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KOMUNISTAI 
Trockis pasėjo veisilą sėk- 
. Nesutikimai SvSSR ko

munistų tarpe persimetė į 
kitas šalis. Šiomis dienomis

EINA NUO 1915 METŲ
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AMERIKOS LIETUVIŲ B. K. ŠV. J •O DARĘlNINKŲ SĄJUNGOS ORGANAS
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LIETUVOS KARININ
KAI PAS HINDEN- 

BURGĄ.
. — Sausio 24 d.

Sveikiname Naujos Anglijos ir 
Vakarinių Valstijų Katalikų 

Seimus
‘ ‘ » g

•*' • *• ■: «. _ jp* *

Berlynas.
prieš piet prezidentas Hin- 
denburgas priėmė atsilan
kiusius’ į Berlyną Lietuvos 
karininkus generolą Tama
šauską, pulkininką Urboną 
ir ulonų pulko vadą pulki
ninką Plechavičių, kuriuos 
lydėjo Lietuvos pasiuntinys 
Vokietijoj p. Sidzikauskas 
ir karo attachė pulk. Škir-

ŽEMĖS REFORMOS VAR 
GAI VILKAVIŠKIO 

APSKRITY

VINKŠNUPIAI, (Barti
ninkų valse.). Žemės refor
mos darbas pastaraisiais lai
kais pradėjo drūčiai nega
luoti, o dvarų parc.pl ia.vima.sy 
kaip žmonės sako mažu pa
mažu išeina iš “mados.”

paT. rą pai meną Karo mi- 
nisteris GroneriS prezidento 
vardu iškėlė Lietuvos-kari
ninkams pagerbti pietus, 
kuriuose tarp kitų dalyvavo 
Lietuvos pasiuntinys p. Si
dzikauskas ir Vokietijos ka
ro ministerijos aukštieji ka-j Volskienei. 
rininkai. i

_ -UŽPUSTYTAM TRAU
KINY UŽTROŠKO 40 

ŽMONIŲ
Bukareštas. — Ties Litą, 

Rumunijoj, sniego užpusty
tam traukiny užtroško 40 
keleivių.
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NORS VARDAS PARLA
MENTO, O VIS TIK 

REIKALINGAS
Roma. — Italų karalius 

pasirašė italų parlamento 
paleidimo aktą ir paskyrė 
rinkimus kovo 24 d. Naujas 
parlamentas susirinks tarp 
balandžio 10 rr 20 d.

KINIJOJ PRASIDĖJO 
KOMUNISTU SUKI

LIMAS
Berlynas. “Vossische Zei- 

tung” praneša, kad Kinijos 
provnicijos Honau pietuose 
prasidėjo rimtas komunistų 
sukilimas. 10.000 sukilusių 
komunistų- naikina kraštą, 
grobdami ir žudydami gy
ventojus. Keli šimtai namų 
sunaikinti. Užmuštųjų skai
čius siekia 500.

Jurgis Washingtonas 
Gimęs vasario 22 d. 1732, 
miręs gruodžio 14 d., 1799.

Šiandie yra minima jo gi
mimo diena.

Jurgis Washingtonas bu
vo vyriausias armijos vadas 
ir drąsiai kovojo už šios ša
lies laisvę.
- 1787 m. Washingtonas bu
vo išrinktas pirmuoju Jung-. 
Vaisi, prezidentu.
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J. M. VYSKUP. KUN. ČAPLIKO LAIDOTUVĖSE

BŪTLEGERIAMS 
SMŪGIS

VYashington, D. C. — Se
natas 65 balsais prieš 18 pri
ėmė Jonės bilių.

Sulig to biliaus kiekvie
nas būtlegeris galės gauti iki 
5 metų ir $10,000 bausmės 
ųž nelegalį išdirbinė j imą ir 
pardavinėjimą “mūnšaino.

KAINA 5

Apšvilpe Valdžios Galvas; 20 
dentų Areštuota 
\ __________

~~šts~ vaizdas parodo iš kaitės dešinėn: J. Į M. Vyskupą; 
Thomas M. O’Leary iš Špringfield: kun.4J.-Ji Jakaitis. 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas Wom*s*ery: Rt. R^v

,s

v ierojavarų parceliavimo 
kai kur jau prasideda dvarų 
koncentravimas. Pravartu, 
bus pasiskaityti tuo reikalu 
apie mūsų Vinkšnupių dVa- 
rą Bartininkų valsčiuje. 
Tas dvaras priklauso poniai 

’. 1925 m. to dva
ro sklypai buvo pavesti dar
bininkams, savanoriams ir 
mažažemiams.. .Pati dvari
ninkė irgi nebuvo nu
skriausta. Jai buvo palikta 
80 ha. ir tiek pat jos ištekė
jusiai dukterei Savickienei 
(Marguose). Bet dvarinin
kei Volskienei šitos porcijos 
neužteko-^-Dėli^gL-Temda- 
mosi geromis pažintimis ir 
gerais patarimais, pradėjo 
reikalauti tame pačiame 
dvare dar vieno centro su 
80 ha. savo netekėjusiai 
dukrelei. Reikia mat dukre- 

. lei pasogos! Na, ir neilgai 
trukus ji tą pasogą surado. 
Ji jau turi pripažinimą ant
rojo 80 ha. savo dukrelei 
Vinkšnupių dvare. Bet vi
sa bėda tame, — iš kur jai 
žemės duoti, nes Vinkšnu- 
piai senai išparceliuoti ir 
laisvos žemės nėra. Visi lau
kė kaip čia bus surastas dar 
vienas centras pasogai. Ir 
štai vieną gražią dieną at
važiuoja Apskrities Žemės 
Tvarkytojas su p. Volskie- 
ne ir praneša naujakuriams, 
kad jiems reikės nusikelti 
nuo gautų sklyjų, nes žemė 
reikalinga p. Volskienės 
dukrelei. Tokį pranešimą 
gavo 13 naujakurių. Kas y- 
ra tie nelaimingieji nauja
kuriai ir kaip jie gyvena ? 
Dauguma jų yra jau užvedę 
savo sklypuose sodelius, iš
kasę cementinius šulinius, 
nusausinę pievas. Atima
muose sklypuose yra pasta
tyta 18 naujų 
sklypą savininkai: savano
riai, dvaro darbininkai ir 
mažažemiai.

Tiems naujakuriams įsa
kyta pasitraukti iš sklypų 
nuo š. m. balandžio mėn^ 23 
d., tai yra nuo Jurginių. Šis 
įvykis sukėlė visoj Vilkaviš
kio apskrityje didžiausio su
sirūpinimo. Visos apylinkės 
naujakuriai ruošia tuo rei
kalu delegaciją į p. Minis- 
terį Pirmininką ir Poną 
Prezidentą.

Msgr. John P. Phelan iš IVhitinsville. paveikslas buvo 
nutrauktas, kumet J. M. Vyskupas ir kiti kunigai ėjo 
iš klebonijos į bažnyčią laikai pamaldiy už a. a. kun. 
Julio Čapliko vėlę. 4__________ _____________________>___________

Lietuvoj 17,488 svetimšaliai
• I 

---------------------------------------------------------------- (

TROCKIS PRAŠOSI ' 
------ į VOKIETIJĄ----  
Berlynas. — Praneša, kad 

Trockis, kuris išvytas iš Ru
sijos apsigyveno Turkijoj, 
pasiuntė į Vokietiją savo 
draugams prašymą išrūpinti 
jam lei įvažiuoti į Vo-
Jderiją; prašė^pagatbogĮkijos
socialisto Loebe.

Dabar socialistai tariasi
! Trockį išnaudoti, kad su

skaldžius komunistų parti
ja-

Gruodžio mėnesį Lietuvoj 
buvo Amerikos piliečių 232, 
Anglijos 95, Argentinos 4, 
Austrijos 68, be pilietybės 
10,031, Belgijos 2, Brazili
jos 1, -Čekoslovakijos 99, 
Danijos 74,-Estijos 82, Ita- 

t _ i Len-

kė Vokietijos komunistų 
tarpe. Berlyne ir Breslavlv 
įvyko net didelės kairiųjų 
komunistų muštynės- su 
draugais dešiniaisiais. Yra 
daug sužeistų. Komunistų 
tarpusavio muštynės turėjo 
malšinti policija, kuri turė
jo griebtis net griežtų prie
monių, kad muštynes sulai
kytų. Taip pradėjo smarkiu, 
tempu irti komunistų vieny
bė.

KAUNAS, vasario 16 d. — Chicago Tribūne 
pondentas praneša, kad po masinio mitingo Kauhb 
versitete jo sept.ynerių metų ir Lietuvos nepriklaūi 
bes vienuolikos metų sukaktuvėms minėti, kilo stu 
riaušės, kurios tęsėsi per tris valandas.

šių patremti ir keletą policistų studentai pagavo, ir 
no Universitete.

Ties Valstybės Teatru, kuriame ėjo specialis įVai 
mas ir kurio pažiūrėti buvo atėję prezidentas An-’ 
Smetona ir premjeras Augustinas Voldemaras, Tiko 
dentų apšvilpti,—- --------- ------- --------------- ---------

Demonstracija pasibaigė pirmą valandą nakties, ku£| 
met pasirodė kareivių patruliai. _______ ' ' '

Kaunas tebėra karo stovy ir gyventojams uždraustst■ > 
vaikščioti gatvėse po 1 vai. nakties.

Dvidešimts studentu areštuotai - =-*^1

Du šimtai mainierių sužeista;! 
penki užmušta

- I

KAD APVALĖ, TAI
APVALĖ...

ADV. MASTAUSKAS 
UŽĖMĖ: VALDIŠKĄ 

VIETA <*.
Chicago, III. — Adv. B. F. 

Mastaijskas, Lovolos univer
siteto profesorius, yra pa
skirtas valstijos prokuroro

*•» -A

P e ori a, III. — Vasario 20! 
d. įvyko geležinkelio nelė
mė, netoli Hollią, UI. 5 žm(H 
nės užmušta ir apie 200 su* 
žeista.

Traukiniu važiavo •.
mainierių'. z ri. .rrs
r r
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TROCKISTU.S IŠTRĖMĖ 
SIBIRAN

Paryžius. — Radio žinio
mis iš Maskvos 150 suimtų 
trockistu Sovietu vvriausv- 
be ištrėmė į- Sibirą.

NORĖJO NUSAUSINTI
PINSKO PELKES IR
TEN KOLONIZUOTI 

ŽYDUS.
Žiniomis iš Maskvos, rusų 

geologijos profesorius Lima- 
novskis pareiškė, kad Pins
ko pelkių nusausinimas e- 
sąs ne tik nepraktiškas, bet 
net kenksmingas. Limanovs- 
kio nuomone, išdžiovintos 
Pinsko pelkės virstų greti
mų laukų naikintoju. Bus 
sušaukta speeialinė gamti
ninkų konferencija, kuri iš
tirs Limanovskio tvirtinimų 
tikrumą. Ryšy su Lima
novskio pareikšta nuomone 
apie Pinsko Pelkių nusausi-

trobesii] nimo kenksmingumą tų pel
kių kolonizavimas žydais 
tuo tarpu atidėtas nenuma- 
tvtam laikui.

landijos 12, Palestinos 28, 
Prancūzijos 15, Rumunijos 
16, SSSR 124, Suomijos 19, 
Švedijos 11, Šveicarijos 111, 
Turkijos 1, Vokietijos 2,997, 
Vengrijos 25, -optantų 1,854, 
Dancigo 14, Graikijos 9, Sa- 
aro srities 2, iš viso 17,488.

Profesijomis yra amati
ninku 2.191, dvasininku 80, 
inžinierių 80, gydytoją 53, 
juodadarbių 5,552, technikų 
131. pirklių 690, mokytojų 
369. moksleivių 452, meni
ninkų 68, 1 matininkas, val
džios įstaigų tarnautojų 199, 
privačių ištaigi] tarnautojų 
626, žemdirbių 1,377, svečių 
364, vaikų iki 17 metų 2162, 
negalinčių dirbti 139. sve
timšalių šeimos narių 2.549, 
įvairių specialistų 405.

čių kaimą, Disnos apskrity, 
užpuolė 60 vilkų gauja. Vil
kai suėdė vieno ūkininko šu
nis, dvi karves, du arklius, 
keturias avis ir kelias kiau
les. Be to, vilkų buvo su
žeistas ir ūkininkas.

IŠARDĖ NEKŪRENAMĄ 
STOTĮ

Varšuva. — “Rzespospo- 
lita” pranešimu, Biala Lip- 
nik stoty 400 geležinkelio 
darbininku įsiveržė į trcvios 
klasės sale ir ja visiškai su- 
demuliavo. Be to, buvo su
muštas policininkas. Puoli
mo priežastis — nekūreni- 
mas krosnių.

Adv. Mastauskas plačiai 200 SUŽEISTA Pi 
žinomas ne tik Amerikoje, 
bet ir Europoje, o ypač lie
tuviams. Jis karo metu ko
voje už Lietuvos nepriklau- 
somvbę. Politikų rateliuose 
buvo pirmose eilėse. Sveiki
name.

VISI MODERNĖJA
Aigipto karalius Fuadas 

paskyrė dideles premijas 
geriausioms pasiūlymams a- 
rabų abėcėlei sumodernizuo
ti. kas bus vykdoma palaips
niui. Tai bus pirmieji žings
niai prie lotynų abėcėlės į- 
vedimo.

NIO GELEŽINKELIO J 

NELAIMĖJE įj
New Y ori-. — Vas. 20-dj 

Hudson tunelv ivvko nelai- ; 
mė. Kilo tunely gaisras ir 
ugnį įvažiavo traukinis. TuoU 
traukiniu važiavo apie 900., 
žmonių. Apie 200 žmonių^ 
aptroško dūmais ir sužeista*^

SUIMTA ŠIMTAS J 
KOMUNISTŲ

Sosnov ienos ‘Lenkijoj sitį 
imta 100 komunistų, kurie 
kaltinami šnipinėjimu So-‘ 
vietų naudai.

I

NUŠOVĖ PENKIŲ
PŪDŲ VILKĄ

Kauno apskr. Vaišvidavos 
miške, vietos ūkininkas Pa
plauskas Juozas iš Patamul- 
šėlio kaimo nušovė seną vil
ką 5 pėdų svorio. Pardavęs 
vilko kaili gav<r 50 litą ir 
25 litus iš medžiotoją drau
gijos už vilko nušovimą.

PILSUDSKĮ TIKRAI
NORĖJĘ NUŽUDYTI

Kaip žinoma,"-savo laiku 
buvo nušautas ties Belvede
rio rūmais sargybinis žan
daras, kas sukėlė spėliojimų, 
kad prieš Pilsudskį norėta 
padaryti pasikėsinimas. Da
bar “Kurjer Poranny” pra
neša. kad paskutinėmis die
nomis, be Anksčiau suimto 
buvz policijos agento Ko- 
sovskio, suimti dar keli ci
viliniai asmenys, kurie įta
riamai dalyvavę ruošiant 
pasikėsinimą. Kaipo įrody
mą, kad pabkėsinimas buvo 
ruošiamas prieš Pilsudskį, 
“Kurjer Poranny” pažymi 
ir dingimą Pilsudskio šuns 
vilko, kurs savo šeiminipką 
saugodavo ir kurs dingo tą 
pat dieną, kurią buvo nu
šautas žandaras.

A. KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ

-
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MINIA LAIDOJANT A.

■
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Šis paveikslas parodo tūkstantinę minią žmonnj. subrinkusią nuo anksto ryto prie e 
Aušros Vartų P. šv. Imžnvčios durą, kad Įėjus Į bažnyčią išklausyti pontifikalią šv; 
mišią laikytą už a. a. kun. Julio Čapliko vėlę. Atidarius bažnyčią įėjo, bet tūks* 
tančrai pasiliko lauke ir laukė.išnešant a. a. velionics kūną, kad palydėjus savo my* 
įima kleboną amžinybėn.
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IfiįglF. ŠIVICKIO ĮžBN- 
^JĮ^AMOJI PASKAITA
yyv

DAUG SNIEGO
Biržų-Šiaulių ii* Kauno- 

'^^ipinų sahl universiteto* Ukmergės ruožuose dėl gau- 
f Šivickis Universiteto

^ skaitė savo įžengiamą- 
paskaitą apie bidlogo 

^žvilgsnį į pa jauninimo pro-
Hemą. Paskaita buvo įdo- 

įini ir dažnai ekrane pa veiks
liais Jodoma Prof. Šivickis 
&U1Q. -šio semestro pradžios 
• pakviestas būsu Universite- 
: to gamtos—matematikos fa

kte eiti ordinarinio pro- 
>fiaus pareigas. Paskai- 

Jbe klausyti bu Jo prisirinku- 
irpilna sale studentų ir dau- 
gelis profesorių.

K. - z . •

iUŽ NEKALTŲ ŽMONIŲ

•saus sniego vėlinasi trauki- 
niar—Valo sniegą virš 100 
darbininkų.

v*

EMIGRACIJA Į SSSR
Zarasų apylinkėj ir greti

muose valsčiuose kaip Smal
vų, Degučių ir kit. bežemiai, 
mažažemiai ir net stambes
ni ūkininkai, sentikiai rusai, 
kurie daugiausia gyv. iš už
darbių, labai susirūpino 
blogmečiu.

Siunčia savo delegatus į 
sovietų pasiuntinybę Kaune, 
kuri teikia jiems įvairius 
patarimus, kaip pasiekti S.

P1MA PASODINAI S. B: išskiriant savanoj 
liūs, kurie kovojo prieš S. 
S. S. R. 1919 metais. Da
bar jiems tik vienos svarbos 
klausimas, kas nuo jų per
ims žemę, nes nelieka gimi- 

Tfiiu----------------------------------4. . .

f^S'TI- KALĖJ IMAN
■f 1928 m. balandžio 11 d. 
pMHiavos’. policijos viršinin
kas gavo anaiiominiu laišku 
'pranešimą, kad Girelių kai- 

‘inc Jonavos valsčiuje—pas 
^feomBvienę ir Glausk į 
dažnai esą daromi kihuunis-. 

’tų susirinkimai, tenai sudėti 
‘jkomuistu ginklai ir litera- 
Jūra. Po poros dienų vėl 
gavo laišką, kuriuo griežtai 

^reikalaujama padaryti pas 
••'nurodvtus asmenis krata. .J -S * *•

ŽPriedo nurodė dar vieną as- 
menį — M. Skromoyą, kad 
jis organizuojąs prieš Lie- 

įtuvą būrius ir rengiąsis gin- 
Įkluotam šukiTiniui.

“ Policija norėjo išaiškinti. 
Balandžio 12 d. pas nurody

mus asmenis padarė kratą.
Nieko įtartino nerado. Tie- 
sa,

KONKES LIKVIDA
VIMAS

Miesto valdyba galutinai 
susitarė su tramvajaus— 
konkes koncesininkais dėl 
tos įmonės likvidavimo, ku
ris turi įvykti ne vėliau ge
gužės m. 15 d.

5 vieną rado po balkiu 
dstinę seną proklama-

ciją. Bet, ji, matyti, sąmo
ningai kieno buvo pakišta, 
kad labiau Įveltų apskųsfūo- 
sius. Policija skundu susi- 

^jfenflėjo ir pradėjo sekti, kas 
Jokį skundą galėjo parašyti, 
-jšaiškino. kad to paties val- 
"sčiaus gyventojai Parfeni- 
Jūs Čestovas ir Kuzma Kor- 

ėmilcevas tai padarė turėda- 
pyktį ant savo kaimynų.

Asmenys, pas kuriuos da- 
> ryta krata, buvo areštouti ir 
'-keliolika dienų išlaikyti da- 

; boklėje. bet išaiškinus jų ne
/kaltumą, paleisti.

fct; .
C; Skundikai sulaikyti. Pa
aiškėjo, kad anoniminius 
-laiškus rašė Kuzma Konnil- 
į eovas.
* Užvesta bvla prieš skun- 
, dikus. Kauno apygardos 
teismas nubaudė čistovą 
*Parfenijų ir Kuzmą Kor- 
jnelcevą po pusantrų metų 

K galėjimo ir Sergejų Česlovą 
^pripažino nekaltu — išteisi-

PULK. PLECHAVIČIUS 
ATSlSTATYBTNOt- 

Kaunas. — Gen. štabo vir
šininkas pulk. Plechavičius, 
kuris paskutiniu laiku sun 
kiai sirgo, dėl savo sveikatos 
stovio nebegalėdamas grįžti 
Į savo senąsias pareigas, į- 
teikė atsistatydinimo prašy
mą, kuris pono Respublikos 
Prezidento priimtas.

Kokias, pareigas pulk. 
Plechavičius galės užimti — 
pareis nuo to, kiek pasitai
sys j<> sveikata.

M
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LF * (THE MEDIATOR)
E J
' Vaitbo», Dailės ir Kutitiros
i įkėnesinis ittrnnlns
[ . Pašvęstas naudingiems patari

mams apie Real Estete, Apdran- 
[ df, Mortglčins ir kitus nejudi- 
’ našiojo turto reikalus. Pajvairln- 
| tas eilPmis su gaidom, svelka-

J

■-

L Ml skyrium, legališkats patnrL 
r -------r

l kalbos skyrium, 
t fę-- - -
į utaerata metams Amerikoje $1.00, 
L pavienis numeris 10c.; užsieny 
L —metams pavienis num.
į 15c. Užslražyklt sau ir kitiems. 
[ Sausio numery telpa labai pui- 
į fci daina “Kumpis," chorui ketn- 
r tiems bnlsams ir planui. T>ar 
k niekas niekur tokios negirdėjo, 
[į Būtinai Jsigyklt SJ numerj.
FZ “TARPININKAS”

S32 WEST RROADIVAY
SO. BOSTON, MASS.

R A. J. KUPSTIS

*UŪB, juoką skyrium ir anglų 
. Itidelid forma

to, ne mažiau 32 puslapių. Pre-

VYR. [TRIBUNOLAS 
ŠMULKŠTĮĮŠTEI- 

SINO
Kaunas. — Sausio 19 d. 

Vyr. Tribunolas apelaeine

TŠgaba^osyKiu Su
“VARŠAUCKU” 

KAMFORU
% . " 7i’*• v *

5 Jūžintai:— Prieš porą sa
vaičių iš Zalubiškio palvar-

^1.. ........................ ... ■ .TT-I-I HTTir

KRfo GAISRAS
MARIAMPOLSJ

Sausio 19 d. 23 v. 30 min. 
Mariampolės miesto sode 
užsidegė kinas. Įvyko spro
gimas, užsidegė benzinas ir 
filmą. Liepsna greitai pra-

tvarka nagrinėjo p. Šmulk-'ko netikėtai prapuolė p-lė 
AI. Al-tė, duktė iš vienos cio-
nai užsilikusių pro-lenkiŠkų1 sŲmyšo—put—lubas ir stogą. 
šeimų. Manyta buvo, kad Atvykę miesto ir 9 pulko 
mergaite kur nelaimę pasi- gaisrininkai užgesino, neda- 
tiko, bet tuoj paaiškėjo ku-* 
ris čia galas: mat buvo at
vykę valdžios pasiuntiniai 
šitos panelės suimti ir Len- 

■Jdjim. -per demarkacijos li
niją deportuoti, už pragaiš
tingus Lietuvos kraštui dar
bus. Pajutusi bedą, panelė 
dūmė, net padai sumirgėjo/bentas į ligoninę.
kur pasislėpti. Žmonės kai-1 -> 
ba,‘ kad ji kur slapstantis 
apie Panevėžį: girdi, iki vis-1 
kas nurims, prisimirš, tai 
tada ir panelė su “varšauc-Į ig 19 į 20 .dieną 2 vai. 
k tr-Eamforu įttairas. O-sal-iTaįtieš"višiikat nudegė akw - 
gaus Lietuvos pilietį jauni-. llfls bendrovės “Aaras“ 
k į, ištekės, tuo išsigelbės įr liuteronų para
gavę irdavo turto dalį Žalu-' • • v .
biškyje.

Aplinkiniai lietuviai nela-

ščio bylą, kurioje jis buvo 
kaltinamas, esą iš valsavbes
spaustuvės kasos išsinešęs 
18,000 litų.

Seniau byla buvo nagri
nėjama Kauno apygardos 
teismo, kuris buvo pripaži
nęs kaltu ir nuteisė 1,5 me- 
tų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Tačiau dar betardant, kai 
jis buvo suimtas, p. Šmulkš
tys griežtai pareiškė, kad su 
dingusiais pinigais jis nie
ko bendra neturi. Nepaten
kintas apygardos teismo 
sprendimu, padavė apelaei- 
ją Vyriausiam Tribunolui, 
kuris šeštadienį išžiūrėjo jo 

-byląVr pripažino ji-nekaltu^
Byla buvo sukėlusi susi

domėjimą, nes kaltinimas 
buvo sunkus, o teisiamasis 
— buvusiojo Seimo nario 
kun. A. Šmulkščio brolis. Be 
to,, tam tikra spauda nuolat. 
dalyką pūtė ir norėjo iš by- 
los padaryti sensaciją. Ta-

t

I

vę visam kinu užsidegti. Iš 
publikos nieks nenukentėjo, 
nes tuomet kine ėjo paskuti
nio seanso' pabaiga, todėl 
jame buvox maža žmonių. 
Tačiau apdegė tarnautojas 
Bubnys, kuris tuomet leido 
filmą; jis tuoj buvo nuga-

PLUNGĖS GIMNAZIJOS 
MOKINIAI STREI

KUOJA f
Katine gauta žinių, kad 

šiomis dienomis apie 293 
Plungės gimnazijos mokinių 
“sustreikavo“ ir nelanko 
gimnazijos P Streiko“ prie-' 
žastis — nenoras mokėti 
mokestį už mokslą. Girdė
jome, kad švietimo ministe
rija pasiuntė savo atstovą, 
kad reikalą vietoje ištirtų.

SUVAŽIAVIMAS
k

j
GAISRAS BIRŽUOSE
Biržai. — Šių metu sausio

ALKANI ŽVĖRYS
Traupis. Apylinkėj siau

čia vilkai. Peršalę ir išalkę, 
naktį jie pasipila po laukus 
ir gyventojams daro nuos
tolius. Daugeliui ūkininkų 
vilkai išvogė iš kūčių avis ir 
kitų nuostolių pridarė.

Tuo tarpu apylinkės mo

LDS. Nauj os Anglijos 
Apskričio suvažiavimas į-* 
vyks vasario 24, 1929, po- 
bažnytinėj salėj, Cambridge, 
Mass. 1 vai. po pietų;—Į šį -— 
suvažiavimą kviečiame ats
tovus nuo visų šio apskričio 
kuopų prisiųsti skaitlingai 
ir taipgi jiems įduoti įneši
mų dėl organizacijos gero
vės. Kviečiame ir neprigu
linčias kuopas prie apskri
čio prisiųsti atstovus, ir 
prisidėti prie apskričio. Pri
mename, kad su mokesčiais 
nevilkintumėte apskričiui.

Pirm. V. Paulauskas, 
Rašt. J. Glineckis.

čiau Vyr. Tribunolo spren
dimas visai ką kitą parodė.

NUTEISĖ ŠIAULIŲ 
KOMUNISTUS

Šiaulių apygardos teisinas 
nagrinėjo komunistų parti-( 
jos Šiaulių rajono veikėjų 
pil. Giršavičiaus. Kosto 
Korsako. Eriko Joneikio. 
Baranausko, Zelmaiio, Ra
pyros ir Dovydo Volfes by
lą, kurioj išvardytieji asme
nys buvo kaltinami priklau
sę komunistų partijai, dirbę 
jos naudai, platinę literatū
rą, o Kostas Korsakas dar

DEGTINĖS GAMYBA 
LIETUVOJE

Kaip rodo valstybinio deg
tinės monopolio statistika, 
per pereitų metų vienuolika 
mėnesių t. y. per sausio— 
lapkričio mėnesius degtinės 
buvo pagaminta 5,005.743 
litrai, o spirito 198,127 ltr. 
Sulyginus su 1927 metais 
per tą patį laiką degtinės 
buvo pagaminta 472.843 ltr.. 
o spirito 15.510 liti*, dau
giau. Per tą patį laiką pr
ieitais metais degtinės buvo 
parduota už 37.866,017 litų, 
o 1927 m. už 36.153,500 litų. 
Pereitų metų pabaigoje deg
tinės pardavimas 
sumažėjo. Pav. 
metais lapkričio
degtinės ir spirito buvo par
duota 379.086 litais mažiau, 
negu 1927 metų lapkričio 
mėnesyje.

■ -■ ----------r- riiiir .................

Šiek tiek 
pereitais 
mėnesyje

bai patenkinti ta užsilikusja 
lenkų gūžta, iš kurios atyi- 
i ai vilią lenkiška propagan- 
da ir nuodijimas kaimiečių 
prieš Lietuvą.

pijos namas, kuriame buvo 
bendrovės krautuvė. Krau
tuvės prekės buvo apdraus- 
tos Valstybinėj apdraudimo 
įstaigoj, o namas neapdraus- 

—Nuostoliu padaryta u 
pie 80,000 litų. Gaisro prie
žastis nežinoma.

džiotojai ir kitų kurie rūpi
nasi žmonių reikalais, nieko 
nedaro. Nelaukiant reikėtų

3suruošti ablavas.

IŠTREMIA
—Kauno gyventojus Povilą 
Kriaučiūną ir Miką An
driuškevičių iš Kauno 6 mū 
nesiams, vieną į Kretingos 
apskritį, kitą — į Raseinių.

TRŪKSTA APIE 50%
SĖMENŲ LIETUVOJ

Iš gerai informuotos įstai- 
.gos sužinojom, kad jau da
bar numatoma, kad sėklai 
truks bent 50% sėmenų. Že
mės ūkio rūmai tuo stiširū- 
prnę. Rūmų valdyba yra nu-— 
tarusi dar kartą kreiptis į 
vyriausybę, kad sėklinių bū-— 
menų iš Lietuvos išvežimas 
būtų, sulaikytas.

“Darbininko”
yc.

rašęs į Tilžėj išeinanti ko- ' 
munistų laiktiištį “Balsas“ 
straipsnius.

