalės. 
'Kaip žemės vidurio ugnis 

(Išrodo rods užtroškinta, 
ods galingo okeano užlieta, 

.kalnų užgniaužia, iM-t-toji

(Tęsinys)

Tuom anaiptol nenorime pasakyti, kad mo
terims ateityje nereikia užleisti tųvietų-ir pro
dukcijos šakų, kurias ligišol sulyg papročio, tu
rėjo užėmę vien tik vyrai, kad ir ateityje rei
kia vengti permainų toje pakraipoje. Negali 
būti abejonės, kad moters padėjime galima pa
daryti labai toli siekiančių reformų. Bet yra 
ribos, kurių tos permainos neprivalėtų jierženg- 
ti.

Reikia visuomet atsižvelgti, kaip reikiant, į 
moters dvasios ir kūno jėgas, jos priedermes, 
kaipo motinos ir pačios. Todėl svarbiausia ir 
prakilniausia užduotim motei-s pašaukimo rei
kia laikyti rūpestis apie vaikų išauklėjimą ir 
pagalbą vyrui namui vedime. Moterys tik tuo
met galijna leisti prie savistovio uždarbiavimo, 
kuomet per tai nebus jos atitrauktos nuo svar
biausios savo užduoties.

Negalima šalinti moterų nuomiukslo ir ųuo 
tų vietų, kuriofnš užtektinai prisiruošusios. Niet 
ko negalima sakyti prieš leidimą moterims už- 
imti^taip vadinamas “liuosąsias” (mokslo) pro- 
fesijas, bet jis negali būti taip platuą kad kliu-,

dytų daugeliui moterų eiti moterystės, ar, jei
gu jau yra ištekėjusios, pildyti motinų, šeimi
ninkių priedermes.

Reikia pripažinti, kad moterims šiandien y- 
ra Imtinas gilesnis ir platesnis mokslas, negu 
praeitais amžiais. Jau ir tuo žvilgsniu augštes- 
nis mokslam moterims — būtinas, nes be jo mo
teris negalės, kaip reikiant, išpildyti" savų prie
dermių, kaip motinos, šeimininkės ir vyro drau
ges.

Moterų apšvietimas privalo pirmiausia būti 
toks, kad augančios mergaitės turėtų gana ži
nių, kurios sulyg luomų įvairumo, reikalingos 
geram išpildymui motinų ir šeimininkių prie
dermių. Aplamai sakant, moterų mokslas turi 
būti pritaikintas jų reikalams, kad ir tos mote- 
jys, kurios nebus motinomis, ar šeimininkėmis, 
ar bus jomis trumpą laiką, galėtų iš jo pragy
venti.

Įvairus specialis mokslas taipgi neprieštarau
ja ką tik išdėstytai pažiūrai. Kaip žinoma, 
šiandien jau dažnai moteriškės darbuojasi ko
munikacijoje, kaip antai geležinkeliuose, paš
tuose, prie telegrafo, telefono..-, ir mokosi, su
lyg tų profesijų reikalo, prigulintį mokslą. Nie
ko taipgi negalima turėti prieš moteriškos gy
dytojas. ypač moterų ir vaikų ligose, todėl ir 
prieš reikalingą tnm mokslą.

■

/
Gali taipgi moterys mokytojauti, labiausia 

mergaites ir vaikus mokyti, auklėti... Dvasios 
srityje moterims neprivalo imti daroma jokių 
kliūčių lavintis iki augščiausiam laipsniui, nes 
jgytų dvasios turtų dalpvaikų ir jaunuomenės 
auklėjimu ir paveldėjimo keliu suteiks jos atei
nančioms kartoms.

Rišant moterų klausimą, nereikėtų daryti 
bendri} rinitų išvadų iš psichologinio ir fiziolo
ginio lyčių skirtumo. Tą klausimą rišant, ne
reikia žiūrėti lyčių silpnybių ar gabumų sky
rium katroje pusėj, nes visuomenę sudaro ne 
moterys ar vyrai katrie sau vieni, bet abi lyti 
drauge. Visuomenės pažanga tik tuomet gerai 
plėtosis, jeigu ją sudarantis elementai. nesipeŠ- 
dami tarp savęs sutartinai darbuosis kas sau 
prieinamose darbo srityse.

Tikroji žmonijos |>azanga ir abiejų lyčių ge
rovė neleidžia vienai teisių žvilgsniu daryti ant
rai jokių nuoskaudų. Bet, kadangi prigimties 
Įstatymais moteriškės rolė žmonijos auklėjime 
ir sveikatoje kurkus svarlx>snė už vyriškųjų, 
kultūringi žmonės, fceidžiantįs bendro labo, pa
ima sunkesnę naštos dalį ant savo pečių, kad 
moterys garbios savo užduoties sunkenybę galė
tų geriau atlikti.

i > (Bus daugtan)
* Ari .



mano

Gerai 
kuomet

“Jis buvo Dievo ir žmonių 
mylimas, io atsiminimas pa-
laimintas.” (Ecclus. ALY, 
I).

UJOS V AK A
TELEPHONO

I KUN

Už ypatingų S-.* 
kaina nenai- .i

Vakarinės kainos pradedant su 35e. minimum.

1 * 
n s*

New England Telephon 
and TelegraphConųrany

Vakarinės kainos yra tiktai nuo stoties iki stoties 
šaukimų, geriausiai -numeriais šaukti. T’" 
ypatų pašaukimą, imama pilna dienos kaina nepai
sant ^valandos. ------ -
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h "IB Balsas Iš Lietuvos

Naujai įšvęstas kunigas _ 
Julius vyskupo skiriamas 1 
Worcesterio šv. Kazimiero _ 
parapiją pagelbiuinku. Pen
ketą metų kun. Julius prie 
manęs būdamas, daug prisi
deda prie nuveikimo tų di
delių darbų, kuriais Wor- 
cesteris iškilo visoje Amerb 
koje ir pasidarė plačiai ži
nomu, net Lietuvoje. Tai 
metai, kuriais mano parapi- 

Fondą_
taip gausiai sušelpė Lietu
vos karo nukentėjusius ir 
drabužiais ir pinigais. Tai 
metai kuriais worcesterie- 
čiai daugiausia išpirko Lie
tuvos Paskolos lakštų. Tai 
metai kuriais surinkta dau
gybė parašų Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimui. 
Tai metai kuriais Ameri
kos Jungtinės Valstijos už- 
gyrė Lietuvos Respublikos 
nepriklausomybė. Tai me- 
tai kuriais Lietuvoj Raudo
nojo Kryžiaus Reniėjai Lie- ‘ 
tuvos kariautojus guodė ir 
šelpė, pasiųsdami jiems šil
tų drabužių ir ambulansą. 
Ir tų darbų pravaryme kun. 
Julius visur prisideda savo 
stipria energija. ^Delei dau
gybės karo metu susidariu- i 
siu tautinių darbų man tek
davo dažnai išvažiuoti net 
kelioms dienoms, gi 1920 
metais poilsio dėlei atsiėjo 
5 mėnesiams keliauti Lietu
von, tačiaus parapijos dar
buotė tuomi nenukentėdavo. 
Kun. Julius sugebėjo para
piją palaikyti ir vesti. Ir 
tddėlei—1921 m.—kuomet 
Providence lietuviai dideliai 
turėjo kęsti neturėdami va
do, aš su tikrumu užreko- 
mendavau Provideneo vys
kupui kun. Julių. Ir džiau
gėsi providenciečiai kad ir 
jiems pagaliaus saule užte
kėjo, sulaukus darbštaus, 
atsidavusiu, sumanaus kle
bono. Dideliai patenkintas 
buvo vyskupas, kuomet pa
krikusi parapija atgijo. Į 
trumpą klebonavimo laiką. 
3 metus 8 mėnesius, parapi
jos skolos sunyko, bažnytėlė 
sutvarkyta, parapijos dva
sia įdirbta. Net apylinkės 
svetimtaučiai katalikai pa- 
mylo lietuvių kleboną ir jo 
bažnyčią. Amerikos-gi' lie
tuvių istorijoje, kun. Julio 
dėka, atsirado nauja garbiu 
ga lietuvių kolonija — Pro
vidence, R. I.

Ir po trijų metų sunkaus, 
įtempto darbo pakrikusioje, 
išnaudotoje, apleistoje kolo
nijoje kun. Julius nustebino 
savo mažą parapijonų skait
lių. paskelbdamas kad paga
liaus nupirkta nauja para
pijos nuosavybė, didelis na
mas, šalia bažnyčios, kuria
me bus įrengta klebonija, 
.nes jos ligi tol parapija ne
turėjo. t

Tačiaus neskiria buvo 
kun. Juliui pailsėti. Jo Mal. 
Springfieldo vyskupas Tho- 
mas M. O’Leary, patenkin
damas kai kurių worceste- 
riečių nuolatinius maldavi
mus 1925 metais steigia 
naują lietuvių parapiją 
Wbrcestery. Organizuoti 
nauja parapija šalia esan
čios pilnai sutvarkytos senos 
— tai begalo didelis darbas.
Norinčių, to darbo imtis rei- njų influenzos perams, šįmet

Garbingos atminties mūsų 
vyskupas Beaven’as man 
prašant priima Julių į savo 
klierikų skaitlių. Trejetą 
metų Julius eina teologijos 
mokslus garsioje Montrealio 
Tėvų Sulpuijonų Seminari
joje. Semia jisai ne vien 
maistą protui. lavina ir Šir
dį Dievo ir ariymo meilėje. 
Jis yra mylimas seminarijo
je ir klierikų ir profesorių.