Teisinas, pirmininkaujant 
p. Bartkevičiui ir kaltinant 
valst. gynėjui Nutantui, vi- 
*>us pripažino kaltais ir nu
teisė kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime p»> 6 metus, bet iš 
jų Kostui Korsakui ir Eri-. 
kui Joneikįui kaipo nepilna-j 
mečiams trečdalį bausmės 
sumažino ir jiems paliko ka
lėti ]>o 4 metus.

ĮVAIRIOS KNYGOS

Mandagumas—Įvairu pata
rimai užsilaikymo draugyvstė- 
je ir visuomeniniame gyveni
me. Paraše Kun. A. Staniu- 
kynas...................  •

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

20c.

Gegužes Menuo — Kun. P.
Žadeikių. Kaina ........................ 50c.

Aritmetikos Uždavinynas 25c.
Vaiką Darbymečiui — Rin

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj A 1 15e.

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

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

Trumpa Apologetika arba 
K;it. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas... 50c

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

Ką tik išėjo iš spaudos! 
Artisto 

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBAD

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingi} pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci- 
ju-
Verta
muose

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

persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

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

Už
3c.

vuz

MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)______ .50
JUODOS (prastais kietais viršeliais)__________ .50

* JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)_____ ' .85
JUODOS (geros odos viršeliais)._____________ $1.00
BALTOS (celuloidos viršeliais)__ _____________$1.00

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu:

“DARBININKAS”
366 West Broadway . South Boston, Mass.

t

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

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dramos;
Fabiola—o aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas__ ____ ________ 65c.

* t. •

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

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—juodas (geros odos vir
šeliais) ----------------- ----------- $1.00

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir-

Jgeliais) — •...-r- ■ $1.W—

T

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

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

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

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

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

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

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

r

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

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

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis__ _ ______ _

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys _______ 30c.

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymčliai. Išleido M. Paltana- 
vičia ________ ______________25c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
I’rof. V’. Jurgučio    ..... ......10c.

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

Maldos Galybe. Istoriškas 
piešinys lV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon

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

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

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

įtė Jonas Montvila .'................$1.50
I

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vai kalbon išguldė Alyva........ !

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie Į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ------------ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 19Į4—16 metų 
Parašė P. aždeikis_ ___ _____65c.

Gerumas
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 su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ............ .......... _50c.

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

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

Pramoninės Demokratjios Pa- ’ _
grindai. Paraše Uosis | iigttidė 1*. B. _„

50c.

aprašymas apie 75c.

Moterystė ir šeimyna. Ver- • 
te J. Gerutis .....    40c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? l’arašv 
Dr. A. Vileišis............. .........._....50e.

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

Mūsą Laiką šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ......    35c.

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

Gyvenimas Šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė7M. M. T......... .... 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis .........   15c.

Nauja 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.
Lesafiskiš. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _______ ______ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius_____________ .40c.

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas__ ____________ ____ :____ 40c.

1) Germaną; 2)
Vertė 
.......... 25c.Saurusaitis

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

Patyrimai Didžiojoj

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ________________50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais __ j___________________________ 20c.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. 1’aaršC X Damijonai;
tis ....... ..... .........ZS_________ 40c.

Europos Ist
Andziulaitis ™

DARBININKAS
366 W. Broaetfay, 1V * South Boston, Mass.
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Reikale Kreipkitės Pas

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

atvira knyga, visiems su
prantama. visiems prieina

gyvenimą, 
keliu eit i

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

mus visus gražia ir turiniu

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

(V.-22)

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

Pusei metu ..........,...................
Lietuvoje metams.......................................

Pusei metu ..............................

VASARIO 17 DIENA 
BALTIMOREJ

“DARBININKAS”
366 West. Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
VIENU LIETUVIŲ EKSKURSIJA TIESIAI 

Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ
----- RENGIA t—

Visi Amerikos Lietuviai Laivakorčių Agentai

O 46 T T TIT Ą ATT A

DARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Nuga-Tone 1 > u v o tikra jam palai- 
ma, nes suteikė jam geresnę svei
katą ir leido jam sugryžti i dar
bą. Tokios pasekmės yra papras
tos tiems, kurieima Nuga-Tone. 
Ištikrųjų, per pastaruosius 40 me
tų milionai žmonių, kurie vartojo 
Nuga-Tone atgavo sveikatą ir 
spėką. Jus galite pirkti Nuga- 
Tone, kur tik vaistai yra pardavi
nėjami. Jeigu vertelga neturi sta- 
ke, paprašykit jį užsakyti dėl jūs 
iš urmo vaistinės.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

“DARBININKAS
vra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

klausomybės ' sukaktuves. 
Balti motės lietuviams pa
triotams netenka nulenkti 
galvas bet kuriai kolonijai 
a p vaikščiojimo nuoširdumu 
ir pavykimu. Susitarus Lie- 
tnvnr~-R.—-K- Federacijos 
skyriui su Lietuvių Draugi
jų Taryba, buvo surengta 
dvejos programos. Abiejose 
lietuviu svetainėse mūsų vi
suomenė iškilmingai pareiš
kė savo džiaugsmą tėvynes 
gyvavimu. Tuomi pačiu ne
pamiršo patiekti užuojautą 
bei paguodą josios nelaimin- 
-giesiems.__ Mat, sukaktu viii
paminėjimas kaip tik suta
po su Ponios Vileišienės at
vykimu Vilniaus našlaičių 
reikalais.

1’01,0X1 A .......... Kovo 26
LTTČANIA . ...Baland. 6

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

ma. Jis neliepia mums ste
buklus daryti, tik įsako my
lėti :y “Mokykitės iš Manęs, 
kad esu romus ir nužemintos 
širdies, o rasite savo sieloms 
poilsį.”“ Išganytojas žino, 
ko mums reikia, ir tuo pa
tarimu suteikia vaisto nuo 
visli sielos ligų.__________ _

Reikia sekti Kristų ištiki
mai. Reikia suprasti Jo gy 
venimas ne tik bendruose 
■bruožuose, bet ir visose 
smulkmenose. Žiūrėkime į 
Jo užgimimą: kiek ten var
go, pasižeminimo, panieki
ni mo—pasauliniais—turtais,

ši kompanija išdirbinėjo, planus- 
Bostone per 75 metus suvirs. Lle« << 
tuvis Ponas šarkiunas daro 6pecia- 
Ij raginimą dėl lietuvių biznio. ~ ;' t

Aukščiausios rūšies Pianai, Vtk- \ 
trolai ir Radlos žemiausiom kai- M 
nom. - Mainome senus pianus. Ra-..Tį 
Syk dėl katalogo. Pristatymas visur ;3 
dykai. Prieš pirkslant matyk Poną e 
Šarkiuną.
__Vose & Sons Piano Co. - į J 
160 BOYLSTON ST. BOSTON"*^

DIENAS ANT OKEANO

- PRASTO PILVO
Nieko nėra kito kaip kenksmin

go abelnai sveikatai, kaip neveik
lios kepenys ir prastas pilvas, nes 
tokia padėtus priveda prie virški
namųjų organų pajrimo, galvos 
skaudėjimo, kvaitulių, inkstu ar 
kepenų pakrikimo, nervų silpnu
mo, neveiklių organų, neramaus 
miego, konstipacijos, netekimo 
svarumo ar .spėkos ir nuolatinio 
jautimosi pavargusiu, nukamuotu. 
Nuga-Tone labai tinka tokiame at
sitikime, nes jie stimuliuoja inks
tus, pagelbsti virškinimui, sustip
rina nervus ir muskulus, nugali 
konstipaciją, suteikia poilsingą, 
atgaivinantį miegą ir padidina 
svarumą liesiems, sumenkusiems 
žmonėms.

P. Lawrence Neiee, Mt. Union, 
La. turėjo prastas kepenis ir pil
vą, o ir jo nervai buvo silpni.

Pinigus persiančiam greitai ir 
žemomis ratonris.

Dėl sugrįžimo leidimų ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos , 
ngantus arba pas

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ Iš NEW YORK
LITUANIA ...........Kovo 2
ESTONIA ...........Kovo 16

Į arba iš <

■- - - - - - - fc-4-- - - - - - - - LIETUV-OS-----------------
per Cherbourg- ar Bremen

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais
BKEMEN ir EUROPA 

arba ant kitų populiarių laivų šios Linijos 
TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ 

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

Reguliariai Plaukimai 
Sugrizunui ceriifikatų ir Įritu informacijų 

klauskite vietos agentų arba 

ftOETU OEEMAN

STATĖ ST., BOSTON, MASS

iš IR Į

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ 

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose

Savaitiniai išplaukimai 

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

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteria^ ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
ti “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

__ ILŽvąigždutė^.yrą viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi- 

s te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėluj ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje £ litai.
Adresas: Lietuva, Kau- 

• nas, Liaudies Namai, “Žvaig- 
Į ž d u t ė s ’ ’ Administracija.

z GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĖ
Kaina t -

i

Amerikoje metams......................................................
Lietuvoje metams ......................................................

Pirmiausiai krito į 
užsi

mojimas. Pirmiau, vaidini
mai būdavo atlikti beveik 
vienų mokinukų jėgomis; 
tačiau, šiame vakarėlvj pa- 
sirodė scenoje daug daugiau 
įvairumo, kaip" dalyvių, taip 
ir jų darbuose. Pradedant 
parapijos chorui, ir baigiant 
Vvčių chorui, bemaž kiek
viena dalis skyrėsi nuo kitų . 
savo tūriniu ir mastu. Mo
kinukai trumpai bet gabiai

—pastatymus,—prime
nančius tėvynę ir jo$ įpro
čius: tautiniu šokiu mažos 
mergaitės net iki ašarų žiū
rėtojus prajuokino. Kitos 
dalysjmvo atliktos jau visai 
subrendusių vietinių artistų. 
Panelė Maženčiūtė, maloniu 
ir skaisčiu—soprano—balsu, 
sujaudino širdis dainuoda
ma Žemaičio “Lietuva bran
gi,’’ ir tuojaus, visai kitu 
ūpu. linksmai prajuokino e- 
sančius “Myliu Tave, Ber-į 
nei i ” meil a vimosi daina.)
Paskui Juozas Vaitkus

Chicagos ii’ aplinkinių ko
lonijų (net per šimto ir 
daugiau mailių tolumo) lie- 
tuviaį katalikai uoliai ren- 
giasi prie Kąt. Federacijos 
Chicagos Apskričio rengia
mo vakarinių valstijų seimo, 
kurs įvyks vasario 24 d., 
Aušros Vartų par. svetainėj 
(West Side). Šis seimas 
kreips daugiausia domės į 
lietuvių katalikų stovį ir or
ganizavimą čia, pat Ameri- 
k<T“

Ignoravimo didžiūnų ir jųsiems i 
f garbės! Įsigilinkime į pa- tinimo, 
slėptą Kristaus gyvenimą akis programos pIatus 
Nazarete: ten matysime kil
niausią pavyzdį šeimos na
riams — tėvams ir vaikams?
“Buvo jiems klusnus,” — 
sako Šv. Raštas. Ir atsimin- 
kime, kad Viešpats buvo 
klusnus iki trisdešimčiai me
tų, kol nepradėjo savo apaš
talavimo misijos. Žiūrėki
me į tris metus pašvęstuo
sius vien Dievo garbei ir 
žmonių z išganymui. Kiek 
tert pamosklų, kiek genimo 
vargstančiai žmonijai! O Jo
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reiškimas žmoguje labai, la-j 
bai tolimo barbariško protė- 
vio. Tą apsireiškimą moks-

Ff; liniukai atavizmu vadina.
Nuo atavizmo negali atsi- 

kratyti ir tyrojo kraujo bol-

“DARBININKAS”
South Boston, Mass.

:razlagajetsia (pūva). Sura- 
1 do kitą gVrą ir garsų balza
muotųjų, prigrasė ir liepė 
pcrbalzamuoti. Bet vėl pa
stebėta, kad mošči (kūnas) 
gerokai apipuvo. Persikvie- 
tė iš Austrijos garsenybę ir

|Lševikai. Nekalbant apie pro-
tėvius. jų dar tik tėvai buvo 

V. ir yra rusai, pravoslavai. 
LL VAikiu gr nvtt tttip nusi k ra-' saugotų 
Bastyti tikybos, kad Apie ja nei-nuo supuvimo. 
.V

pei-ša. kad paimtų, kieĖTTk 
nori bolševikiškojo aukso iš 
cerkvių priplėšto by tik ap- 

vienatini šventąjį 
Austrų gar- 

užsiminti niekas neb'-užsi- ■ senybė pritaikė visą mokslo 
mintų. Bet atavizmas jų

e£

bet ir tai nieko ne
kultas pūva ir 

Nusiminė bolševikai 
klausia savę, ar mokslo

T '

Pradėdami gyventi dvy
liktus Lietuvos nepriklauso
mo gyvenimo metus, priva
lome nors valandėliai apsi
stoti ir rimtai pamąstyti ar 
viskas yra mūsų atlikta, ką 
tame laikotai-py turėjome 
atlikti, jei kas apleista ne 
atlikta, privalome tuojau tai 
atlikti.

JungVAm. Valstijų emi
graciją varžantis įstatymas 
užklupo mus suvis netikėtai 
ne prisirengus, sutikti tas a- 
pystovas kurios susidarė 
ateivystę suvaržius. Prieš 
didyj į-pasaulio karą niekam 
galvon mintis neatėjo, kad 
at ei vystė kada nors galės už
sidaryti. Mes ramiai slin
kome su gyvenimu ir atei- 
čia labai mažai arba suvis 
nieko nesirūpindami, bet 
štai ateivystė užsidarė ir 
mes it tos žuvys, po ledu 
trokštame.

Padėtis kuri susidarė e- 
migraciją uždarius yra sun- 
ki ir jos geram išrišimui y- 
ra nelengva problema, bet

galybę, 
nepaleidžia: bolševikai šven- pagelbėjo, 
tųjų garbinimo užslopinti pūva, 
'pavyje nepajėgia. Bet kųi< ir 
sfia gavus šventąjį. Visų bol- galybė jau nusilpnėjo, ar čia

IĮ Ževikų g\"venim<-is jiems pa- koki kita galybe baisi ir pa- 
y?' tiems išrodo bjaurus. Kri-

kščioniškaji šventu i i
Cė-' V

slaptinga apsėdo musų šven- 
ir rai tąjį?

gį
,y *

Popiežius, Mussolini ir 
Bolševikai

| ----
Mykolas AVilliams savo 

knygoje Catholicizm aud 
■ the Modeli i Mind nupasako- 

Ė; ja toki atsitikimą:
Didžioji* karo dienose 

daugeliui italų prisėjo pa
či kkti savo žmonas ir vaikus.

F

I
1

Petras Kaps&ims

BALTĄ RYTĄ
Lietuvos nepriklausomo gy
venimo, susirūpinkime savo 
likimu Jungtinėse Amerikos 
Valstijose. Atlikime savo 
pareigą. Savo centu prisi
dėkime prie bernaičių Kole
gijos įsikūrimo. Aukokime 
bent vieną dolerį bernaičių 
Kolegijos namų pastatymui? 
Atlikime tai ką iki šiol bu
vome apleidę.
Vilniečių. Lietuvių Atstovės 

P. Vileišienės Prakalbų 
Maršrutas

B e važinėdama po lietuvių 
kolonijas Vilniaus lietuvių 
katalikiškų draugijų atstovė 
gerb. p. Eru. Vileišienė buvo 
sunegalėjus ir gydytojo ver
čiama turėjo pertraukti sa
vo darbuotę. Dabar jau pa
sveiko ir vėl pradės tęsti sa
vo prakalbų maišrutą se
kančioje tvarkoje:
~ Vasario'22 d. Homestead, 
Pa.