Trijų metų vasaros poilsį 
[Julius praleidžia pas mane. 
Tačiaus tai nėra poilsis, tik
tai darbo pakeitimas. Mo
kina jisai vasarinėje mokyk
loje mano mažutėlius Die
vo ir Lietuvos pažinimu.bei 
pamylėjimo. Važinėja jisai 
į apylinkės miestus kame 
nėra lietuvio kunigo ir vie
šai nuo estrados gina kata
likybę ir žadina tautiečius 

I nebūti išgamomis, laikytis 
Kristaus mokslo, būti tik
rais. katalikais, tikrais lietu
viais. Gyvai jisai veikia Į- 
kurtame Amerikos Katalikų 
Moksleivių Susivienyjime, 
buria į jį moksleivius, pasie
kia tos organizacijos seimus 

Inet taip tolimoje Chicagoje,

Tarpe 7:00 vakaro ir iki 8:30 vakaro, mes praleisda- 
vom dieninėms kainoms apie 3000 tolimų šaukimų* 
kurie pasinaudos tiesioginiai, kaip ir visi kiti liauji 
bizniai tarpe tu valandų.

' f
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kūjo ieškoti. Ir aš nudžiu
gau, kuomet kun. Julius , 
man prašant, nors ir su bai
me, sutiko grįžti į mūsų vys
kupiją ir mano buvusiems 
parapijiečiams būti vadu ir 
tėvu. Tas buvo tik 3 me
tai 9 mėnesiai atgal. Bet 
štai, šiandieną mes matome 
ką gali Dievo žmogus, kuris 
savęs nepaiso, dirba ir gy
vena dėl kitų. Į tą trumpą 
laiką jisai sutvėrė parapiją, 
suorganizavo įvairias bažny
tine draugijas, išdirbo pa- . 
lapijos dvasią, “Jis buvo 
Dievo tt 'žmonių mylimas.” 
Ant šios, vadinamos Gede- 
miuo, uolos jis pastatė puoš
nia mūro bažnvčia savo 
darbštumui paminklą, ta
čiaus jis pats — jo neliėr. 
Jis krito — savo uolumo au
ką. Čia teturime jo sustin
gusį be sielos kūnąfgi jo sie
la už kurią mes taip nuošir
džiai šiandieną visi meldžia
mės, jau ji j i pagaliaus gavo 
užpelnytą poilsį pas Dievą. 
Lygiai trys savaitės šian
dien kun. Julius ėjo į savo 
vyskupą su pagamintu pro
jektu dar šį pavasarį pra
dėti statyti tinkamą^ kuni
gams gyventi namą, ėjo ji
sai tuomet, kuomet, anot J. 
M. vyskupo pastebėjimo, 
jau jam reikėjo gulėti lovo
je

Ir kodėl ta perąnkstvba 
mirtis? Kodėl tik 12 metų 
kunigystes amžiaus? Kodėl 
taip paskubinta senatvė? 
Kodėl jo kūno oi-ganizmas 

» kuris 1919 metais atsispyrė 
. daug pavojingesniems ispa-

meilės kelio, kad nepraža-^ 
tų. -<|a

Jums parapijos jaunUo-j 
mene, kurią jisai ypatingai ^ 
mylėjo, jisai pakartoja dar 
kartą savo perspėjimą, kad ė 
augtumėte padonime, nekal* 
tybėje tiek savo išvnizdoję - 
ir ypač širdyse, vengdami 
blogų draugaviųių, išdyko? 
vimo papročių. Augkite vai- į 
kučiai pagerbime tėvelių, 
paklusnybėje.

Bioje atsisveikinimo 
■Landoje su savo- tėveliais,“^ 
broliais, sesele, su savo išti- J 
kimu prieteliu dėde Petruli 
ir-parapijiečiais visiem^ mia/| 
rodo Išganytoją Viešpatį | 
Jėzų ir lieĮiia eiti į Jį, l^ad^ 
jus šiame pasaulyje vargs-: | 
tančius atgaivintų. Jis da-3 
bar į jus sako: Būkite 
tikimi, paklusnūs Dievo L. į 
steigtosios Bažnyčios 
kai. Būkite pamaldūs. Daž-^ 
nai stiprinkitės šv. sakra-yj 
mentais. V 
savo maldose ir aukoje i 
mišių, kurią aš už Jus 
dažnai atnašavau.

bos nariu. Ir tų tai laikų, 
tos taip naudingos lietuvių 
katalikų įstaigos, yra tai pa
tys gyvinusieji ir našiausie
ji metai.

Ir taip, didžiai darbuotei 
Bažnyčią, išplėšti išleinant, prabėga mokslo me

tai ir gruody 1916 Julius į- 
švęstas Kristaus Bažnyčios 
kimigu. Priima jisai šven
timus su dideliu mažystės 
jausmu, save laiko'Tievertu 
taip įstabių Dievo malonių. 
Tas jo nuolankumas jam 

lietuvių Iatidaro duris į širdis jo vir- 
i — ir jo žmonių.

\ Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas, Kito to-_įj 
\ki°, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 

grintnuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po-' ] 
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- J 
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 

| jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
I Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- i 

čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos,
Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At- ■ 

j lautas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankosiu. Be * j 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenant 1 

; tiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa-' - 
| sistengk, kad aš juos lankyčiau.
I . Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- > 
j tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn.. už 25 lit.—* j 
j pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio- « 
3 lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie- | 
’ tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- I 

laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva. I

Aš tik teisylię rašau. • < -
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš- i 

1 tis “RYTAS.’’ Mane redaguoja prof. dr.'Leo- j 
I nas B i s t r a s.
L ‘
B

JAKAIČIO PAMOKSL
Pasakytas Laidojant a. a. Kun. Julių Čapliką 

Worcesterio Aušros Vartą Bažnyčioje, Vasario U-tą 1929 metais. .
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Jei dieninė kaina nėra aukštesnė kaip 35c., tay vaka
rinė kaina nėra žemesnė. Arbk kitais žodžiais vaka
rinės kainos yra tik ant toliau kaip keturiasdešimt 
mailių tolumo. |

neapgalėjo daug lengvesnės 
epidemijos bacillų? Kas kal
tas už pakirstą taip gražią, 
taip kilnią gyvybę?

Kas kartino jo gyvenimo 
dienas? Kas silpnino jo or
ganizmo atsparumą ? Ar j
perdidelio darbo naštą, kuri 
ant jo tapo užkrauta? Ar[ 
per maža parama kurią jam 
teikė jo žmonės? Ar perdi- 
deli ir per aštrūs spygliai 
vuriais jam žeidė širdį? Ar 
didelis nesiskaitymas su jo 
įrašymais ir nepaisymas tų 

pamokymų kuriuos jis nuo
latos feikū rnio altoriaus ir 
klausykloje? Dievas « 
davė. Brangieji, didelės 
dvasios kunigą idealistą. Jis 
— uolus Dievo tanias, jisį; 
liaudies prietelius, jis lietu
vių tautos kovotojas, jis vi
sų Jūsų tėvas. Apvaizda 
Jums skyrė Uz"prrnra klebo-4 
ną gerą mokytoją ir narsų 
vadą. Laimingi kurie tą 
Dievo malone įvertinote,] 
nes savo gyvenimą pakėlėte, 
gi savo parapiją išauginote 
į Dievo gražų vyndaržį.

Dirbo kun. Julius su Ju
mis ir dėl Jūsų savęs negai-] 
lėdamas. Ir kokis darbas] 
buvo jam persunkus? Ko
kis jam dailias buvo per že
mas? Kunigo bažnytinis 
darbas tai buvo jo pareiga. 
Tačiaus neužteko jam tik’ 
pamokslus sakyti, ligonius 
lankyti, mišias laikyti, 'sak
ramentus teikti, pamaldas 
vesti. Ant savęs jis apsiima 
ir darbą kolektoriaus, aukų 
rinkiko, ne vien bažnyčioje, 
bet ir pomiestą ir po ūkinin
kus. Renka jisai liuosuosius
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Kitau miestan telephonu šaukti numeriai, yakaring-- 
- mis kainomis^-dabar bus galima valandą ir pua^^T 

anksčiau, negupirmiaus. ________ ■

Pinniaus, pilnos dienos kainos buvo iki 8:30 P. M. 
Dabar, vakarinės kainos prasideda nuo 7:00 P. M, .