Vasario 24 d. S. S. Pitts- 
burgh, Pa.

Vasario 27 d. McKees 
Rocks, Pa.
—Kovo 3 d. Cleveland, 0. 

Kovo 10 d. Chicago, III.
—Am. L. R. K. Fede'iucijtrr

Sekretorijatas

Lie- 
plo- 
krū-

O

jau šiek tiek turime, bet už
tai labai stingame aukštes
niųjų mokyklų. Mergaičių 
Akademiją turime Chicago- 
je, seserų Kazimieriečių ve- 
danią, bet labai pageidauja- 
mos bernaičių Kolegijos dar 
tikrumoje kaip ir neturime, 
turime tiktai jos užuomazgą. 
Gerb. Tėvai Marijonai yra 
įkūrę bernaičių Kolegiją 
Hinsdale, III. netoli Cliica- 
gos, bet tai Kolegijai reika
linga mokyklų reikalavi
mams tinkamo namo, Tos 
mokyklos namų pastatymu 
privalome visi susirūpinti^ 
nes tai visos tautos reikalas, 
tai reikėjo senai padaryti. 
Aukštesniosios mokyklos 
reikalingumas senai buvo 
keliamas, bet mažai kas tuo 
reikalu tesirūpino ir tiktai 
Lietuvai nepriklausoma val
stybe tapus ir užsidarius e- 
migrantams duris, mes pa
jutome (nors toli gražu ne 
visi) aukštesniosios bemai- 
čiams -mokyklos reikalingu-' 
mą.

Padedami £yVHltl 12 Ulė-' 
tus mūsų senosios tėvmės

Žalios lankos, vyšnių sodai,
Melsvosios padangas
Baltų, rytų rūmų mano 
Saulėtų aplankė. _______■■

tik kad pati dirbamoji že
mė nerūpestingai apdirba
ma, nusausinta, tačiau 
tuvoje užtiksi didelius 
tus žemės apžėlusius 
moksliais, kelmynėmis,
kiek neišbi-endamų balų, ku
riose ir pakenčiama žolė ne
auga ! Vis tai plotai, žemė, 
kuri tinkamai sutvarkyta 
duotų daug gražios naudos.

Tikrai neapsiriksiu pasa
kęs, kad, jeigu kiek tinka
miau žemę išnaudojus, krū
mus ir pelkes pavertus nąu- 
dingomis, panašiomis į Vo
kietijos, Danijos ar Olandi
jos, — ganyklas ir pievas— 
pas mus Lietuvoje gražiai, 
sočiai galėtų išmisti tris 
kart tiek gyventojų t. y. a- 
pie\penkius šešius milijonus 
žmonių.

Bet nevienas paklaus: dėl 
ko ligšiol žemės ūkio kultū- 
ros srity taip maža padaly
ta, kad net Lietuvos šiaurė
je badas prašosi į svečius?

Yra čia ne viena priežas
tis: Nesugebėjimas, konser- 
vatiškumas ir stoka kapitalo 
— pinigų pavidale. Žinau 
rimig labai sumanių dni-K 
ščių ūkininkų, kurie blaško
si į šalis, bet negaunant jo
kios žymesnes finansinės 
paramos, prieinamos pasko
los pavidale — jų pastangos 
kol kas labai išlengvo siekia 
tikslo.

Žydro valso sūkuriuose 
Suposi jaunystė. 
Chrizantemai ir lelijos 
Man takus suvystė.

Akyse rytojus giedras, * 
Giedras kaip svajonė. 
Pamylėjo platų tolį, 
Pasakas ir žmones.

(“Rytas”)

Kun. A. ŽigasPINKIM SKAISTŲVAINIKĖLI
e

Pinkim skaistu vainikėlį 
Džiugint Dievo Motinėlei 
Tų skaisčiųjų žolynėlių, 
Kur jaunoj širdy pražydę.

■Skirkint skaisčius sičius žiedus' 
Nekalčiausiajai Panelei,
Kol eFtikouių aiitfūn apygliai 
Dar bežydint nesubadė.išeitis yra tik jos privalome 

visi ieškoti. Mūsų manymu 
viena iš geriausių priemonių 
šiai sunkiai problemai išriš
ti, tai auklėjimas čia gimu
sio jaunimo tinkamoje lie
tuvių gyvenimui dvasioje. 
-Auktėti ~jnus- lietu viškoye 
mokykloje. Jei čia augantis 
jaunimas jausis lietuviais e- 
są - mes būsime savo tikslą 
atsiekę. Tik pažiūrėkime 
ana Kanados prancūzai, 
kaip jie gražiai ten gyvuo
ja, nors su senąja tėvynė 
mažai ką liendro turi. Žydai 
išsiblaškę po platųjį pasaulį, 
bet jie nei savo kalbos, nei 
tautos, nei tikybos neišsiža
dėjo. tas reiškia, kad ir toli 
būnant nuo tikrosios savo tė
vynės ir tautos kamieno, liet 
visgi galima išlikti tautiniai 
gyviems, tik reikalinga turė
ti noro, gi esant norui ir ga
limybės susidaro. Prieš 20 
metų neturėjome nei vienos 
lietuviškos mokyklos J. A. 
Valstijose, šiandien jas jau 
desėtkais skaitome. Kaip 
tiktai atsirado noro, tas mo
kyklas turėti, susidarė ir ga
limybė mokytojus išsiauklė
ti ir lėšos susirado, vien no
ro tereikėjo.

Nors

EMIGRACIJOS PROBLEMA 
LIETUVOJE

Dievo Motinai pavedę, 
Ką tik tinime kilniausia, 
Nuožulniai melste maldaukim, 
Kad padėtų garbint Dievą.

(“Žvaigždė”)

Nusausinimo darbą /varo 
vyriausybė. Didžiausios j>el- 
kės, magistralinis grioviais 
sausinamos. Tačiau t ik da
lelė to didelio nusausinimo 
darbo. Reikia-gi dauguma 
pievų ir dirvų mažesniais 
groviais vandeni nuleisti į 
magist ralius takus. Tai pa-

Motiejų rimčiau pagalvoti, 
J kad panašūs gamtos š}>osai 

i jam būtii mažiausiai kenks- 
lo jėga. Pramonės klausimas. že-jll,ingi. Ne tani juk ukinin- 
mės ūkio kultūra.

Toki Belgija, ar Olandija, 
savo teritorija mažesnė už 
Lietuvą, tačiau gyventojų 
turi tris, keturis sykius dau- 
giau. Ir skurdo didelio pas 
tas tautas nematyt. Lietuva 
žemės ūkio šalis. Ji gami
na patį reikalingiausi pra
gyvenimo šaltinį — duoną. 
Nejnaugi priėjome tos ri
bos, kad negalėtume dau
giau žmonių išmaitinti ?

Nejaugi pragyvenimas, y- 
pač darbininkų ir mažaže
mių vis sunkės, didės bedar
bė ir duonos stoka ?

Taip pesimistiškai galvoti 
neturime jokio pagrindo. 
Nederlius, ir kitokios nelai
mės, tai laikini reiškiniai. 
Tai lik gamtos kaprizai, ku- 

pradžios mokyklų1 rie privers ne vieną molio

II.
Argi nebėra išeities? Nejaugi 

vis trūkumai ir skurdas? Kapita-

nu litų. Kiaušinių parduo
ta pereitais metais už 14 mi
lijonų litų, o jei imtume įsi
taisyti tinkamesnes vištydes. 
vietoje penkių, šešių vištų 
laikytų ūkininkai ir pievi
ninkai (čia žemės kiekis ne
svarbu) nors po 30—50 viš-

kas valdo žemę, kad ji būtų 
piktžolėmis apaugusi, ar 

,,'.’l vandeny jiermirkusi. Jis tu- 
ri imtis priemonių visas sias m! i
blogybes šalinti ir kovoti 
rimtai su priigmtieš reiški- 
niais.

“O iš kur pinigų, kapita
lo?” — ne vienas paklaus. 
Tiesa, be pinigų, be pasko
los—joks kraštas kiek grei
čiau ekonominiai pakilti ne
pajėgs. Tokiais atvejais su 
skurdu kovoti bus nelengva 

S.r nespartu.
Ar mes šiandien nežino

me, kokias pastangas daro 
dabartinė Sovietų Rusija? 
Ji mobilizuoja darbą, turi 
visas priemones vienose ran
kose (išskiriant, žinoma, ka
pitalą) — ir jau dešimtį me
tų tūpčioja vietoje. Kitų 
kraštų kapitalistai vengia 
jų ir jie skursta. Toki mil
žiniški žemės plotai nepajė
gia išmaitinti žmonių.

T ai kągi Lietuvoje kapi
talai — arba geriau sakant 
— piniginės paskolos turėtų 
nuveikti? Gal vertėtų su
kurti žymesne pramone, ku
rios žaliava randasi pačioje 
Lietuvoje? Taip. Žaliavos 
liūtu. Linų didžiausius kie
kius išgabenama užsienin. 
Gal būtų gerai, jei juos ap
dirbtų šalies viduje, bet jau 
gatavus produktus išgaben
ti svetur. Toliau miško pra
monė, cukraus. Tai vis atei
ties galimumai.

Tačiau gyvenimo prityri
mas mums jau nemaža davė 
suprasti, kad mums dar la
bai sunku būtų eiti lenkty
nių su kitų šalių, nuo seno 
išbujojusia pramone. Pra- 
monen įdėti kapitalai gali 
Įkųti nusmelkti ;gą|ingesnės 
kitų kraštų industrijos.

Lieka žemės ūkis. Žemės 
ūkis Lietuvoje dar labai la
bai mažai intensyvus. . Ne

■ • » . ■ 
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matinis žemės gerinimas. ;± jt^-gaiėtų LieUiva-už-kiau-
Toliau eina pievų ir ga- 

nykių taisymas — atnauji
nimas. Iš to seka geresnių 
gyvulių, pieningų karvių ir 
geresnių kiaulių auginimas. 
Jau tuo keliu einama. Pen
ki metai atgal nieko iš pie
no produktų nesam pardavę 
— gi 1928 mėtis užsienin 
parduota jau už 27 milijo
nus litu. Gi galėtume par
duoti tų pačių pieno pro
duktų, tuo pačiu pažangos 
tempu einant už kokių pen
kių metų — už šimtą milijo-

.u. Tara

šinius gauti irgi už šimtą 
milijonų litų.

Lieka dar linai, raguočiai 
mėsai ir kiaulės. Tai vis ga
limybės, kurios ne tik (luo
tų patiems ūkininkams ir 

‘mažažemiams pelno, bet de
šimtis tūkstančių darbinin
kų aprūpintų darbu ir duo
na. Emigracijos klausimas 
sušvelnėtų.

Čia skabiausią rolę sulos 
žemės ūkio kultūrai pagrei
tinti į priekį.

Laikui lx"gant karuivis-be- 
<1 i e vis sužinojo apie tą auto
kratišką pasielgimą popie
žiaus su šelpimo komisija, 
'tas popiežiaus pasielgimas 

įsu moteriške ir vaikais, di
deliame varge atsidūrusiais, 
i padarė į kareivį — jos vyrą 
ĮneiŠdikiomą įspūdį. To ka
reivio pavardė buvo, Musso
lini.

Bolševikai, kurie, kaip vi
siems žinoma, atkakliausiai 
varosi prieš kokį nors tikė
jimą į Visagali Dievą, kurie 
visais įmanomais būdais 
persekioja Bažnyčią, žudo ir 
. t rf 1 4 v ~T » I 1 1 /yi 1 /J 4 A 1 k .< •.ttt ttr KtitT T t; 11 o, tjcttttr ttZ

vie- klupti, buvo taip pat popie- 
j žiaus maitinami. Plačiai or-

* -pavardė. Popiežius paklau- ganizuotą pašalpą Rusijoj 
Bęs sąrašo įteikėjo, kodėl tos badaujantiems vedė jgzuitas 

kun. Walsh. Šelpta bolševi
kai visokeriopu būdu: mais- 

drabužiais, vaistais etc. 
Tai Bažnyčios veikimas 
Kristaus dvasioje.

Kiekvienas geras darbas 
Kristaus dvasioje atliktas, 
kai Į) gera sėkla žemėn įsėta. 
anksčiausiai' vėliaus atneš 
girą vaisių. Su bedievio 
šeimyna minėto atsitikimo 
vaisins tik dabar pradeda 
rodytis ir tai vaistus šimte
riopas. Nona abejonės, kad, 
nors ir ant labai prastos bol
ševikų žemės, išdigs kada 
nors ir tenai prakilnaus šel
pimo darbo gražūs vaisiai.

I

tankiai be jokio pragyveni
mo šaltinio, ir keliauti Į ka
ro frontą. Tokiu šeimynų 
buvo daug. Joms šelpti po
piežius Benediktas XV 
darė tam tikrą fondą.

Vieną syki atneštas 
P popiežiui Benediktui 
{^sąrašas tų šeimyną, kurios 
sŲ reikalauja }>agelL>s. Iš to 
^-'sąrašo buvo išbraukta 
R nos moteries ir jos vaikučiu

su-

I

[ tnoteres pavardė išbraukta?1 
I “Matote. Šventasai Tėve.
Įr atsake tas, mes sužinojome, tu. 
y kad toji moteriškė tai bai- 
r. saus bedievio-socialisto žm'o- 
k na. Jos vyras žurnalistas, 
^smarkiai nusistatęs prieš 
k. Katalikų Bažnyčią ir Į>rieš 
P tave, Šv. Tėve, jis turi ne- 
| Hiažą įtekmę į žmones.” 
< t‘Bet juk čia pavardė ne vy- 

atkirto Popiežius. Vv- 
juk -armijoje-ir jis te- 

ibliai yra pa vai gi din tas, čia 
ty Varge moteriškė ir vaiku- 
EfULUi gi būtinai jiems tu- 

misinsti pagelbą ir šclp- 
feti juos, kaip ir kitus.”

Moderniškosios Trejybes Dovanos

Modeminiai pranašai de- tverta ir bus atnaujintas že- 
tronizavę amžinąją Trejyln-, 
Jos vieton stato naują tre- 
jybę: jų vienintelis visoghlis 
dievas = tai žmogaus galin- 
gasai Protas; vienatinis to 
proto sūnus — tai Mokslas 
ir jų dvasia šventoji —.tai 
Ga)nta su visais savo įstaty
mais — dovanomis. Šian
diena, anot jų, žmogaus 
svarbiausioji užduotis tai 
įgrotu pabadyti galingajam 
Mokslui jiašonėu, kad jis 
graiČiaus dabąigtų susekti 
tąsus gamtos įstatymus li
tuos įstatymus užkinkytų 
sulai žmonių laimės malūną.