Šitos naujos vakarinės kainos, kurios būna iki 8:30 
vakare, yra daug žemesnės už dienines kainas. Abelr ^ 
nai kalbant, galima sakyti yra nuo dvidešimt C 
dvidešimt penkių nuošimčių pigiau.

j-Įkaltas tik Tuomi kad jisai, 
kunigas, kad neatsisako 
skelbti tą ką Kristus skelbė, 
dalinti- sakramentus Kris
taus įsteigtus. Jam buvo ži
noma, kaip laisvamaniai ant 
rankų nešiotų kiekvieną jų 
dergiamą kunigą, jei tik ta
sai virstų išdaviku Kristui, 
jei tik kuris' kunigas atsi
gręžtų prieš Dievą. Taip, 
pramatė Julius didelę kovą 
kurią vedė ir veda laisvumu- jiečiai per 
nija prieš Dievo Bažnyčią ir 
jos tarnus, tačiaus jisai, 
nors ti^ dar jaunas moks
leivis, nepabūgo tos kovos. 
Adverniškai, lietuviškųjų 
laisvamanių-masonų pastan
gos supagoninti lietuvių tau
tą, materializmo, anoticizmo 
diegimu, kaip tik tas bedie
vių begėdiškas dergimas 
Kristaus Bažnyčios kunigų 
jame ir žadino eiti į būrį
tų kuriems Kristus tarė:

“Eikite, mokykite visas 
gimines. Kurie įtikės ir bus 
pakrikštyti, tie bus išganyti. 
Kurie neįtikės tie bus pa
smerkti.” Jis jautė, kad 
jam įeinant į kunigų eiles 
atsiveria didelė kova su pra
garu, kad Kristaus žodžiai: 
“Tarnas nedidesnis už Vieš
patį. Jei mane persekiojo 
ir jus persekios,” kad tie 
žodžiai ir ant jo turės išsi
pildyti. Tačiaus jisai norė
jo-eiti į klystančių tarpą 
nors tie jo ir nekęstų. Jis 
norėjo jų eiti mokinti, švies
ti, paklydėlius grąžinti tie- 

|sai.

Didžiai Gerb. Vyskupe, 
Gerbiamoji Dvasiški ja, 
Broliai ir Seserys Kristuje: 

Liūdna, begalo liūdna pa
reiga man šiandien tenka 
atlikti: tarti atsisveikinimo 
žodis laidojant mano gerą 
driiūgą’ir kaimyną, Worces-s 
terio Aušros Varių Šv. Pa
nelės bažnyčios kleboną a. 
a. kun. Julių Čapliką. Žmo
gaus protavimo mastų rody- 
tūsri reikėjo, kad kun. Ju- 
lius. kaipo jaunesnis ir am
žium ir kunigavimo metais, 
kad jis mane būtų pri ruošęs 
į amžiną kelionę ir jis ant 
mano kapo būtų mano var
du atsisveikinęs su

_____ visais mieteliais... Dievas, 
tačiau, kitaip skyrė. Ap
vaizda parėdė jam pirmam 
apleisti gyvuosius ir man 
šiandien tenka jo gyvenimo 
bruožai patiekti ir jo vardu 
tarti atsisveikinimo žodis.

Kun. Julius gimė pirm 40 
metų Dainavo krašte, Mer
kinės parapijoje. Pradeda
mąją mokyklą išeina Merki
nėje. Baigia keturias kla
ses Vilniaus gimnazijoje. 
Būdamas kilnios širdies, 
trokšdamas pasišvęsti visuo
menei, nuo^pat mažens jaus
damas palinkimą'prie dva- 

------ "kiškų dalykų^stoja jisai Vii 
niaus Kunigų Seminarijom 
Tačiaus delei karsto ginimo 

f lietuvybės teisių Vilnijoje, 
jam tenka apleisti Vilniaus; 
seminarija ir savo gyvenimo 
didelio prietelio dėdės Pet
ro Čapliko padedamas at
vyksta Amerikon į Bostoną.

'Pas pats jo gerasis prie- 
tclis, dėde Petras, atsiveža 
jį tuomet pas mane į Clin- 
tona, kad istatvčiau ji klie- 
riku į šią vyskupiją, 
atmenu tą dieną 
kun. Julius. Tuomet dar tiki 
jaunas, muJ^ydus, manda- 

• gus moksleivis^ laikė kvoti
mus prie manės ne vien iš 
lotynų kalbos, bet ir iš jo 
tinkamumo į dvasinį luo
mą. Jis matė jau ir tuomet 
Amerikos kimigo sunkią už
duotį: aprūpinti ir dvasi
nius ir tautinius jo globai 
pavestų žmonių reikalus ir 
dar-gi kas metai pririnkti 
tuos reikalingus tūkstančius 
parapijos išlaikymui. Jau 

' buvo žinoma, kad nemaža 
dalis Amerikon suvažiavu- 
siu lietuvių nustojo pamal
dumo, išsižadėjo tėvų tikėji
mo, virio atskalūnais, pasi-. ,
davė piktos dvasios Įtekmei, Į>a,amP? centro valdy- 
užsidegė neapykanta to kas 
gera ir šventa ir kaip orga- 

- nizuotai draugijomis ir spe
cialiai įsteigtais laikraščiais 
ir vieša agitacija, su įnirši
mu stengiasi išgriauti Kris
taus 
žmonių širdžių Dievo pagar-Į 
bą ir Dievo ‘meilę; kaip iš
tvirkę tautos katalikai vai
kai su įniršimu dergia tą ką 
Kristaus įsakymu kunigai 
sėja, mokina. Juliui ne- 

i buvo paslaptis kad dauge-
• liui sužvėrėjusių f
į kiekvienas kunigas jau buvo'šininkų

s T 1
. ■ <

‘ i sJV, i o

' A. ,X KUN. JULIUS ČAPLIKAS,
bar. Aušros Varių parapijos klebonas IVorcester/j 

mirė vasario 7 d. 1 vai. ryte, šv. Vincento ligoninėje. Ve
lionis dar buvo jaunas kunigas, 40 metu amžiaus. Į kuni
gus Įšventintas gruodžio mėnesy, 1916 m. Jo didžiausias 
troškimas buvo tapus kunigu pastatyti naują bažnyčią ir 
ją užvardinti Aušros Vartų. A. a. kun. Čapliko troški
mas išsipildė. Dievulis jam leido pastatyti gražią bažny
čią. Pastatęs ir pavadino Austos Vartų Švč. Panelės. 
Tą kalnelį kur stovi bažnyčia pavadino Gedimino kalnas.

A. a. kun. Julius Čaplikas daug dirbo ir L. D. S. 
organizacijoje. Per kelis metus buvo jos centro valdyboje. 
Suorganizavęs parapiją Worcesterv tuojau suorganizavo 
ir naują LDS. 108 kuopą.
------Liūdi voreesteriečiai ir visi darbininkai netekę vado 
ir darbininko.

t rūstis aplinkui bažnyčią, 
net pats tam sunkiam dar
bui vadovavimą ima. Pa
kartotinais savo žygiais i 
miesto Valdžią išrūpina pa
rapijai lengvatų.

Taip, Brangieji, tas vis
kas kas per tuos suvirs pus- 
ketvirius metus parapija i- 
gijo ne suvadini atsirado! 
Reikalinga buvo ir Jūsų au
kų, ir sumanios, uolios va
dovybės kun. Juliaus; net 
daugiau, reikalinga buvo - 
perankstyba jo mirtis.

Daug teko kunigui Juliui 
nuveikti kėlime parapijos 
finansų, daug jam teko pri- 

į sideti lietuvių tautiniame ki
lime, tačiaus maloniausias 
kun. Juliaus darbas tai kuo
met jisai galėjo dirbti tie
siogini kunigo darbą: mo
kyti žmones, gydyti jų sielų 
ligas, juos taikinti, juos ge
rinti, juos vesti prie Dievo. 
Ir šiandieną jisai atsisvei
kindamas Jums tėveliai pri
mena idant stropiai prižiū
rėtumėte savo vaikelius, kad 
jie nenuklystų nuo Jėzaus

1Į—1k



rolėje, Z. Blaveckaitė
J. batu

te išėjo rolė- 
J ono

Ofiso tel.: Park 3491
ADVOKATAI

BARKUS IR ABODEELY
725 Slater Building 

Worcester, Mass. >
IGNAS J. BARKUS 

101 Sterling St. Maple 4964 
MICHAEL N. ABODEELY 

71 Suffolk Street. Cedar 6771

Ivermingiau darbuotis su 
savo vadu Dievui ir Tėvv-

Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui. 

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarke

"SAULUTĖ”

Maniau 
o čia Jot 

sidabrinis šlivi 
Karalius (lai 
per šventes 

bažnvčia.

'Lietuviu Darbininkų "Są
jungos vietinė kuopa susi
rinkime laikytame sausio 27 
d. išrinko atstovus.ir dabar 
pi-iklauso prie Draugijų Są
ryši o. Sąryšietis

plojo. Tai vaidilų ir. režisie- no j e (13 birž.) italai išpuo 
liaus, bendras nuopelnas. šia namus ir didelėmis iškil- 
__Taip pat kaimo muzika^ ..nfmis aprnikščinja še. An 
tai — Zavadskis ir Rinkus, tapo dieną. '

Pora savaičių atgal Įėjęs 
i bažnyčią žiūriu šimtai e- 
lektros žiburių dega, miišos 
su asista laikomos. Tai bu-

Jubiliejus
Vasario 7 ir 8 suėjo lygiai 

25 m. kaip didelis gaisras 
sunaikino visą centrą mies
to. Nuostoliu padaryta už 
$125,000,000.00. ’ Vėjas ug
nį pūtė ant italais apgyven
tos vietos. Tada kunigas į- 
lipęs į varpinę ėmė skam
binti varpais. Žmonės subė
gę su kunigu puolė kniūpsti 
melsti Dievo per užtarymą 
šv. Antano. Stebuklas! ug
nis pasuko, išgelbėta! Už 
tai kas met šv. Antano die

vo Ievos ir Juozo Petraus
kų sidabrinis šliūbas. Tėvai 
ir 4 dukterys ėjo prie komu
nijos. Ponia Petrauskienė 
(po tėvais Česioniūtė) buvo 
knygnešė. Šimtus kartų per
ėjo sieną ir aplankė deęėt- 
kus klebonijų ir visokių ka- 
rabelninkų. Augina 4 duk
reles. Po sidabrinio šliūbo 
manau sulauks sūneli.. .