' Visas juk pasaulis ir žmoni- 
' jos gyvenimas tvarkosi tik 
■ sulyg gamtos nepakeičiamų 

įstatymų. 'Tretyjį asmenį 
moderniškosios dievybės be
garbindami, jie todėl nuolat

* ir šaukia: Moksle, “atsiųsk 
tik mums gamtos įstatymų 
paslaptis, o< viskas bus su-

mes veidas.” ir žmonija Lai- 
mėja plūduriuos.

Senosios Amžinosios Tre
jybės įstatymus - įsakymus 
žmonės veja iš visur: iš val
džių, iš taikos konferencijų, 
iš mokyklą, iŠ organizacijų, 
žodžiu, iš viso asmeninio, so- 
cialio, politinio ir ekonomi
nio gyvenmo. Ir nuostabu, 
kad kuodaugiaus žmonės 
naująją trejybę garbinti 
pra^yda, tuo gražiaus ji 
jiems atsimoka. Atsimoka 
karais, revoliucijomis sker
dynėmis, nuolatiniais potvy
niais, vulkanų išsiveržimais, 
žemės drebėjimais, badais, 
marais (influenza), uraga
nai s-vėtromis, negirdėtais 
šalčiais',, ngpiat^toniis ligo
mis etc etc.
Moksle, ar g 
kyši savp 
Gamtą ? /fe ' ./
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lytomis ligo- 
Ei, Pjote i r 

ta patvar- 
asmenį

Naujos Anglijos Katalikų

Vasajio 22 d. (Washingtono dienoje) įvyks Naujos 
Anglijos Katalikų Seimas.

Seimo vieta: Šv. Petro parapijos svetainėje, 492 E. 
7-tIi St., So. Boston. Mass.

Seimas prasidės 10 vai. ryte. t Prašoma delegatų nesi- 
vėluoti, nes vasario 22 d. yra penktadienis ir didžiuma 
dvasiškių turės grįžti anksčiau i namus į vakarines pa
maldas.

Kad išvengus ginčų ir nesusipratimų seimo metu, pri
mename visiems besirengiantiems j seimą delegatams, kad 
nepamirštų-prieš važiuosiant gauti savo klebonų paliudy
mus bent ten, kur yra lietuvių parapijos.

Seime bus pakelta svarbūs dienos klausimai. Geres
niam svarbiųjų klausimų supratimui bus skaitomi refera
tai. Seimui siūlome šią dienotvarkę:

1.
9

3.
4.

_ 5*

Referatas—skaitys kun. F. W. Strakauskas.
Referatas—skaitys kun. .J. J. Jakaitis.
Referatas—skaitys kun. V. K. Taškūnas. 
Seimo delegatų Įnešimai.
Seimo klausimas ir j<» vieta.__ -__ ____________ r

I

Į šį seimą gali ateiti ir šiaip visi katalikai, kuriems 
tik rūpi katalikų veikimas.

.V. .1. Federacijos Apskričio 
Seimo Rcnyimo Komisija 

__________ _ X «

v - r
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A. L. R. K. P. BLAIVININKŲ CENTRO VALDYBA: 
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. švagždys—pirm.;
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 viee-pinn.; 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Worcester, Mass.
O. Sidabrienė—iždin.; Kun. A Daugis, Blaivybės skyriaus 
Redaktorius, 41 Providence Street, W.orcester, Mass.
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P1LN. BLAIVININKŲ vininkų skyrius-ir duotas 
CENTRO VALDYBOS

PROTOKOLAS
/ ■

Sausio 22 d., 1929 metais, 
Blaivininkų Centro Valdyba 
turėjo posėdį Worcester, 
Mass. pas 'gerb. kun. J. J. 
Jakaitį. Šie centro valdy-

Labor

bos nariai dalvvavo: Dva- •* ♦ 
sios Vadas Gerb. Kun. J. J. 
Jakaitis; pirm. gerb. kun. 
J. Švagždys; rast. J. Svirs- 
kas; ižd. O. Sidabrienė ir iž
do globėjas P. Mantus. Su
sirinkimas atidarytas su 
malda per gerb. pirm.-------- ■=

1. Skaitomas seimo proto
kolas ir svarstyta paliktus 
seimo reikalus.

2. Kalbėta kas lvg'knvgu- 
čių “Alkoholis pavojingas.’’

jiems platus veikimas.
6. Kalbama kas lyg Seimo 

tvarkingumo ir jojo pasek
mių. Seimo diena
Day bus šiais metais per
mainyta Thanksgiving Day 
— Padėkavonės diena, 28 
lapkričio. Seimas bus Mon- 
tello^įass.

7. -Norima, kad per seimus 
būtų daugiau įdomumo; kad 
seimai būtų rūpestingiau 
rengiami ir sale puošiama 
ne tik vėliavomis, bet ir 
blaivybės obalsiais i r viso

Žemes Ūkio 1
. . V ■

Apie Nederlių ir 1929 m. Derliaus Perspektyvas
< b I i . •. / *K

Ž. ’ * - -

ūk. ministerijos irimuose 
žem. ūk. ministeris p, Alek- 
sa padare platų pranešimą 
apie tai, kas daroma sąryšy 
su aprūpinimu sėklomis ne
derliaus paliestų sričhj ir a- 
pie numatomas 1929 metų 
derliaus perspektyvas.
Centralinio statistikos biuro 

daviniai netikri
Centralinio statistikos biu

ro daviniai rodo, kad 1928 
m. derlius nėra menkesnis 
už 1927 m. derlių, — kalbė
jo ministeris. Tačiau ne- 
maža dalis javų suimta blo
gai: šlapi, jų grūdai drėg-

R • »•
■ -■ r:
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Kaunas, sausio 21 d. — * - šus ir minusus. Po ilgų ta- Jei žiemos antrojoj pusėj 
rimųsi, nutarta pagalbų bus javų per mažai supirk-

kiomis iškabomis. Tos iška
bas parūpins gerbiamas pir
mininkas.

Susirinkimas uždarytas 
su malda per gerb. pirm, 
kun.'J. Švagždi.

Nutarta pasiųsti kuopoms 
______ po kokius 200 ekzemn., kad 

kuopos platintų Blaivininkų 
spaudos leidinius.

3. Susižinoti su Lietuvos 
Blaivininkais kaip jiems 
sekasi išleisti mūsų leidi
nius. Tai pavesta raštiniu-

— -kuL— ----- — - *
4. Kas lyg • Blaivininkų 

vajaus, tai gerb. pirminin
kas apsiėmė pervažiuoti Į»er 
kolonijas, kur kuopos ji pa
kvies. Jojo antrašas: Rev. 
J. Švagždys, 20 TVebster St., 
Montello, Mass.

5. Kalbama kas lyg priau- 
• gančiųjų skyrių jauname-

čių. Pageidaujama, kad 
prie kiekvienos kuopos būtų 
suorganizuota jaunųjų Blai-

Rast. J. Svirskas

KLAIDOS ATITAISYMAS
17-11-1929

Gerbiaiiias p. Redaktoriau:
Praeitame “Darbininko” 

numery Įvyko stambi klaida, 
būtent, pasakyta, kad kun. 
J. Čapliko palaidojimo pro
cesijoj dalyvavo “Šv. Kazi
miero Draugijos atstovai,” 
kurie faktinai nedalyvavo, 
tuomi tarpu turi būti “Šv. 
Liudviko Karaliaus Drau
gijos” nariai. Prašau tai
atitaisyti penktadieniniame 
numery. -------------------

Su pagarba,
Kun. S. Vembrė
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Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turimi kelias oiganizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” daugylie iliustracijų pa.- 
rod<>, kaip gy'vena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

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

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

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

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

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

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
doleris, už vieną dolerį turėsite galo metų puikiai

- .muštruotų dideU knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” . .

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausiniu.

“MŪS Ų VIL NIA U S ” ad resas: Kaimas, Lais
vės Al. 6L Litlmania. •

visai paliko ant lauko žie- 
mavoti. Tad tikrovėj 1928 
m. derlius maisto produktų 
davė mažiau, negu 1927 m. 
Buvo blogas ir bulvių der- 
lius. 1928 m. derlius pasižy
mi ypatingu nelygumu. Su- 
valkija po karo gavo maksi- 
malį( ?)• derlių, o Pakuršis 
— minimalĮ.

metams pasėlių yra 
daugiau

Nežiūrint 1928 m. nepa
lankių gamtos sąlygų, užsė
ta žiemkenčių apie 20j)00 
ha. daugiau, negu buvo pra
ėjusiais metais. Bet liko ir 
neužsėtų plotų, kurie bendro 
žiemkenčių pasėlių ploto su
daro 5.5 proc. Atskirais ap- 
skričiais neužsėti plotai taip 
atrodo: Šiaulių apskr. neĮsėy 
jo 30 proc., Birių—20 proc.1, 
Panevėžio — 12 proc. ir tt. 
------- Su valkiečiai visus------  

pralenkia
Suvalkijoj labai mažėja 

pūdymų skaičius. Suvalkie
čiai išsiskirstę viensėdžiais, 
apsėję daug didesnį procen
tą, negu atskirais rėžiais. 
Jie dėl to pasėjo daugiau 
normos. Dėl ilgo rudens be
veik viskas išarta vasarojui. 
Žiema palanki žiemkenčių 
būklei.
Ir 1929 m. derliaus perspek- 

t y vos ne d ži agi n amči os
Gana nelygios derliaus 

perspektyvos esančios ir 
ateinančiais metais. Pakur- 
sėj ypatingai tos perspekty
vos blogos. Daug plotų li
ko iš rudens neužsėta.
Žemės bankas nutraukė kre

ditus Pietų Lietuvai
Nukentėjusioms nuo ne

derliaus sritims teikiama 
pagalba. Sėjos reikalams 
paskirta 10 milijonų litų. 
Sėklos gabenamos iš kitų 
rajonų. Ksą nukentėjusių
jų sričių ūkininkai^ne taip 
blogai dar gyvena: jie turi 
sėklų ne tik. sau, liet ir kai
mynams pakankamai (!). 10 
mil. litų esąs tik priedas 
prie vietinių išteklių. Že
mės bankas nutraukė visus 
kreditus Pietinei Lietuvai ir 
juos teikia tik nukentėjusių 
sričių ūkininkams.
Kokiam pavidale teikti 

galba: sėklomis ar 
pinigais?

Ministeris' pareiškė, kad 
šiuo klausimu vyriausybėje 
gana ilgai svyruota, kol per
galėjo jo paties nuomonė: 
pagalbą teikti sčklomis.Sėk- 
lų teikimo praktika savo 
praeity yra turėjusi ir pliu-

teikti sėklomis. Šitaip, gir- 
di, reikalą tvarkant, nedaug 
tepasiliksią neapsėtų plotų. 
Teikiant gi pagalbą pini
gais, — ji savo tikslo nepa
sieks, nes gali nueiti pašali
niams, ne sėklų reikalams. 
Tatai parodanti ir 10 m. 
praeities praktika.
Iš piniginės pagalbos bū

sianti varoma speku
liacija

zJei pagalba bus teikiama 
pinigais paskolos pavidale 
4 metams su 3 proc. meti
niais, tai bet kuris ūkinin
kas, ^panorėsiąs gautitokią 
paskolą, nors jam ir ji ne
būtų reikalinga. Kodėl, gir
di, nepasinaudoti tada, kai 
galima, ir kodėl ją nepanau
doti pasalūnėms tikslams?

Tatai matome iš Žemės 
banko praktikos. Kai Že
mes bankos vasarojaus sėk-

pa-

loms davinėjęs pinigines 
pašalpas, tai jų 50 proc. nu
ėjo pasalūnėms tikslams. 
Dabar, girdi, dar daugiau 
nueitų. Skolintųsi ir tie, 
kuriems visai nereikia. Bet 
^dalinai teksią pagalbą teikti 
ir pinigais.

Pagalbos teikimo darbą 
teko organizuoti. Reikalin
gas sėklų kiekio supirkimas 
ir išdalinimas esąs sunkus 
darbas. Piniginė parama 
būtų daug lengviau suteikti. 
Bet nukentėjusiųjų sričių 
greičiausiai nedigs sėkla. 
Jjlil beveik ]pusė reikalingų 

sėklų supirkta
Supirkinėjamotnš' sėkloms! 

kondicijos pažemintos. Sėk
lose gali būti 1 proc. žolių. 
Vartojama Berlyno purka, 

. kuri yra aukšta. Nustatytos 

. sėkliniams miežiams- 80% 
daigumas ir avižoms — 85 
proc. Kainos avižoms nu
statyta 25 litai centneriui ir 
miežiams 28 lit. Vieniems 
išrodė šios kainos per dide
lės, kitiems per mažos. Su
pirkinėjimo eiga rodo, kad 
kainos nustatytos tinkamos. 
Pasiūlymų gauta pakanka
mai. Supirkta 45 proc. to, 
kas reikalinga supirkti. 
Daugiau 16 vagonų negali
ma vežti nei siauruoju gele
žinkeliu ir nei elevatorius 
priimti.

Ūkininkų ir pirklių 
kalkuliaci jos

Klaipėdos krašte, kur bu
vo supirkinėjamos sėklinės 
avižos, 1 litu pabrango. Ma
žeikių apskrity taip pat. Dėl 
to vyriausybei supirkinėji
mą tose vietose tenka nu
traukti.

Daug kas grūdų visiškai 
nepardavinėja ir laukia pa
vasario, tikėdami vyriausy
bę ir organizacijas privers
ti pakelti kainas. Taip da
rą suvalkiečiai ūkininkai ir 
pirkliai. Jie teparduoda tik 
tiek, kiek jiems reikalinga 
apsimokėti samdiniams, už 
perkamą mišką ir pan. Su 
kitais grūdais jie tyčia lau
kia pavasario. Bet jie daro 
apsirikimą.
Vyriausybė importuos grū

dų iš užsienio
Vyriausybė savo nustaty

tų kainų griežtai laikysis.

ta,, tada bus įsileidžiama ja-- 
vų iš užsienio. Jei javų kai
nos ten būtų per aukštos, tai 
vyriausybė sumažinsianti 
geležinkelių tarifus ir dalį 
išlaidų pasiimsianti ant sa
vęs. Ūkininkai ir pirkliai 
su savo kalkuliacijomis tik 
smarkiai save —apsigautų. 
Tie užsilikę javai pas ūki
ninkus būtų tik didžiausias 
nuostolis patiems ūkinin
kams.
Kodėl nustatyta tokia aukš

ta sėklų pardavimo 
kairia?

Pardavimo kaina nustaty
ta 4 lit. brangesnė, negu pir
kimo. Girdi, tik pervežimo 
išlaidos traukiniu iš Vilka- 
viškio Į Šiaulius atsieina 70 
centų kiekvienam centne- 
-ritrh—Į Birius iš Vilkaviy 
kio atseina net 1 lit. 80 c. 
centneriui, nes Į čia vežama 
siauruoju geležinkeliu. O 
kur, girdi, supakavimas, su
pirkimas, vietose išdalini
mas. sandėlių nuoma ir vi
sos kitokios išlaidos. Tai 
atseina daugiau 4 litų. Bet 
kas yra daugiau 4 lit., tai tą 
prideda pati vyriausbė.
Kiek uždirba “Lietūkis” 

vietos supirki neto jai
Vietos žemės ūkio organi

zacijos, kurios supirkinėja 
sėklas, uždirba centneriui po 
20 centų. “Lietūkis” už tar- 
pininkavimą uždirbąs po 30 

jQl centų centneriui. Bet kar
tu, girdi, Įeina ir jo rizika. 
Jis gali pristatyti blogų sėk
lų. Tokių sėklų du vagonai 
jam tekę atgal atsiimti.