Vasario 10 Įeinu bažny
čion vėl 
t ra žiba 
Velykos 
liaus 
nas 
kaip 
gražiai 
respondencijas, darbuojas 
draugijose.

Ilgiausių metų abiem po 
rom!

O ar aš už svetimus pinigus geriu? Tai mano' 
l Kaip noriu, taip elgiuos—niekas dėl to neverkia, 
r mano dienos. Kol jaunas reikia pasidžiaugti gy- 

imniu. Kai apsivesiu. kas kita!
J — Niekuomet tamstai nepatikėsiu. Kas nemoka su
valdyt, kol jaunas, juo labiau nesusivaidys vėliau...

— Cha... cha... cha... Taip lvgiai pereitą’seimui-

JEIGU NENORI, KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ KALBĄ 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

Daugybė paveikslu! pasakos, apsakymėliai, eilėraščiai, 
p juokai Piešos vaikų teatrui. Žinutės iš gimtojo kraš- 

to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaL Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai 
iž popieriaus,molio ir kitoki. Tjaikarščio kaina: metama 

įpįž dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį/ 
. Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai. Lei

džia “PASAKOS” B-vė. Redaktorius A. Giedraitis.

“ŪKININKAS” nes

Kvartetas: A. Ši- 
r Ieva Gurnbuzy- 

ir K. Kedvs, 
gražiai sudainavo 

mano mergele” — 
Vietiniams daini- 
vadovavo Leonas 

Taipgi Pranas 
s tikrai artistiškai 

o

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

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

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 
•Ū. 
rio.
nas
g-Vf

o Amerikoje 15 Titų arba vienas ir pusė dole- jį 
Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- R 
“ŪKININKO” administracijai, Gedimino o 

‘ 30 Nr.
| Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- į
1 žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl ; 
| didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo i 
| giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

įstojo prieš jį sugniaužusi kumščius, akyse žibėjo pasi- 
lykštėjimas ir pyktis.
5 Kaip tamsta dristi!.. Aš tamstos neimliu ir ne- 
jaliu mylėti. Prašau išeiti 1

— Aa! šitaip! Kaip šunį mane išvarai? Perpras- 
as aš tau—mokslus išėjusiai panelei—kaimietis,artojas... 
TŲ’— Klysti, tamsta, ne artoją aš tamstoje savęs never
di laikau, bei girtuoklį! Jei tamsta tikrai mane gerbtum, 
galėtum dėl manęs, jei ne dėl ko aukštesnio, mesti degtinę 
r girtuoklius draugus.___ j
8sg '

tai -i
taip kaip Lietuvoje per va----- —---------------------—A-šara
karuškas. --------------

Dainų gi partijas kaimo į AU/DCMpE MACO 
jaunimui lavino ir vedė Leo- LnfinLiiULj In'luj! 
nas Vasaitis. Čia būtu gali- •--------
įųa Šis tas pasakyti atskirai Paminėk i m p
ir apie jaunimą, kuris daly- -----
vavo operetėj, dainavimą, Vasario 16 d. sueina 11 
bet šiuo kart palieku nelie- metų nuo Lietuvos nepri- 
tęs taip kaip buvo. klausomybės paskelbimo.Ta:

Publikos buvo pilna salė, brangi mūsų tautinė šventė, 
dar ir su kaupu. Liko gra- Paminėjimui šių metiniv 
žaus pelno? kuris skiriamas sukaktuvių vasario 16 d 
Sesučių Pranciškiečių vie- 7:45 vai. ryte, šv. Pranciš 
nuolynui. ) kaus bažnyčioje bus atlaiky

Veikalą surežisavo ir diri-l ra šv. mišios už žuvusiu: 
gavo kun. J. Bakšys. jaunuolius kovoje už Lietu

(SEYMOUR)
F»1 Providencv St. IVORCESTER 

Tel. Pnrk 5873
Suteikia patarims laiškais 

kitur gyvenantiems
- - 1 -

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 

' veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
ti. kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis

Sausio 27 d. mūsų gerb. 
klebonas ktin. J. Ambotas y- 
patingu gražiu būdu minėjo 
savo gimimo dieną—sukak- 
luves 60 metų. Tuo tikslu 
buvo surengtas koncertas, 
kurier didesnę dalį išpildė į- 
žvęii dainininkė p-lė AuŠ- 
riūtė iš New Yorko, nesenai 
baigus dainos meno mokslus 
Milane—Italijoj.

Vakaro programas prasi
dėjo iškilmingu orchestros 
maršu, vadovaujant Norke- 
vičiui. Po to sekė graži bei 
nuoširdi kalba kun. J. Am

siu malonių sukaktuvių 
proga draugijos ir kun. J. 
Bakšys vardu visų vietos lie
tuvių sveikino gerb. kun. 
Ambotą ir linkėjo ilgiausių 
bei laimingiausių metų ir 
nenuilstamai tęs'tr ir toliau 
garbingą žmonijos gerovei 
darbą. Ištikrųjų Harifordo 
lietuviai veikdami vienybėj 
ir meilėj su savo vadu gali 
drąsiai didžiuotis nuveiktais 
kilniais darbais.

Paskui sekė dainavimas. 
P-lė Au^riūtė publikoje tu
rėjo-- ■■ didelio < pasisekimo, 
daug kartų buvo šaukiama 
bisuoti. Jai akompanavo 
pianu p-lė F. Plikūnaitė. 
Taip pat choras ir kvartetas 
sudainavo kelias daineles, 
kompozitorių Aleksio ir Va
nagaičio, 
manskienė 
tė. M. Kripas 
ypač 
•‘Eik šia 
Aleksio, 
lunkams 
Vasaitis.
Mončiūna 
padeklemavo atatinkamas 
eiles sukaktuvėms.

Sukaktuvių vakarėlio pro
gramas baigėsi su pakelta 
nuotaika, visa publika, šau
kė gerb. klebonui — valio! 
Ot čia ir buvo giliai jaučia
ma, jog kiekvieno siela 
džiaugiasi ir myli savo gar
bingą vadą. Šių iškilmių ve
dėju buvo kun. J. Bakšys.

Muzikai? operetė
"“Apkalbos ir Meilė” va

sario 3 d. antru kart buvo 
statoma scenoje. Šis, taip 
gražiai pastatytas, veikalas 
turėjo labai dideli pasiseki
mą rodos, abejoti netenka. 
Parinktieji aktoriai vaidino 
gyvai ir laisvai, štai jie: 
Jonas Mončiūnas, Teresė 
Buivydaitė, Baukiūtė iš 
Buckland, Ona Samoliūtė, 
M. Kripas, Striugaitė, A. 
Šimanskienė ir Al f. Vaitu- 
lionis. Visi tipai natūraliai 
veikė savo rolėse. Kiekvie-' 
nas parodė nemaža gražių, 
gerų aktoriaus savybių ir- 
žiūrėti buvo malonu. Ką ir 

j publika tinkamai Įvertino.'1
Jipatenkinta dažnai ir ilgai

Boto.'Žmones, jo kalbos rim- Ų dienas is plikti kos
tai išklausę, palydėjo nuo --------------
secenos griausmingais plo j i- n>|TIUnnr Ii n
mais. Visų buvo širdys paki-J oALI I lYIU iitj mUi
lusios, kupinos džiaugsmo ir _____
pasiryžimo dar uoliau ir, iš- šiandien kelią riksmą dėl 

moterų su vyrais nelygybės. 
Rodos, reitu laiku vvrai ims

. * | - K
Pilnųjų Blaivininkų 25-ta 

tuopa apvaikščiojo iškil
nu ingai savo metinę šventę 
Grabnyčių dienoje, 3 d. va
sario, 1929. šv. Kazimiero 
lietūvTųTaS^cJ^JFHRCTyta 
šv. mišios. Visi nariai ėjo 
pVi'e komunijos “ių cor- 
pore” ir atnaujino blaivy
bės Įžadus; Vakare vaidino 
‘ * Išpažinties Auka, ’ ’ keturių 
veiksmų dramą. Vaidinto
jai gerai vaidino. P-nas M. 
Miklusis ponios Barrv rolė
je. p-lė A. Žemaitaičiūtė tar
naitė 
adv. Kaulio, rolė j' 
lis, V. Rimša 
je, J. Daučiūnas 
Pieros rolėje, P. Maukus —- 
advokato rolėj, J. Jurkevi
čius — policijos viršininko 
rolėj, V. Blavęckas — poli- 
cijauto’ rolėj,J. Grigas—ka
lėjimo prižiūrėtojo rolėj, A. 
Kundrotavičius Leono rolė
je, M; Grigas, Andriejaus 
Piero rolėje, J. Svirskąs za
kristijono rolėje, Žmogžu-

Kaip Jkituose miestuose, _ „ 
taip ir Davtone, lietuviai" 
rengiasiapyaikščioti 11-kos 
metų sukaktuves Lietuvos 
nepriklausomybės—paskelbi----- -
mo. Draugijų Sąryšis ren
gia apvaikšč iojimą sekma- ; 
dieny, vasario 17, šv. Kry- 
žiaus parapijos svetainėj, 
7:30 vai. vakare. Kalbėto
jais pasižadėjo atvykti kun. _ 
B. F. Kuhlman iš Soldiers 
Home ir studentas V. E. z- 

| Pajaujis iš Ohio Statė Uni-Ų.
versi t v.



vasario

INSURANCE

Korė s p.

Patriotas

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

Uin. Raštininkas — M. Šeikis, i 
366 Broadway, S. Boston, Mass. 

Kasierius

Laikas teikia mums <W 
gražaus, bet antrojo Šuberto 
mums neduos.—Robert Schu- 
man.

202 N ST., SO. BOSTON, MASS. 
TeL S. B. 0610-W

ANT PARDAVIMO
arba Išmainymo 4-rių šeimynų na
mas su krautuve. Taipgi parsi
duoda antras mortgidžius $4,000 
Dėl informacijų kreipkitės: L. W. 
SWEET, 191 F St., So. Bostone

SULLIVAN Drabužiu Krautuvė 
persikėlė nuo 385 Broadway prie 
347 BroAdway. Panelė Julė Ža- 
rauskiutė pardavėja. (V.-15)

Jamaica Plain
Naujas 3-jų šeimynų namas 5-5-5 
kambariai su visais įtaisymais, 3 
štymo pečiai, priekiniai ir Užpa
kaliniai piazai. Rendų neša $1548 
j metus, parsiduoda tik už $11,- 
500, įmokėti $2,500. Kontrakto- 
rins bankrutino, tai likosi paimta 
už mortgičius, vien iš tos priežas
ties parsiduoda pigiai. Matvkitc 
TUINYLĄ.

PARSIDUODA GROCERNĖ
Gera vieta. Kampinė krautuvė, 
ietuvių apgyventa. Pilna eilė 

šviežio tavoro. Idant viską suži
noti reikia ateit ir pasižiūrėt. Kai
na pigi. 90 Hampshire St.. kamp. 
V'indsor Street, Cambridge, Mass. 
(V.-22) 7------------------

■ . .. ........ . 1 .

dinant - gėrėjosi jos gabu
mais. Ji daug dirbo Vyčių 
kuopoje, Marijos Vaikelių 
draugijėlėje kaipo direkto-

Dorchestery
2-jų šeimynų ir krautuvė parsi
duoda iš priežasties senatvės, ku
ris yra priverstas apleisti bizrtf. 
kurį laikė per 35 metus. Parduo
da tik už $11,000. Matykite K. 
Yurge liūną.

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^ • 
29 Gould St., W. Rosbury, Mass. '

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS, 
1512 Columbia Rd., So. Bosto®.’^

Draugija savo susirinkimus laite*.-/' 
kas antrą utaminką kiekvieni# ‘ j 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, įi 
bažnytinėj^vetainėj. - . -

Visais draugijos reikalais kreipki- J 
tės pas protokolų raštinink®. 
laišku ar telefonu. —

metą, visu smarkumu rengia 
Philadelphijos mieste Kata
likiškų Draugijų Sąryšis. 
Šįmet įvyks šv. Andriejaus 
parapijos svetainėj, centre 
miesto, lietuvių apgyventoj 
daly, labai gražioj, išpuoštoj 
gėlėm svetainėj. Pasižadėjo 
būti miesto majoras ir pasa
koti prakalbą; Lietuvos ar
mijos’ kapitonas " Akyras- 
Biržys ir kiti įžymūs kalbė
tojai. Choras ir solistai dai
nuos.

Apdraudžiamo nuo gaisro 
namus, rakandus, garadžius 
ir viską kas reikalinga. In- 
Šiūrinkite savo automobilius 
pas mus. Mes prisirengę pa
tarnauti greitai ir teisingai.

šventino jos kūną.
Po pamaldų iš bažnyčios 

jos kūnas nuvežtas į šv. Jo
no kapines ir palaidotas.

Į kapines lydėjo daug 
žmonių ir Aušros Vartų ir 
Marijos Vaikelių dr-jų ats
tovai.

NORIU GAUTI
gyvenimui KAMBARĮ lietuviškoj 
privatiškoj šeimynoj. Kad nebūtų 
daugiau kaip 3 mailės iš Bostono. 
Esu jaunas biznierius. Malonėki
te kreiptis arba rašyti: “Darbi
ninkas,” 366 Broadway, Brtx 62, 
So. Boston, Mass. (V.-15)

PARSIDUODA
6 šeimynų namas po 5 kambarius 
netoli lietuvių bažnyčios. Yra 
elektra, šiltas vanduo, piazai, 
maudynės. Kaina $17,500. Rendų 
neša $197.00 į menes. Kreipkitės: 
A. Malinauskienė, 8 Berkshire 
St., Cambridge, Mass. (V.-15)

Elegantiškas Namas
South Bot.sone prie Farragut Rd., 
didelis, tvirtas namas po 5-6-6 
kambarius su visais vėliausios ma
dos įtaisymais. Trys atskiri karš
to vandens šildytuvai (bot wafer 
heaters). Visi kambariai dideli 
šviesūs ir saulėti. Didelis jardas 
dėl daržovių ir gėlių. Namas ge
riausiame stovyje, taipgi arti prie 
parko, byčių, ir karų. Savininkė 
gyvena kitame mieste, todėl nori 
parduoti ir parduos pigiai. Įnešti 
reikia $2,500. Šį namą įsigiję nie
kad nesigailėsite. Matykite A. I- 
vaską,

Specialis Bargenas 
City Foint, vienos šeimynos 8-nių 
kambarių namas, atskirai buda- 
votas,su improvementais, turi bū
ti greit parduotas, nes savininkai 
nori pasidalyti turtu. Namas la
ba i-pa t ogioj vietoj, arti prie by
čių, mokyklų ir Storų. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo įnešimo. At
siliepkite tuojaus, nes gali būti 
bile dieną parduotas. Matykite A. 
Ivašką.

Į Lietuvą ir iš Lietuvos pa
togiausiais keliais. Visi ku
rie rengiasi važiuoti su Lie
tuvių Ekskursija gegužės 18 
d. laivu Lituania galite pas 
mus nusipirkti laivakortę. 
Visi patarimai dykai.

Kitas Bargenas
City Point, 3-jų šeimynų namas 
4-5-5 kambariai su visais moder
niškais improvementais ir dideliu 
jardu. Rendų neša $90 j menes}. 
Prekė $8,500. Įnešti $1,000. Maty
kite Ivašką.

Ūkis 17 akrų žemės, naujas 
6 kambarių namas su visais 
naujos mados įtaisymais, ga
radžius, 2 barnės, vištinin- 
kai ir tt. Aukštoj, geroj vie
tai, nrri nrip miesto. Dėl

Metiniame LDS. 13 kuopos 
susirinkime Įvyko permainų.

Senasis pirmininkas Kazys 
Dryža atsisakė..nuo pirminin
kavimo vietos dėl nekurios 
priežasties, ištarnavęs* Liet. 
D. S. 13 kuopai penkis metus. 
Nauju pirmininku išrinktas p. 
Juozas Sungaila, 219 Mharton 
St. Jaunam LDS. 13 kuopos 
pirmininkui vėlinu pasekmin
gos darbuotės gerovei kuopos 

Į ir “Darbininko” ir būti cent
rui pritarėju.

Vienbalsiai nutarta permai
nyti susirinkimų laiką. Iš pir
mo sekmadienio mėnesio susi
rinkimai perkelti į pirmą pet- 
nyčios vakarą 7:30. Visi na
riai privalo įsitėmyti kada su
sirinkimai laikomi ir ateiti

Pirmininkas — Mot VorsiaclUsį: * 
694 E. Fifth St, So. Boston?

Vlce-Pirmininkas — Povilas Raka, 
JL25_ Boyęn St, South Boston, MŠtįt, 

Prot. Raštininkas — A ntMacejOMap 
450 E. 7th St, So. Boston, Masą 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikn* 
100 Bowen St, South Boston, Masa.

Iždininkas — Andrius Zalieckas, ' * 
150 H Street South Boston,

Tvarkdaris — Kazys MfkaHonla, *t;> 
906 E. Broadvvay. So. Boston, Mate 

Draugija laiko savo susirinkimo* k*» 
antrą, nedėldienj kiekvieno 
Lietuvių Salėj, kertė E. ir SHver gt, 
So. Boston’e. 1:30 vai. po pietų. 
Ąteidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

ANT RENDOS
dvi krautuvės prieš lietuvių baž
nyčią. Gera vieta dėl graboriaus 
arba barberio. Tel. Univ. 3703-W. 
A. ENKAUSKAS, 411 AVindsor 
St, Cambridge, Mass. (V-15)

ATSISVEIKINO
Pereitą antradieny South 

Bostono jaunimas, tėveliai, 
giminės ir pažįstami palydė
jo į So. Station p-lę Elertą 
Kiburiūtę. ’

Ji išvyko į Chicagą pas 
Seserys Kazimierietes. Jau
nimas neteko draugės ir e- 
nergingos darbininkės. Ji 
buvo jo vadas ir karalaitė. 
Be jos jaunimas nesurengė 
nė vieno vakarėlio,

P-lė Elena buvo gera pia
nistė. Ji mokino muzikos ir 
kitus. Vėliausia ji buvo su
dariusi orkestrą ir jai vado
vavo ir gražiai pasirodė ke
liuose parengimuose.