Jei sklandžiai eis, tai, gir
di. “Lietūkis” gali išeiti tik 
ant savo. O jei ne, tai tu
rės nuostolių ( ?!). Sėklų su
pirkinėjimą, išdalinimą ir 
prie elevatorių tikrina agro
nomai.

Vašu r i n i ų k vi e ė i ų 
pritrūko

Miežių supirkta jau 
maža. Avižų apie 4,(XX) 
nų (80,000 centn.). Vasari
nių kviečių supirkta dar tik 
apie 60 tonų. Kondicinių 
kviečiukų negalima gauti. 
2 vagonai kviečiukų teko 
nepriimti. Tinkamų sėklų 
sunku vietose gauti, nes kur 
jų atsiranda, tai kaimyni
niai ūkininkai jas tuojau iš
perka.

Katastrofingai menkas 
sėklų daigumas

1928 m. derliaus yra labai 
menRąs sėklų daigumas. Pa
vyzdžiui dvarininko Koma
ro vasarojaus sėklų daigu
mas yra tik 40 proc. Dar 
blogiau yra dvarininko Hel- 
ceriųano (Ruzgių dvare). Jo 
vasarojaus daigumas tesie
kia 25—30 proc. Vadinasi, 
sėti beveik reikės dvigubai. 
Linų sėmenų supirkta apie 
220 tonų. Sėmenų irgi ma
žas adigumas. Bet juos ga
lima išvežti į užsienį nors a- 
liejaus spaudimui? Pas pir
klius supielėjo labai daug sė
menų. Rygos pirkliai krei
pėsi į Šiaulių elevatorių, 
kad juos išdžiovintų. ' *

u

ne- 
to-

-* ■ z -

~ •* - i*——-

r -
(

r

APSVARITYKIT DABAR 
PRIDĖTĄ PARANKUMA

’ • ■ ■ . \ ' /VtNaujos vakarinės kainos kitan miestan telefonu šau- j 
kimų numeriais, sutaupina daugiaus negu pinigas. 
Jos duoda daugiau parauktum) ir pasekmių.

-.•*x, č I
• ;

‘ *4 ■

Šita valanda ir pusė anksti vakare daug reiškia abie?“ g 
jose telefono linijos pusėse. Tai liuosa valanda,

Didžiumoje šeimynos jau būna pavakarieniavusios,-- 
o vakariniai išėjimai dar anksti. Tada tai paran- 
kus laikas telefonu šauktŲ socialiais reikalais. ICj?^ 
Jūs veikiausiai rasite žmones namieje.

Vakarinės kainos yra ir daug žemesnės už dienines .'-y 
kainas; bet reikia atminti du dalykai. Kad jos tai- ? 
komos šaukimams iš" stoties iki stoties, geriausiai . jžj 
šaukti numeriais. Ant artimų,šaukimu, kur dieninė 

“kaina yra 35e. ar mažiau, kainos vakare nepersimaino.

Kad ir pilnomis dieninėmis kainomis mes visados | 
turime daug šaukimų kitan miestan anksti vakare, -į 
Mes esame prisirengę pasekmingai prižiūrėti padau- 
gintą biznį, kuris ateis kuomet ekonomiškumas šio 
naujo vakarinio patarnavimo bus geriaus žinomas.

New Engiand Telephone t 
and Telegraph Company ^

Pinniaus dienos kainos buvo iki 8:30 vai. vakaro. 
Vakarinės kainos dabar prasideda kaip 7:00 ir būna 
iki 8:30 vakaro.

d.

Vietoj kviečiukų- ir sėmenų 
sėklų gaus piniginę 

paramų
Kviečiukų ir sėmenų sėk

lomis visus reikalaujančius 
patenkinti nėra galimumų. 
Jei natūra bus sunku aprū
pinti, gaus pinigais. -
Kiek gali kiekvienas nuken

tėjęs gauti jmšalpos?

Iš karto manyta, kad nu
kentėjusieji galės gauti po 
600—700 litų. Bet pradėjus 
skirstyti kreditus, pasirodė 
reikalaujančių skaičius ga
na gausus ir kiekvienam 
teks ttik po 120—150 litų, 
žinoma, natūros pavidale.

Iš kitų rajonų atgalienta 
sėkla, kuria bus užsėti ne
derlingos sritys, bus geriau 
sužėlusi, negu vietinė.

Inteligentai varo 
agitaciją

Nepasitenkinimų iš kalno 
numatyta, — sako ministe
ris — ir jų bus. Kas nori, 
girdi, pinigų gauti ne sėklai, 
bet kam kitam, tai tas bus 
nepatenkintas. Ministeris 
pastebėjo, kad inteligentai 
varo agitaciją prieš šitą bū
dą: girdi, jK'r brangi sėkla, 
ji gali nedygti arba sugesti 
ir tt.

Daug kur sandėliai erzina 
žmones. Suvažiuoja apie 
150 ūkininkų gauti sėklų, o 
gauna tą dienh tik 100 ar

panašiai. Nevienam prisei- 
na dvi dieni sugaišti.

Pagalbos teikti seniau^S 
nebūtų pajėgtoji)

Ministeris savo kalboj pay 
žymėjo, kad seniau, nors ii?- 
visos politinės grupės būtų 
ėjusios išvien, bet tų operai r'1 vijų atlikti nebūtų pajėgu
sios (!) Dabar girdi, 
atsirado provincijoje sąži-- 
ningn ir išmintingų ūkinin
kų, ko prieš kelerius metus 
nebuvę* (!). -:V 1
1929 metų- derliaus perspėti? 

tyvos v ■

1929 m. derlius gali būti 
aukščiau vidutinio. Bendri 
pasėlių plotas 30—40,000 ha 
didesnis už 1927 m. Alytaus^ 
Marijampolės ir Šakių aps
krityse kviečių pasėta 1^ 
kaito daugiau, negu 1927 m.

Tuo ir baigė ministeris sa- 
vo pranešimą. ..

Po to, spaudos atstovai 
davė Įdomių paklausimų ą* 
pie žemės reformos eigą, 
prekvbos sutarti su Vokieti*: 
ja, miškus ir daugelį kitų 
klausimų. “Rytas”.

_____________________
—i___

PAIEŠKA U brolio Adolfo JT** 
mulevičiaus, paeina iš Vilniaus 
rėd.. Marcinkonių par., Zarvimį 
kaimo. Apleido Montello 14 mėtį 
atgal ir nuvyko Pennsvlvanijoe 
valstijom Nieko apie jį negirdė
jau. Kas apie jj žino arba jis pate 
atsišaukite sekančiu antrašte: Į. 
Tamulevičia, 33 Arthur St., Mete 
tello, Mass„ (V.-22)'
.... " "

i

i

JEIGU NENORI. KAD TAMSTOS VAIKAI 
PAMIRŠTŲ GIMTĄJĄ LIETUVIŲ' KALBĄ, į 

TAI IŠRAŠYDINK JIEMS

GRAŽIAUSI VAIKŲ LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”

-- - -4
"M

■te J

Daugybė paveikslų! Pasakos, apsakymėliai, eilėrašfiai* ; 
juokai Piesos vaikų teatrui Žinutės iš gimtojo krato. 
to ir plataus pasaulio. ĮvairumėliaI Uždaviniai ir !

; pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, mįslės. Darbeliai
; iš popieriaus,molio ir kitokį L&ikarščio kaina: metams j 
[ 2 dol., pusei metų — 1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. J 
! Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir kiti dailininkai LeL 1 
; džia “PASAKOS” B-vš. Redaktorius JL Giedraltia, J 

; r Vienas Nr. susipažinti siunčiamas veltui

Adresas: “Saulutės” Administracija Jurbarite
f ' ' - ’’ ’ 1
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PADŪMIS

Tur būt nagus graužiasi, kad nėjo už Padūmio!

( A p y saka)
(Tęsinys)

vt Paliko tik vienas gyvenamasis namas. Ir tas tik Un- ByT*’ * —r--------' X
guraičio drąsumu išgelbėtas. Senoji Narimantienė išsi- 
gandusi gaisro sunkiai susirgo.----- ’___________________ _
Hjįy j—— - -

< Gaisro priežasties niekas nežinojo. Kilo įvairių Į vai- 
rausiu kalbų, spėliojimų. Kaip paprastai pasauly, dau- 
guma širdy džiaugės ištikusia kaimynų nelaime. Daugu- 
nih pirmiau pavydėjusių besi peršančio Padūmių-Jono, 
dabar piktai juokėsi.
/ ■ ■

Na, žinoma, dabar Padūmis į ją nežiūrės.
Taip kalliėjo kaimynai, bet Jonas kitaip galvojo. Jis 

niekaip nesitikėdamas nepasisekimo dar kartą pasipiršo 
Onutei Bet koks baisūs buvo kaimynų nustebimas, kad ir 
Žį-kartą Onutė griežtai jam atsakė.

- Kvailas tėvas mergšei visą valią duodamas. Na ir 
'jie darys’ Juk tas agronomas kaip stovi, taip bran- 

be cento kišenėje, tėvas senas—ne jam rūpintis nau- 
lįftie trobesiais. Nueis už-niek šitoks ūkis L .--------------- —

* 
gfek-i-. * *

— O Jėzau !—sudejavo Onutė. Baltus Jo® rūbus greit 
sumirkino raudona kraujo prasimušusi srovė. Apalpusi 
nusviro ant savo vyro rankų. Tai atsitiko poros sekun
džių laikotarpy. Minia suūžė. Moterys spiegdamas pra
dėjo grūstis prų* durų. Dideliam prasiskyrusių žmonių 
rate gulėjo sukniubęs Padūmių Jonas. Šaly jo ant žemės 
gulėjo numestas revolveris, iš krūtinės tekėjo kraujas...

♦ ______________ ____________ __________

♦ ♦

Tik stebuklas imli ji išgelbėt, aš čia bėjėgirt.. .--- kalbv-
jo išėjęs iš atskiro ligoninės kambario gydytojas nusimi
nusiam Jono tėvui. Prie Jono lovos sukniubusi motina 
laužydama rankas žiūrėjo Į mirtinai išbalusi sūnaus veidą. 
Beviltis verksmas plėšė jos krūtinę.. .

— Ar pakviesti kunigą ?.. Sūneli, susitaikyk su Die
vu.. .—pro ašaras nuolatos kartojo. 7

Bet jis tylėjo. Kartais, sunkiai atverdavo akis, pa
žvelgdavo Į priešais kybantį kryžių ir vėl, lyg nusigandęs, 
greit užsimerkdavo.

— Sūnau, tu nebuvai velykinės! O Dieve... Dieve! 
Pasigailėk jo... •

— Ar ji?.. Mama sakyk tiesą.. .Ji numirė?..
— Vaikeli, ji gyva... tik sužeidei... visai mažai... 

Džiaugsmu nušvito jo išbalęs veidas.______ ”__________ _

Vasario 16-tos pamint- 
------------ j int t t*------------

iiinkė panelė Piniutė. Šie 
visi penki jaunuoliai Ame 
rike gimė.

Po to stojasi kalbėti dide-

č-; DETROĮT, MICH.
BV.sV Side

La\vreuc iečiai lietuviai kaip 
kas metai taip ir šįmet, nuo 
kitu kolonijų neatsilikdami 
paminėjo Lietuvos nepri
klausomybes dieną.
♦

Šeštadieny buvo laikomos 
šv. Pranciškaus bažnyčioj 
šv. mišios Lietuvos naudai. 
Jas giedojo kun. Virmaus- 
kis. Šv. mišios buvo apgar
sinta išanksto. Dėlto susi
rinko pasimelsti daug žmo
nių. Sekmadieny ivko dide
lės prakalbos.

■O* Praslinko pora mėnesių. Gražų pradžioje rudens 
^sekmadienį buvo sutartos p. l'nguraičio ir Narimantų O- 
Eiirtes vestuvės.____________________________________

Parapijos bažnyčia buvo kimšų* prisikimšusi žmonių. 
£ Lankė-atvažiuojant iaumiin. Visi, mat norėjo pamatyt 
^jaunąją porą, apie kurią tiek daug kalbėta.

— Atvažiuoja! Jau atvažiuoja!—suklegėjo į švento- 
| rių išsipylusi minia. 'Ties atviromis šventoriaus durimis 
^.sustojo visa eilė brikų, faetonų...
|iį;Skęstanti baltam šyde, rūtų vainiku ant gelsvų kasų, 
/.baltų kvepiančiu lelijų ir rožių bukietu rankoj. Onutė at- 
£*rodė~pasakų gražuolė—karalaitė. Vidujinis rimties mo- 
Lmentas atsispindėjo jos veide. Kiek varžydamas! iš visų 
Fpusių į ją smeigiaųiais žvilgiais, .ji lengvutė, lyg baltas 
^debesylj^ p:i!n:ržn ėjo atsirėmusi savo išrinktojo lankos.K/ .
g . Bažnyčios altoriuje, taip degančių žvakių, tarp iš- 
* kilmingo vargonų ūžimo, maloniai išklausė dviejų nekai
sti} širdžių priesaikos 'Tasai. Kuris gražią, kūrybinę meilę 
Įį žmonių širdyse sukūrė.. . Išklausė ir palaimino.
y"*" Prie šventoriaus durti augo didelis plačiašakis kle- _ * . . . pfras, Niekas nekreipė dėmesio i kažin koki jauna, prie jo------—fe--------------------------------------- --------------------------- • t-------------------------------- ------- u . *

^prisiglaudusį. vyrą. .Jo baisios, kerštu verdančios akys 
^palydėjo jaunuosius bažnyčion, bet patsai nepasekė mi
glios. Nuleidęs galvą pasiliko stovėti. Kietai sučiauptos 
•lūpos virpėjo, matyti, jame virė smarki vidaus kova. 
Ofet pamatęs iš bažnyčios besigrūdančius žmones, jis išsi- 

Pikta Šypsena perbėgo jo veidą. Geležinėm alkū- 
i'Jttėm prasistūmė prie palikto jauniesiems tako.
< — Padūmis...—kažin kas parodė į jį.. .

•«-. x— Tikrai jis! .Jau prrvčiu. broleli!—nusikvatojo ki
lti? Tuo tarpu tarp 'plačiai atidarytu bažnyčios durų nuo 
paukštų laiptu pamažu lipo jaunoji pora. Nutilusios mi- 
f alios akys vėl sužiuro Į juos.
fe” • A’~

K' Staiga suskambėjo du revolverio šūviai.

— Ji man atleis... ji—angelas, gera. Mama, sku
bėk. .. kunigą...

Ilgai klausė jaunas Kristaus tarnas mirštančio nusi
dėjėlio išpažinties.

Išėjus kunigui ligonio lovą apsupo giminės, pažįsta
mi ir buvę draugai.

Jis tyliai gulėjo užmerkęs akis, retai ir sunkiai kvė
pavo. Motina vis klūpojo prie jodo vos.