Be to, p-le-Elena buvo ge
ra vaidintoja. Vaidihant di
delį religijinį veikalą “Pilo
to Duktė,” ji vaidino Klodi- 
još"rolėje. Kas matė ją vai-

Juozas Kudrevičius, gyvenęs su 
savo tėveliais (307 Bolton Ist.) 
mirė City Hospital vasario 7 d., 

1 sulaukęs vos 17 metų amžiaus. 
Jis krito auka žmonių kvailybės. 
Belaukiant Naujų Metų (gruod.

, 1928) tūlas Kudrevičių kai-

6’UARBUtf KATALIKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 18 d., 7:30 vai. 
vakare, parapijos svetainė- 
4^ 4.09 E Spvmvth $t.» Įvyks 
svarbus Katalikų. Federaci
jos skyriaus suširinkimas. Į 
tą susirinkimą kviečiame 
skyriaus narius, draugijų ir 
kuopų narius ir visus katali
kus, nes bus pakelta ir 
svarstoma svarbūs mūsų vi
suomeniniai klausimai. Čia 
pat Naujos Anglijos Katali
kų Seimas. Mes turime pa- 
gaininti gerų ir naudingų į- 
nešimų ir išrinkti atstovus į 
būsianti seimą. ’ Be to, turi
me padaryti planą mūsų 
darbuotei šioje kolonijoje,! 
kad pakėlus katalikų vardą.

Tikimės, kad tais ir kitais 
klausimais susidomės štie- 
.sesnieji katalikai ir į šį taip 
svarbų priešseiminį susirin
kimą gausiai ateis.

Pasižymėkite, kad pane- 
dėly, vasario 18 d., 7:30 vai. 
vakare įvyksta svarbus ka
talikų susirinkimas.

Valdyba

545 East Broadway Sonth Boąton, Mass. Tek 0605—1337
KITI SKYRIAI

BOSTON OFFICE: BROCKTON OFFICE:
18 Tretnont St.. Klmbnl Bklg.. 630 Nnrth Main Street
Room 205, Tel. LUierty 7885. _ __ _ Tetephone Brodtton 228

. W •; v*' ■■ ■■■ . , *•
Negali, būti ne- klausimo, 

kad atsirastų tokis lietuvis- 
|ė> kuris neprisimintų ir ne
brangintų Lietuvos pasiliuo- 
savimo iš po svetinio jun
go, kuris buvo nepakeljamas

Dorchester
Vienos šeimynos 8 kambarių na
mas su visais įtaisymais ir šilu- 
moms, 5 karų garadžius. Parsi
duoda tik už $5,000. Įnešti $1,500.

Pirmininkus — J. Grubinskas, * •-
24 Prescott St, Readvflle, Slass.

Vice-Pirmlninkas — J. Markelionle
140 Bowen St., So. Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — 1’. Milius,. ____
541 E. Seventh S t., S. Boston, M&B3V 

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

Iždininkus — V. Balutis
36 Mercer St, So. Boston, Mass. 

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVinfield St, So. Boston, Mas*. 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St., parapijos 
salėj,, 7th St., South Boston, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-J08 
PO GLOBA MOTINOS ŠVd

VALDYBA

ir nepakenčiamas.
Broliai ir sesutės lietu-i 

viai, nepraĮeiskim tos taip 
brangios šventės 16 d. vasa
rio, tai mūsų tėvynės Lietu
vos liuosybės diena. Prisi
minkime, kiek gyvybių pa
aukojome už jos paliuosąvi- 
mą. Mes Amerikos lietuviai 
prisidėjomedoieriais. At
gavę Lietuvai liuosybę mes 
visi turime ją gerbti ir rei
kalaut, kad gerbtų tie, kurių 
rankose yra Lietuvos vairas. 
Kaip ligi šiol nepraleido nė 
vienų metų nesurengę pami
nėjimui Lietuvos nepriklau- 
anrnyhčs šypnfps. taip IT Šj

2 šeimynų ir krautuvė
So. Bostone po 5 kambarius ir 
2-jų karų garadžius, namas gerai 
įtaisytas, randasi tarpe lietuvių, 
galima daryti gerą biznį. Parduo
da už $9,500. Matykite J. P. Tui- 
nylą.

APVMKŠČ1OJIMAS 
—Vasario IT d. 7:30 vah va- 
kare, Municipal Building 
salėje, įvyks iškilmingas ap- 
vaikščiojimas paminėjimui 
11-kos metų Lietuvos nepri- 

tuvos nepriklausomybę, ku-j klausomybės sukaktuvėms., 
rios vienuoliktų sukaktuviųI Minėta apvaikščiojimą ruo- 
paminėjimas įvyks vasario šia Bostono-Lietuvių Drau- 
17 d. vakare Municipal gijos suvienytomis spėko- 
Building Salėje. (mis. Ten dainuos Šv. Petro

Rep. parapijos choras vadovau- 
-------------------------------- —.jaut gerb. M. Karbauskui, 
hii i rii ro t luricm o taipgi solistai Mąrgareta M. UnAnLto Ji ntloUL & Grybaitė ir Stasys Paura.

PAUPANY Kalbės šie žymūs kalbėto-
uUnirnlll jai: kun. K. Urbonavičius,

._____(vnggTTT.A) . So. Bostono liet, parapijos
___________ _________ _ klebonas, advokatas Anta

nas Mileris iš Worcester, 
Mass., District Attorney 
Wiilliam J. Foley, kun. F. 
W. Strakauskas, Mikolas 
Vhųis, advokatas Kazys J. 
Kalinauskas, kurs yra^bai- 
gęs Harvardo Universitetą,

Dorchestery
3-jų šeimynų namas 6-7-7 kamba
riai su visais įtais.vmais, didelis 
jardas. Galima pastatyti keletą 
garadžiu. Parsiduoda pigiai, tik 

tlmžjLLOA. Matykite J. Gailių.

Pirmininkė — Jieva Marksienė,
625 E. 8th St., S. Boston, Mas*. 

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA
11 Monks St., S. Boston, Masa. 

Prot. Rast. — Ona Siaurięnė, / i

advokatas Jaines Keyes.
Taigi, turint minty tos 

dienos svarbą ir toki indo- 
nių programą beabejo Muni
cipal Building sale bus ku
pina, nes teko girdėti, kad 
į tas iškilmes ruošiasi eiti ne 
tik vietos lietuviai, bet ir iš 
visos apylinkės.

Įžanga visiems veltui.
Kvieslys

Pereit<i šeštadienį palai
dota a. a. Anelė Baublienė, 
gyv. 14 Ashmont Avė. Ry
te jos kūnas buvo atvežtas : 
Aušros Varių bažnyčią. 
Kun. J. J. Jakaitis laikė ge-

A. Naudžiūnas, 
bbb Broaaway7 SotRomoh; Mast 

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

Draugija laikė susirinkimus kas 
trecią nedėldienj kiekvieno me- 
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston. Mass.

iš sekmadienį 
į penktadienį todėl, kad sek
madieniais yra daug kitų su
sirinkimų.

Senasis pirm. K. Dryža

Tikimės, kad šių metų 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė 16 d. vasario bus la-| 
bai iškjlmingąi gąniinėta. 
Programas prasidės 7* vai. 
vakare. Jaunos mergaitės 
įteiks gyvų* gėlių bukietą 
miesto majorui/ Bus daug! 
įvairumo ir malonumo pa-j 
matyti ir pasiklausyti gra-! 
žiu kalbų ir dainų.

Dar kartą pakartosiu, kad 
paminėjimas įvyks šv. An
driejaus parapijos svetainė
je, 16 d. vasario, subatos va
kare. Kaip paprastai pra
sidės apie 7-tą vai. Gerbda
mi Lietuvos Tėvynės nepri

klausomybės šventę, visi į 
vakaru.

Garadžiauš Telefonas*' . Stubos Telefonas
South Boston 0?7T- / ’ ’ . So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SBRVI0& 
Savininkas Viktoras V&itaitis

Parduodam naujus Studebaker’ius ir Erelukus. Taip© taigom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinclau* gazoliną.
415 01d Oolony Avenue, South Boston, Mass.

■ ................................. ........................ ........... .. .

VOS KAREIVIUS
Vasario 16 d. 8 vai. ryte 

šv. Petro lietuvių bažnyčio
je bus laikomos gedulingos 
šv. mišios už žuvusius Lietu
vos kareivius kovoje už Lię-

10 d?'vasario Įvyko LDS. 
kuopos susirinkimas. Be ki
tų reikalų išrinkta delegatai 
į apskričio suvažiavimą: V. 
Paulauskas, J. Buimilas, A. 
Pečiukonis, D^Minevičius ir 
T. Verseckas.

Tą pačią dieną bažnytinėj 
svetainėj vaidinta “Nastu- 
tė,” trijų aktų operetė. Vai
dintojai buvo iš Nashua, N. 
H. choristai, vadovaujant 
varg. A. Šlapeliui. Reikia 
priminti, kad vaidintojai sa
vo roles gana gerai atliko. 
Pertraukose buvo ir prakal- užsimokėti duokles. Susirinki 
bėlių. Kalbėjo kun. Abro-:mus perkėlėme 
maitis iš Nashua, N. H. ir 
kun. F. Virmauskas iš Law- 
rence, Mass. Abu kalbėto
jai daugiausia kalbėjo apie

Lietuvį ir jos vienuolikąs 
metų nepriklausomą gyveni
mą. Rabino visus būti lie- 
tuvUis . jį, jaunimui neuž
miršti lietuvių kalbos.

Bp tn pnra jaunuolių iš 
Lawrence, Mass. pasakė ei
les. ' . z

Vaidinimui ir kalboms už
sibaigus A. Šlapelis padai
navo 3 daineles. Visiems la- <

Į bai patiko.
1—Vakaro vedėju buvo J.
Į Narinkaitė.
| Žmonių*buvo pilna sve- 
Ltaįnėk. Daugiausia jaunimo, 
kas pas mus retenybė.

Korespondentas

Thomas Park
Prie pat G St. 3-jų šeimynų 12 
kambarių namas, labai gerame 
stovyje, su maudyne’ir clektro 
šviesomis. Rendų neša $52.00 j 
mėnesį. Prekė $4,500, įnešti $1,000. 
Matykite A. Ivašką.

Norėdam’ gauti teisingą ir greitą patarnavimą visuo
met kreipkitės mūsų ofisan arba prie mūsų agentų: B. B. 
Stefan, J. Gailius, AL Ivaška, J. P. Tuitiyla, A. Mizara, 
F. Siluk, S. Jokubauskas, Kt Fupyeliūnas, A. Ivas.

ŪtbijAililiAGENCY

kitose jaunimo draugijose. 
L_ Per kelis Tv^tnR.pJė Ele- 
na mokė aukštesniojo sky
riaus vaikus So. Bostono va
sarinėje mokykloje. Vaikai terį 
ją kaipo mokytoją labai my
lėjo ir jos klausė. Tai buvo 
pavyzdinga .mokytoja.

Ją mylėjo visi. Gal dėlto, 
kad ji irgi visus lygiai my
lėjo.

Nors jaunimas ir pažįsta
mi labai apgailestavo, kad 
ji išvyko, bet kartu ir džiau
gėsi, nes ji baigus mokslą pi, 
galės dar daugiau nuveikti mynas, jau nebe jaunas amžiumi 
mūsų jaunimoi tarpe. (žmogus (virs 50 m.), 12 vai. iš-

Tad tinkime p-lei Kibu-LmJ^’ ^ pradėjus švilpukams 
riūtei sveikatos ir Dievo pa-’kaukti ir varPams skambinti pi- 
, . -ix- v .. . v. -. noro ir jis padidinti trukšmą irlaimos pasiekti uzsibneztaji ... , ... . 7 ..r ' (atsidaręs langą pradėjo šaudyti,
tikslą. | Velionis tuo tarpu stovėjo prie

K. lango savame name ir revolverio 
------------- I šūvis paleistas pro kaimynų stu-

SOUTII BOSTONIEČIAI «al-^
* t unnrnv^F iuuo ko JLS ir ncPasvciko- Teve’LAIUUI U V hba j jįaj didžiai išsikaštavę, su dideliu
■ RiiHiit;i pirnmriieny siirdips skausmu palaidojo savo
So. Bostono biznierių ir in- sūnelį vasario 11 d. Naujos Kai- 
teligentu buvo išvykę į Wor- vari jos kapinėse.
eester, Mass. dalyvauti a. a. Marijona Mikalkevičienė, 35.kių 
kilu. j. Čapliko laidotuvėse. mi") mo.em gyvc>ws>

., .v , po num. b2 VN est Roekland S<j.,Sugrįžo nulindo dėl a. a. Boslom. mi|.c vasirj(, „ (1 lig(1. 
kun. Čapliko milties ir su nįuf.j p0 gimdymui. Palaidota su 
visais dalinosi įspūdžiais, kūdikiu, kuris gimė negyvas, Mt. 
Sako, kad tokių iškilmingų Benedict kapuose vasario 14 d. 
laidotuvių dar savo gyveni- Už visų virš išvardytų sielas 
me nėra mate. Žmonių tūks- Pamald<*s atlaikytos laidojimo

• . v ’ v- . dienose šv. Petro lietuvių bazny-tanciai netilpo i bažnyčia ir ... ....... „ „uJ. - eioj. Gi laidotuves aprūpino Vie
vi są laiką šalty liūdėjo it visiems gerai žinomas savo
meldėsi UŽ savo mylimą dva- gražiu patarnavimu, graborius P. 
sios vadą. Akunevičius.

. MIRŠ VIETOS
LIETUVIAI

Andrius Bižokas, gyvenęs po 
num. 371 Second St., mirė vėžio 
liga Massachusetts General ligo
ninėj, šeštadieny, vasario 9 d. Pa- 

J&idAtmk antradieny, vasario 12 d- 
Mt. Benedict kapinėse. Paliko nu
liūdime žmoną, du sūnų ir duk- 

j. Velionis priklausė prie S.
L. Šv. Kazimero, D. L. K. Keis
tučio ir Šv. Juozapo (Cambridge) 
dr-jų, kurių delegacijos su savo 
-ženklais oficialiai dalyvavo laido- 
tuvėse. r

A. a. Baublienė buvo 
darbšti ii- energinga darbuo
toja Aušros Vartų parapi
joj. Ji paliko nuliūdime vy
rą, sūnų Julių, dvi dukterį: 
Eleną ir Izabelę; motiną Ur
šulę Kamaitis - Jurkienė ir 
du broliu Kazį ir Povilą 
Jurkus Lietuvoje, trys sese
rys Ceciliją Lupeičienę Chi- 
cagoje, Emiliją Posson, 
Union City, Coim. ir Kris
tiną Lietuvoje.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė.

—: .-••y“■ * - *► 
Pirmininkas — Antanas Navikas, 

TO2 E. Fifth (St, So. Boston, Mass. 
Vlce-Pirihlninkas—Juozas Jackevičius, 

92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass.
Prot Raštininkas — Albinas Neviena . 

.948 E. Broadvvay, So. Boston, Masu. 
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevičlfliį^'- 

27 Tampa St., Mattapan, Mass. f .,' 
Iždininkas — Vlpcas Kališius, 
—67 Ii Street, Sonth Boston. Muvu, 
Tvarkdarys — Kazimieras AmbrbzaSi —'■ 

492 E. Seventh St, So. Boston, Maai.
Draugijos susirinkimai būna kas ph» 

mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Rnstnn, ,- --------- —
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J



Valdyba

ŠVEICARŲ ANE K

aristokra
Benzinas

LAIDOJIMUS

kaimiečių 
būdamas

Ii būti tūkstantimis tonų per 
parų gaminamos, o pigumo 
atžvilgiu jos esą irjuž para
ką pigesnės. ■

ny, kovo 3 dieną, tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimękėti duo
kles. Valdyba

SAVOTIŠKAS ŠVIETIMAS
— Mano žmona mėgina daž

nai apšviesti mane.
— Mano taip pat. Vakar ji 

mPtė mane degančiaM(*nipa.

“Visi tikintieji, jaunieji y 
patingai, yra pašaukti velk“ 
liai bendradarbiauti katalikiš 
koše akcijose, idant Kristaus 
viešpatavimas pasiplčstų ir su 
stiprėtų pavieniuose žmonėse 
šeimose, visuomenėje.” (Pijus 
XI laiško kard. Andrieii 1926- 
X-5.)

WM. J. CHISHOLM
Vienintelis Lietuvis

f

Graborius
Patarnavimas dieną ir naktį

331 Smith Street
PROVIDENCE, R. I.

Tek De. 1952

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvvs Dantistas

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

WATERBURY, CONN
Vasario 24 d., 1 vai. po pietą i- 

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

LOOK ArTHAT, HES H 
&A1NEP TOENTZ-EiGHT 
Minutes of pavlight- 
SoMRTHIS MOnTH i

258 Broadway, So. Boston
Telephone S^. Boston 4488 

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Tsupykite juės. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

-------- - ' x ’
NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, vasario 17 d. s. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po. vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les. ' - \

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5 :"O r. M.

GYVENIMO VIETA
37 Gorliam Avenue, Brookline. 

Telephone Beacon 5578

SO. BOSTON, MASS.
. Antradieny, vasario 19 dieną, 
7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks. LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge- 
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, vasario 22 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visix 
ateiti į šį susirinkimu, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė- 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestij ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSUEANCE)

239 Broadway, So. Boston

Apdraudžia visokias nuosavybe® 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jaroe kambarius.

Anglijos mokslo vyras 
profesorius A. M. Lotv išlei
do knygą, kurioje daro išve
džiojimus apie tai, kas bus 
už 1,000 metų, kaip žmonės 
gyvens 2929 metais. Šis pro
fesorius rašo, kad už 1,000 
metų vyrų ir moterų drabu
žiai maža kuo skirsis. Dra
bužiai būsią pritaikinti pri
iminėti radio bangas. Mais
tas tąsyk būsiąs sukoncen
truotas į tam tikrus jndus 
arba rezervus, iš kur triube- 
lėmis ateis kiekvienam pa
spaudus sagutę — arba ati
darius kraną, kaip dabar 
gaunamas iš vandentiekio 
vanduo.