— Neverk, mama,—sunkiai ištarė ir apvedė susirin
kusius temstančiu žvilgsniu.

— “Ir jūs čia draugai ? Ačiū, kad atlankot paskuti
nį kartą. O kaip sunku! Klausykit visi... Aš niekšas, 
žemas buvau... Dievas man atleido... gal atleis ir tie. 
kuriuos aš nuskriaudžiau.. . O prakeikta girtuoklystė!. . 
Klausykit.. . Narimantus padegiau aš.. . Pasakykit, kad 
mirdanuis atleisti prašau.. . Draugai!. . Sunku mirti pa
liekant purviną gyvenimą... d.) kad galėčiau, dar gy
venti !..

Kurti tyla viešpatauja kambačy. Visi stovėjo nulei
dę galvas, sunkaus jausmo prislėgti. Mirtis artinosi paim
ti savo auką. Ji jau čia pat plezdeno ištiesusi juodus spar
nus.

Jonas dar kartą sunkiai-«fsiduso. Dvi didelės ašaros 
nusirito per šąlantį veidą ir susimaišė su visa, atlęidyian- 
čiom motinos ašarom.. . nusileidusi ‘mirtis užpūtė menku
tę gyvytk^s liepsnelę.. . (“š-nis”''

(Galas)

Buvo vietinių kunigų skel
biama kad kiekvienas Law- 
renceo lietuvis ką nors pa- 
trijotingo padalytų paminė
jimui tos brangias tautos 
šventės. Ragino kad ypa
tingai—tėvai—savo—vaikams 
papąsakotii, paskaitytų ar 
parodytų ką n<>r< opio I,i<>-

ITIų talentų kalbėtojas tai 
kun. Jonas Švagždys Brock- 
tono klebonas. Savo*orato-> 
rišku gabumu, energingu
mu, aktyvumu ir juokais iš
syk paagv oklausvtojus. Ir 
valandą su jais pro tiškai be- 
sigiumdamas nupiešė jiems 
daugybę gražiausių vaizdų 
ir išmokė Juos,’kaip geriau
sias profesorius, kas yra tik
roji laisvė: Daryti n eka ir 
kaip nori, bet daryti ką ir 
kaip reikia.

Apie laisvę kalbėdamas, 
Tėvas Švagždys išskaitliavo 
kas nori ir myli laisvę, bū
tent akmenėlius, augmenis, 
paukštelius-žvėrelius, žmo
nes ir Dievą. Prirodė jog 
Dievas labiausiai myli ir 
gerbia laisvę neatimdamas
lino žmogaus didžiausio tur- 
to žmogaus fluosos vaitos, 
l-lln.nnf ni.JŲ.n

Sausio 27-tą Lietuvių Sve
tainėj art. J. čižauskas ir 
art. E. Rakauskienė davė 
koncertą. * *

Publikos buvo^ pilna di
džiulė svetainė. Programas 
irgi buvo nepaprastai įdo
mus. ______ T_į_

Pasirodžius p-niai E. Ra- . 
kauskienei ii- padainavus ’ 
porą dainelių, aplodismen
tams nebuvo galo.

Pp. J. Olšauko -ir E. Ra
kauskienės duetas publikai' 
labai pati ko Ji* triukšmingai 
plojo rankomis.

Paprastai art. J. Olšaus
ko koncertus žmonės mėgsta 
ir skaitlingai lankosi.

Dar čiėi prisidėjus garsin- _ 
gai lak'štuteei p-nei Rakaus
kienei Detroito visuomenę

GEGUŽIO 26 DIENA meiftus iš anksto, kad potani 
nebūtu per vėlu.

Mūsų krautuvė atdara iki
9 valandos vakare.

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

gauna — Įžeidiža laužyda
mas Dievo Įsakymus/ Žmo
gus to neiškęstų, sako tėvas 
švagždys. Padovanojęs u- 
bagui lazdą ir gaudamas 
nuo to ubago su ta lazda 
jierti žmogus atluptu lazdą 
ir sušertu nedėkingamjam 
ubagui. Dievas neatima liuo- 
sos žmogaus valios nė vie
nam. A r tai čia ne didžiau
si meilė Jaisvės-liuosybės? 
ar ji m iiiri iššaukti iš mūsų 
dėkingumą ir paklusnybę 
Dievui? a

pilnai patenkino.
Apart K. Rakauskienės ir 

J. Olšausko programoj da
lyvavo vietinis dainininkas 
J. Valiukas .ir mergaičių 
choras. ** {

D tildėte

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 Sūffolk Street. Cedar 6771

PHILADELPH1A, PA.
.V/išorė patrini“/>apitona”

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

Į- veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
; liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas išeivis 
I turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš- 
• tį, kad jos neužmirštu. Iš daugelio laikraščiu tin- 
Į kimiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
! ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS” nes
' “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, gyvuliu au- ' 
ginimą, šeimninkavimą. rinką ir kainas, deda daug 
gražiu pasiskaitymu, juoku, Įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO’’ kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai. arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania. Kau
nas “ŪKININKO” administracijai. Gedimino 
g-ve 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami ji savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

p t

Aną dieną aplankiau p. K. 
Sidabrą, kuris turi laivu a- 
gentūrą po numeriu <875 
Cambridge St., Cambridge. 
Mass. Ofisą turi gražų. Pats 
p. Sidabras malonaus būdo, 
pilnas energijos ir sugabus 
agentas. Tą dieną p. Sidab
ras pardavė dvi laivakortes 
išvažiuoti ir 3 laivakortes 
atvažiuoti. Matyti visi P^-j^ 
tenkinti jo patarnavimu. į 
Taipogi teko matyti keletą į 
laišku iš Lietuvos, kurie dė-l- 
koja p. K. Sidabrui už gerą j 
patarnavimą ir greitą laivą. 
Man buvo malonu matyti 
kad lietuviai yra sugabūs 
vyrai. Taipogi p. Sidabras 
pasigyrė, kad rengia lietu-* 
vią ekskursiją gegužės 26 d. 
iš Bostono į Lietuvą.

IVoreesfer^io lietu vienus 
žinotina

Aš gavau daug laiškų iš 
Worcester’io ir manęs pra
šo kad aš jiems patarnau
čiau laivakorčių pardavime. 
Aš Tamstoms patarnauti ne
galėsiu, nes pertoli nuo ma
nęs gyvenat. Geriau kreip
kitės pas p. K. Sidabrą. O 
kurie galite pas mane at
važiuoti, tai tiems su mielu 
noru patarnausiu. Parduo
siu laivakortes ir pinigus į1 
Lietuvą arba Lenkiją pasių
siu doleriais, 

i Kurie manot važiuoti į
Lietuvą, pasirūpinkit doku-J P. 0. Box 91, Lawrence, Mass.

GRIIŽTANTIEMS I 
‘ LIETUVA

j Kas iš amerikiečiii ketina grįžti 
į Lietuvą ir mano ieškoti žemės 
įpirkti tiems rekomenduoju pirk- 
j ti mano dvariuką, kuris randasi 
.-kriogalos parapijoj, Girkalnio 

•j vaisė.. Raseinių apskr. ir vadina- 
i si Skapiškis—S klmtr. nuo Ario

galos. Žemės plotas išviso 86 ha.; 
tame skaičiuje 28 ha. miškų: že
mės plotas išviso 86 ha.; tame 
skaičiuje 28 ha. miškų; žemė ga
rą—antros rūšies: troboš grerame 
stovyje: kaina nebrangi. Dėl są- 
lygrų prašau kreiptis Į mane šiuo 
adresu: Prof. D. Rudzinskui, Dot
nuvos Selekcijos Stoties Vedėjui, 
Lithuania. (V.-26)

i

VĖLIAVOS IR ORGANIZA 
CIJU ŽENKLAI

A.

mnstj specialybė ir litru metu prak 
tlka. Darbas artistiškas. Kainos žemos

M. A. NORKŪNAS

tai

Sekmadienv (patogumo 
dėlei) įvyko bažnytinėje sa
lėje, Bradford St. didelės 
prakalbos. Žmonių susirin
ko apie 4(M>. Kun. Virmaiis- 
kis prašomas Federacijos 
skyriaus pirmininko per
statė vakaro„ tikslų ir šven
tės reikšmę. Toliau jis 
perstatinė jo programos da
lyvius.

Pirmiausiai gražiai pade
klamavo mažas Švenčionių 
sūnelis “Verpėją.” Jis bu
vo giriamas už aiškia tarme. 
Ir jo mariute gavo pagyri
mų už mokymą vaikelio lie
tuviškai. Visos lietuvės tai 
turėtą daryti.

Pasirodo panele Jereekiū- 
tė, vietinio duonkepio gabi 
duktė ir gabiai, aiškiai
jausmingai eiliuoja su po
naičiu l’linovieiu vysk. An
tano Baranausko nemirtin
gą “Pasikalbėjimą Giesmi
ninko su Lietuva." Šis vei
kalas yra augštos klesės ir 
padare dideli į susirinkusius 
Įspūdį. Kiekvienas lietuvis 
turėti] susipažinti su tuo 
taip kilniu patriotingn vei
kalu.

Toliau kalba kun. F. M. 
Juras. Loveli ’io klebonas. 
Kalba pamokinančiai, gra
žiai. iŠskaitliiiodamas lietu
viu išvargtus vargelius bran
gios laisvės — nepriklauso
mybės iškovojime. Prirodi
nėja kad tikrumas ir pasto
vumas patriotizmo remiasi 
ant Dievo ir artimo meilės. 
O tąją meilę, kurią Dievas 
įkvėpė, užlaiko tikroji reli- 
£ija-

Po to sudainuoja kvarta-įjo
tas “Leiskit į Tėvynę” ir 
“Mes be Vilniaus nenurim-

Kvartėte dalyvauja 
Lenslierkaitė ir Zo- 

ponaičiai Amsėjus 
Jiems pianą 

vietinė vargoni-

sim.” 
panelės 
lubaitė. 
ir Zareskas.
skambino

Vasario'I d. nežinomi pik- 
;i-(tadariai nušovė taip čia va

dinimą “boinu kapitoną” 
Frank “Bigliead” Mulli- 
gan. Peršautas prie 2nd ir 
AVIiarton gal vii].

Spėja, kad šauta iš bebal
sio brauningo. Paleista trvs 
šūviai.

Policija nuvežė Į ligoninę 
ir už keliu minučių ten 
rė.

Jau areštavo keletą 
žiūrėti] asmenų, tarp ją 
nas lietuvis, prie kurio
mo padaryt;! žmogžudystė.

Sako, ^hd nužudytasis už- 
s;in>davęs tuo amatu nuo! 
pat mažens. Buvo 15 meti]! 
amžiaus.

Visi ji gerai pažino ir už-j 
tai praininė “kapitonas Big- 
head.”

DR. J. G. LANDŽIUS
(SEVMOUK) 

Prnvfdence St \VOKCESTER 
Tol. Park 5R73 

Suteikia pat arinis laiškais 
kitur gyvenantiems

r.i

nu- 
vie- 

t 

na-

i

K iš Lis

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BUILDING
Worcester, Massachusetts

Phone Park 5065

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gryduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Ofiso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS)

638—640 Slater Building
Worcester, Mass.

Narni] tel: Cedar 1768-M
  •

v

F.KLASTONFOTOGRAFAS
Jei norit turėt savo aišku 
paveiksią, tai eikit nusifo- 
tografistą—F. KLASTON. 
tografuot nas patyrusį fo- 
Darhą atlieku vėliausiais 
išradimais. Ant pareikala
vimo, einu į stabas fot6- 
grafuoL

*
Beje, turiu dar išradimą 

—padarysiu jūsų paveiks
lą ant veidrodžio. Ateikit 
persitikrint.

F. KLASTON—FOTOGRAFAS
24 Millburv Street Worcester, Mass.

Telephone Park 2226

(
I
1
i
I

J



BRANGŪS TAUTIEČIAI

CAMBRIDGE, MASS.

Yurgeliuną.

PATERSON, N. J.

Adv. S. Višinskis biznio 
reikalais lankėsi Bostone. 
Atlikęs biznio reikalus nepa-

kamba- 
didelis 
keletą

2 šeimynų ir krautuvė
So. Bostone po 5 kambarius ir 
2-jų karu garadžiuB, namas gerai 
įtaisytas, randasi tarpe lietuvių, 
galima daryti gerą biznį. Parduo
da už $9.500. Matykite J. P. Tui- 
nylą.

Elegantiškas Namas
South Botsone prie Farragut Iid., 
didelis, tvirtas namas po 5-6-6

BRONIS KONTRIM
CO N8TABLE

Real Est&te and Insurance 
Justice of ThePeace »

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems

120 Marine &L So. Boston 
Tel. Š. B. 2483-W

LDS. 17 kp. susirinkimas 
įvyksta kas pirmą sekma
dienį kožno menesio 2 vai. 
po pietų, kuopos kliubo 
kambariuose. 70 Lafayette 
St. Malonėsit vis inariai su
sirinkt laiku. Taipgi tie na
riai, kurie skolingi malonė
kit ateit uzsimokėt, nes ki- paminėjimui, 
taip liksit išbraukti. Į sitiko visai kitaip, nes kalbė-

Po susirinkimui sekreto- tojai garsino savo biznį, 
rius pinigu nepriims. {Pirmas kalbėtojas buvo po-

Rašt. nas Jurgis Gegužis. Aš ma-

ĮDAINUOS NAUJŲ 
DAINŲ . 

šeštadieny, vasario 23 
komp. M. Petrauskas

Dorchestery
3-jų šeimynų namas 6-7-7 
riai su visais įtaisymais, 
jardas. Galima pastatyti

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St., Rimbai Bldg., 
Room 205, Tel. Lil>erty 7865.

I H' ! -.11=

Visi RENGIASI Į .
ŠEIMĄ

Vietos katalikiškų drau-

South Boston, Mass. Tel. 0605—1337 
KITI SKYRIAI

BROCKTON OFFICE:
630 N'orth Main Street, 
Telephone Brockton 228

Kitas Barmenas
City I’oint, 3-jų šeimynų namas 
4-5-5 kambariai su visais moder
niškais improvementais ir dideliu 
jardu. Rendų neša $90 į mėnesį. 
Preke $8,500. Įnešti $1,000. Maty
kite Ivašką.

Darau nupiginimus ant drapanų ir avalų (shoes), vyrams, 
moterims, vaikams ir mergaitėms. Taipgi kitoki . daiktai nu
piginti.

Prašau atsilankyti nupiginimo laika.
372—376 MULBUEY STMET, WORCEBTER, MABS.

Ivaška, A. Neviera, ir V. 
Medonis. Ir dėka aukotojų 
entuziastingam parėmimui 

gijų ir kuopų delegatai ir getb- prof. P.‘Galinio suma-

Garadžiaus Telefonas -Stubos Telefonas
South Boston 0777 So. Boston 1463-J

PARKWAY AUTO SERVICE 
Savininkas Viktorus Vaitaitis

Parduodam naujttB Studcbaker’ius ir Erelukus. Taipgi t&isom 
visokio padirbimo automobilius ir parvežam nuo kelio sugedu

sius dieną ir naktį. Užlaikom Gulf ir Sinclair gazoliną.
415 01d Colony Avenue, South Boston, Mass.