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 17 d., po dvyliktai vaL 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. -Nari&iy 
kurie dar neturite mokesčių kny-. 
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

GIMINIŲ NETEKTI 
PRIEŽASTIS

Jurgis, senai matytam pa
žįstamam : — Ar jau visi 
tamstos gimines išmirė, kad 
jų netekai.

Mykolas: — Ne, jie nemi
rė, tik praturtėjo. “Tr.”

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 . kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 3-čią d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

DETROIT, mich.
L. Ų. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas, įvyks sekmadieny,- 
"vhs. 17 d., fuoj pKr pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi- v 
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei-

darbas būtų nevaisingas. 
Jei ir nežino apie tai plačio
ji visuomenė, tai tik dėl to, 
kad tatai daroma slaptai. 
Bet ir tos smulkmenos apie 
naujas dujas, kurios kartas 
mioTrart o^paudon~patenk a, 
rodo, kokius baisius nuodus 
Žmonės gamina vieni ki
tiems nuodyti ir, kas nuosta
biau, tai tuo laiku, kuomet 
pasirašomi amžinos taikos

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

x^Žvaigždutė* *■ yra viena iš Įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tevvaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas; Lietuva, Kau

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

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonus: S. B. 0779-XV.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Grnbdrius, Balsnomu<į_ 

tojas, Real Estnte ir lhiblic 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Rezidencija : 838 Dorchester Av. t 
Dorchester, Mass.

Kazys J. Kalinauskas 
Advokatas -

Pontono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Exchange Building, 
Tel. H u barti 9396.

■J'afcaroM ir Subatomis po pietų: 
aptiekoriaus Šidlausko name, 
kampas E ir Broadvray, So. 
Boston. Tel. S. B. 0575.

Gyvenimo rietą: 33 Rosemont St. 
Dorchester. Tel. Tnibot 287S

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
č-iai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir knrstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tai dar . prieš Didijj Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, grąžas savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei, 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltn, 
kuris jungtų visos Lietuvos sunns su 
savo tautiečiais Amerikoje.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

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

Su pagarba.
“šaltinio"' Administracija

T. V. WARABOW
(Wrub1iauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. • 
Tel. Nonrood 1508

MONTELLO OFFICH 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1O44-J

\ . - ---------
332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

. Tel. South Boston 1662—1373
OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DU GERIAUSI PIRKINIAI, 
kokių lig šiol niekur nėra buvę.
. ' SO. BOSTONE

12 šeimynų medinis namas visai netoli nuo naujai išvesto bulvaro 
Rendų atneša 32700 j metus. Prekė 322,000/ įmokėti nemažiau kaip 
$2.000, likusius išmokėsite randomis. Dabar būna viskas naujai pertai
soma. .Tel norite gyventi laimingai, jei norite išauginti šeimyną pavyzdin 
gai, jei norite, kad senatvėj nereikėtų elgetauti, ir jei norite būti nepri 
klausomas savo gyvenimu, tai tuojau pasinaudokit šia proga. Tinkama 
vieta krautuvei.
DAR VIENA NEGlttDfiTA rROGA! , _

south bostone
F'? 2 šeimynų namas ir krautuvė! Kampinė vieta Rendos $820 J metus. 
Kaina $6.500. įnešti nemažiau kaip 31.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 

r» vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadwny, 
' 80. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373.
Į Parapinėm mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
i gičių. kreipkitės pas mus. Tnšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
j ifimokesčio—tik Mass. valstijoj.
Į Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių Ir krautuvių,—meldžiam 
• kreiptis pas mus ir jiersltikrinti.
Į Parduodam anglis ir malkas, pristatom J namus ne toliau kaip 12 mv- 
llų nuo Bostono.

[ PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS J VISAS 
ŠALIS.

-SaySkk kūrinos paveda 
mano prižinrėjl- 
mni- visuomet 

aBfifebūna patenkinti 
,r K®-N EK ro*cal pinigų.

Mano kaina rt- 
ItcSIRlBF sierna ir vlsnr 

vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
• LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadany. So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Thlrd St ,

Telefonas: South Boston

Tie, kuriuos vargina iąkstai ar 
pūslė, turėtų pasimokinti iš p. 
(Jeo. Leavitt, Sublet, Kansas. pa
tyrimų. Jis sako: “Mano inkstai 
vargino mane. Aš turėjau skaus
mą nugaroje, buvau nervuotas, 
silpnas ir menkos sveikatos. Aš ė- 
miaij Nuga-Tone ir dabar esu stip
rus ir sveikas.” Nuga-Tone grei
tai pašalina visus nuodus, kurie, 
erzina ir kankina žmones.
Nuga-Tone atliko pastebėtiną dar

bą per 40 metų. Jie yra puikūs 
senesniems žmonėms, kurie yra 
silpni, arba ir jaunesniems žmo
nėms. kurių gvvingoji spėka ir e- 
nergija išnyko. Nuga-Tone pada
ro riebų, raudoną kraują ir sutei
kia naują spėką ir jėgą nervams, 
muskulams ir gyvingiesiems orga
nams ir pagerina abelną sveikatą. 
Jūs galite pirkti Nuga-Tone kur 
tik vaistai yra pardavinėjami, ar- 
b avertelga užsakys dėl jūs iš ur
mo sandėlio.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASFER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio valandos: 

nno 9 Iki 12 ryte ir nno 1:30 Iki 5 
tr nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo
- 12-tos dieną uždarytas

—Taipgi nuima ir X-Ray—

STEBUKLŲ SALA
Kinai labai mčū'sta karve- . . * liūs. Jų augintojai -dažnai 

ruošia lUkltls koncertus: 
prie karveliu uodegų pri
kergiamos plonomis vario 
virvelėmis dūdelės; beskrai
dant karveliams oras perei- 
na per dūdeles ir jos ima 
skambėti. Dūdelės daromos 
i šbambuko, įvairaus dvdžio 
ir Įvairiomis spalvomis nu
dažytos. Jos-išduoda malo
nių tonų. Kada kinietis ra
miai satf sėdi sodne, tai be- 
skrajoja baltkarveliai savo 
sparnų plasnojimais ir dū
delių garsais, žavi ir links
mina jį ypatingu ir malo
niu koncertu. -

I į " NAUJOS NUODINGOS 
? t DUJOS
c_£._Karo dalykų žinovai ma- 

kad ateities kare žy- 
į įmausią vaidmenį vaidins

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto  jas 
877 tr 448 O&mbrldge Street 

Oambridge, Man.
Telephone Univerrity"885H’W

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

susirinkimas įvvks penktadienv, 
kovo 1, 7 :30 vai. vakare, Lineoln 
.svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Reumatizmas, nervų ligos, in- | 
kstų ir vidurių ligos pasek- S 
mingai gydomos.

___JVirš 25 metų praktika | 

DR. KILLORYI 
60 Scollay Sųuare, Boston | 

Olympia Theatre Bldg. /

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

KiiKirinlcimas įvyks^ sekmadieny. 
vasario 24, 1 vai, p’o pietų, baž- 
nytinėj svetainėj, 339 Green4SE 
Kviečiame narius (es) ateiti.,Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

nezijos rajone, šiuo melu 
sudomino visus pasaulio 
mokslininkus. Tenai nuvy
ko mokslininkas biologas 
daktaras švagerer.

-

DCTAS
Garsusis šveicarų dailinin 

kas Leiblis buvo 
sūnus ir vaikas 
piemenavęs.'

Vienas išdidus 
tas, norėdamas jį pašiepti: 
būdamas vaišėse garsiai už
klausė: “Ar tiesa, kad tams
tos vaikystė buvo labai var
ginga ?” — “Kaip tai?” — 
“Matot... pasakoja, kad 
tamsta net avis ganęs... Juk 
tai nieko neduoda...” — “Aš 
to nesakau,” Leiblis nusi
šypsojo, “avių ganymas da
vė man didelę gyvenimo iš
mintį, nes nuo to laiko aš 
aki užmetęs pažįstu kiekvie
ną avingalvį.” “N. Ž.”

Nuodingosios dujos. Dėl to 
ir nestebėtiną, l^ad po di- 
džioja karo metų visos di
džiosios valstybės šiuo at
žvilgiu yra ypatingai susi
domėjusios. Tūkstančiai 
-^h^mikij dirba atsidėję- leš- 
jtodami pačių baisiausių 
ileugvai galuojančių nuodų. 
-Netenka abejoti, kad žilas.

APGAULINGAS 
KVAPAS

Valdininkas bendradarbiui: 
— Nesuprantu, kas prie ta- 
vės traukia paneles, kurios 
visada Tamstą apstoję lai
ko ?

Bendradarbis
Jos mano, kad aš automobi 
lį turiu, o aš tik nosinę ben 
zinu sušlakstau. “Tr.’

C. BR00KLYN, N. Y.
Vasario 24 d., tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes tnrime keletą svarbių 

[sumanymų. Atsiveskite ir savo 
• draugus(es) prirašyti. Valdyba

M