PRANEŠIMAS

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

S. BARRE—ūkis 100 akrų že
mės. Geroj padėty su barne ir 
didelis miškas. Parsiduoda iš prie
žasties mortgidžiaus. Kreipkitės: 
M. Cinsky, 340 Harding St., Wor- 
cester, Mass.

AR. BUS GERI 1929 METAI?
Šis klausimas yra labai svarbus, norėtųsi žinoti viisems, bet koks 

metas nebus, visų neužganėdins, pabaigoje metų vieni peiks, kiti 
džiaugsis. Rinkimai pasibaigė, neužilgo užims vietą naujieji valdi
ninkai ir su pavasariu laikai pagerės. Tai toks mūsų spėjimas. Daug 
yra tokių, kurie nėra pirkę nąmų savo gyvenime, vargiai jie pirks 
ir ateity,'nes dar vis bijosi. Bet kurie pirko, uždirbo. Kas bus drą
sesnis, tas ateity irgi turės pelno. Nes pasaulis priklauso drąsuoliams. 
Dabar gera proga, gali gauti gerą namą pigiai.

Pirmininkas — J. Grubinskas,
24 Prescott St, Readville, Mas*- — 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionl*
140 Botten St., So. Boston, Mass. 

I’rot. Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. šelkls,
384 W. Broadway, So. Boston, Masą 

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

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

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

Kovo (March) 10 d. bus rodo- 
' ma pobažnytinėj svetainėj 4-rių 
' aktų drama “PONClJA.”

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 
č-iai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa- 
Įnii-ytą patrloUgmą ir kurstytų kata- 
likiškojo idealizmo ugnį?..

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

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

Jei dar neesi susipažinęs su “Šalti-

“šaltlnis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-rį susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba,
“šaltinio" Administracija

— ‘Jj

948 E. Broadvvay, So. Boston, Mąąį

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO8 <
PO GLOBA MOTINOS ŠVft 1 

VALDYBA J

Tel. S. B. 1731

JONAS S. MĖŠUS
<nmuEANci>_____

239 Broadvay, So. BoMft
£ 

AiKlrntHlžiu viDoklns nuosavybe* 
Ir ka* tik reikaUn**. 
porrfwri*nw> nutils ir tamdaw*: 
Jame kambariu* .

......
nau, kad Gegužis sutiks su i 
mano nuomonė, kad jis yra 
biznierius, o ne kalbėtojas ir 
jis apie Lietuvą bei jos ne
priklausomybę nei nepasa
kojo. Pasitenkino pagarsi
nimu savų “gazietos,” kuri, 
rodos, yra po vienu stogu 

-su-polriKi gazieta. Antras,. 
kalbėtojas buvo p. Paulaus
kas. Jis geriau pasirodė ne
gu aš apie jį maniau. Kal
bėtojų “žvaigždė” buvo p. 
Bagočius. Jis ne prakalbą 
sakė, bet išrodė, kad gir
tuoklio role vaidino. Pirma4 • f *.

karki aš jį girdėjau kalbant 
ir man įdomu, ar jis visuo
met tokias “prakalbas” sa
ko, o gal ta buvo “puikiau
sia” ir “turiningiausia,” 
nes atsižymėjo keiksmais, ir 
tokiais “kilniais žodžiais,” 
kurių jokiu būdu negalima 
rašyti spaudoje. Jis taip su- 
kiršino žmonių kadmis iš
ėję tik spiaudė ir tais pa
čiais žodžiais keikė kalbėto
ją

Be šių “garsių’’ kalbėto
jų dainavo p. Bulskis. Pa- 
"dainavu gerai. Taipgi griežė 
orchestra, kurią už kiek lai-

PARSIDUODA GROGERNE
Gera vieta. Kampinė krautuvė, 
lietuvių apgyventa. Pilna eilė 
šviežio tavoro. Idant "VlHką Sllžl- 
noti reikia ateit ir pasižiūrėt. Kai
na pigi. 90 Ilampshire St., kamp. 
NVindsor Street, Cambridge, Mass. 
(V.-22)

•j/”'’;

miršo padaryti vizitu ir 
“Darbininko” redakoijoj. 
Jis sakė, kad Montviloj dar
bininkams sunku gyventi, 
nes darbų yra mažai, bet le- 
galio darbo užtenka.

Adv. Visinskas kiek laiko 
atgal gyveno ir praktikavo 

persikėlęs į Montello, Mass.

iVįLDfltf . į 
IESAI 1

■ i ■ ■■ ' \ .-Žy

ŠVENTO PETRO IR POVILO .
DR-JOS VALDYBA

■•-------- / .

Pirmininkas — Antanas Navikas, - .
762 E. Flfth St. So. Boston, Maaa.------- 3

Vlce-Pirmlnigkas—Juozas Jackevičių*, ; ..jį,-!
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mas*. -> 

Prot. Raštininkas — Albinas Nevietai s
f - - - - _ - - ■ . —

Fln. Raštininkas — Juozas GuzevičltjB,
27 Tampa St., Mattapan, Mass. 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaa,
492 E. Seventh St., So. Boston, Mas*. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mSneslo 2 
vuL po pietų, parapijos salčj, 482 
E. Seventh St, So. Boston, Mass. J

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP |

DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — M. Žioba, \
539 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
TelepĮione South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Maas/’A^aĮ 
Prot. Ra5tinlnka8—J. GhneefcRF'vji 
5 Thotnas Pk., S. Boston, Mass.

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

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

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

-Draugija laiko susirinkimus kas- - 
trečią nedėldienį kiekvieno m€« 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
jPTnctpiJVO oaivj, U. kJC V CAAVV
St., So. Boston. Mass. ;

PAWkSLAI
KRISTAUS KANČIA

bus rodomi nedelioj, vasario 
24 d., Vobažnytinėj svetai
nėj, Fifth St., So._ Boston. 
Vaikams 3-čią. vai. po pietų; 
vakare 7-tą vai. suaugu- 

~t sičius. Įžanga 35c., vaikams 
1-Oc.

%

Visus kviečiame atsilan
kyti ir paremti, nes šio va
karo pelnas skiriamas para
pijos mokyklai.

Rengimo Komisija

Pirmininkė — Jieva Marksieuž, - *5 
625 E. 8th St., S. Boston, Mask v |

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonieniį 
11 Monks St., S. Boston, Mast

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, y J 
443 E. 7th St., S. Boston, Mas* į 
Telephone. South Boston 3422-R S

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^ /'.-l 
29 Gould St., W. Rosbury, Mass.

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

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS,
1512 Columbia Rd., So. Boston. ‘-j 

Draugija savo susirinkimus laika i 
kas antrą utarninką kiekvieno y 
mėnesio, 7:30 vai. vakare^ p> ^'3 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki-'; 1 
tės pas protokolų raštininkę 1 
laišku ar telefonu. •

• -V 3
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 3 

VALDYBO SANTRAŠAI -į 
t* V4Ū

—

Pirmininkas — Mot. Versiackas, 
694 E. Fifth St, So. Boston, Mas&y^

Vice-Pirmininkns — Povilas Raka, 
125 Bowen St.. South Boston, Maas.'

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunaa, ŠĮ 
450 E. 7th St, So. Boston, Mas*. ;

Fin. Raštininkas — Pranas TulelkU^ 
109 Bowen St, South Boston, MttM.* 3

Iždininkas — Andrius Zallecka*, ♦ 4 
150 H Street, South Boston, MasiG 

Tvarkdaris — Kazys Mikallonls, fsS 
906 E. Broa<lway. So. Bostoh, Maašt

Draugija laiko savo susirinkimas kate< J 
antrų nedėldienį kiekvieno roCncsl* - Aj 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver -gtr, 'Y 
So. Bošton’e. 1:3O vaL po—plett^J 
Ateidami -susirinkiman prašome •K' ?} 
stvesti naujų narių prirašyti pttt’ £ 
mūsų draugijos.

■ - __ —____ —   ——ZįiEI
Laikas teikia mums daug | 

gražaus, bet antrojo Šn1 
mums neduos.—Robert S 
man.

- AA j AaaA ivvRlRnA YbHS
"I....... ’ -r 'ilr-■<■!!<<' Įįiii i,' ipiiiiir

MONTELLO, MASS
» \ •

— >

3 <L vasario 7:30 vakare, 
šv. Roko parapijos svetai- 

. sėj įvyko Marijos Vaikelių 
Draugijos koncertas. Ru- 
blikos prisirinko pilnutėlė 
svetainė 1F nekantriai laukė 
kągi parodys tie vaikeliai. 
Vaikeliai pasirodė tikrais 
artistais.

Pradedant programą va
karo vedėja p-lė O. Daniliū
tė paprašė mūsų vikarą kun. 
F. Norbutą pakalbėti? Kal- 

. bėjo trumpai, bet saldžiai. 
Juokų prikrėtę. Koncerto 
programas kaip vainiku py
nėsi. Solo, duetai, kvartetai, 
smuikų solo, eilės, piano so
lo virpino klausytojų širdis.

Marijos Vaikelių vadas 
A. Krušas, nors dar jaunas 
vyrukas, bet muzikos srity 
yra labai gabus, kad mokė
jo išlavinti ir sutvarkyti to
kią didelę grupę savo aitis- 
tų.

Minėtame koncerte daly- 
——vavo šie artintai-artistės: A 

Krušas, visų vadas, J. Ber- 
---- nntavičins. B. Bartkevičius,

darbuotojai smarkiai—ren-, 
giasi į Naujos Anglijos Ka
talikų Seimą.

Tikimės, kad visos katali
kų draugijos ir kuopos bus 
reprezentuojamos seime.

KAIP KOSCIUŠKA 
--------TAPO PAGERBTAS

Draugijų Atstovų Valdy
bos susirinkime, kuris įvyko 
vasario 14 d. Parapijos salė- 
; e ant Septintos gatvės bu
vo pakeltas Kosciuškos pa
gerbimo klausimas. Jį pla
čiai referavo, to. klausimo 
sumanytojas gerb. pro f. P. 
Galinis. Vienbalsiai nutar
ta sumanytasai pagerbimas 
vykinti vasario 16 d. Ka

dangi vainikas kaštuoja ne
mažiau $10.00 tai J. Pet- 
rauskas nieko—nesakęs iš- 
traukė $2.00 ir atnešęs pa-

F. Voveris, M. Puidokaitė, 
* E. Abračinskaitė, I. B. Kil- 

kutis, A. Radzevičiūtė, V. 
Lapinskaitė, J. Kašėtaitė, J. 
Dubosaitė, F. Jarnialavičiū- 
tė, J. Valentukevičiutė, N. 
Voveriūtė, A. Karloniūtė, 
A. Naruševičiūtė, A. Za- 
gurskaitė, J. Ivaškevičiūtė 

Minėti artistai ir artistės 
daininkai. pianistai, smuiki
ninkai tai pasaulinės žvaigž
dutės savo gabumais.

P-lė O. Daniliūtė, Mari
jos Vaikelių pirmininkė bu 
vo labai gabi tvarkos vedė
ja.

pirkimui. Jį pasekė V. Ta- 
muliūnas su $2.00 ir visi ki- 
i dalyviai po $1.00: M. Vė

lūs, V. T. Savickas, S. Ka
volis, A. Naudžiūnas, O. 
Siauricnė, M. Savilionis, A.

3a yra sekanti: pirm. A. Za- 
veckas, vice-pinnt V. Jakas, 
nutar. raštininkas B. Jaku- 
:is, fin. rast. A. Vaisiauskas, 
ižd. A. Potembergas, mar
šalka V. Baškis.

Šiame susirinkime buvo 
skaitoma trumpa, bet graži 
ir turininga istoriška pa- 
skaita. škaitė jaunas moks- 
eivis Steponas Jakutis, 
kurs šiame susirinkime įsto
jo į mūsų skyrių, kaipo pa
vienis narys. Kviečiame ir 
kitus jaunikaičius ir pane
les moksleivius stoti į mūsų 
Federacijos skyrių, paruošti 
■mums paskaitų ir dalyvauti 
diskusijose. Paskaitos ir 
diskusijos bus rengiamos 
skvrium ne svkiu su Fede- 
racijos skyriaus susirinki
mu. T tas paskaitas ir dis
kusijas bus kviečiama ir pu
blika atsilankyti. Atstovai 
į katalikų seimą 22 vasario 
išrinkta sekanti: Kavolienė, 
Potembergienė, Stepas Ja
kutis ir V. Jakas. w

K o re s p.

Kiekvienam žmogui yra, 
kaip ir įgimta mylėti tą vie
tą, kur jis ilgesnį laiką yra 
pragyvenęs, žmonės, kuriuos 
jis nuo seniaus pažįsta. Y- 
patingai kiekvienam meili 
y r ata vietelė, kur jis gimė, 
augo ir leido savo kūdikys
tės dienas. Tokią meilę sa
vo prigimtos šalies ir vien
genčių žmonių mes vadina
me patriotizmu. Taigi 17 
vasario ir Cambridgio lie
tuviai vedami patriotiškų 
jausmų, nors ir neskaitlin
gai susirinko pobažnvtinėn 
svetainėn paminėti savo 
gimtosios šalies Lietuvos 11 
metų nepriklausomybės su
kaktuves. Kalbėjo vietinis 
klebonas 'kun. Jųškaitis, 
Harvardo studentas Pr. Ga- 
linis ir Worcesterio klebo
nas kun. J. Jakaitis. Visi 
kalbėtojai plačiai apibudino 
Lietuvos nepriklausomybės 

—Istoriją___ Ypatingai ' gerb.
kun. Jakaitis savo gražia, 
patriotiška kalba padare į 
visus graži) įspūdį. Dar vie
na jauna mergaitė Marė Ja- 
kaįtč pasakė eiles apie Vil
nių. Vakarą vedė Federaci
jos skyriaus pirmininkas A. 
Zaveckas. Išklausę gražių 
kalbi) ir sustiprinę savo pa
triotizmo jausmus visi links
mi skirstomės į namus.

Federacijos susirinkimas
Tą pačių dieną įvyko Fe

deracijos skyriaus susirinki
mas. Naujoji valdyba už- 
ėtnė savo vietas. Dabartinė 
Federacijos skyriaus valdv-

Tel. Cedar 7206

A. J. Katkauskas

nymas įsikūnijo su pUikiau- 
siu pasisekimu. Įeita į ame
rikonų spaudą, iškelta joje 
Kosciuškos tautybės klausi
mas, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventė ir, 
lenkti nešvarus darbas — 
Vilniaus pagrobimas. O kiek 
tas triukšmo sukėlė lenkų 
tarpę — daugiau nei_ širšių 
lizdą pamaišius. Tarp tam
sesnių lenkų prasidėjo kei
kimas savo vadų. Girdi, jie 
rinko dideles sumas pinigų 
iš mūsų pastatymui Kosciu
škos stovylos, o dabar lietu
viai surądę knygose, kad jis 
ne lenkas,—o lietuvis nuėjo 
ir pasiėmė sau. Todėl nedėl- 
dieny, būrių būriais lenkų 
ir lietuvių vyko pažiūrėti 
tos stovvlos miesto sode. O 
ant jos Lietuvos trispalvė 
-prieš saulę taip skaisčiai 
švietė kartu su Amerikos 
žvaigždėtąja. Lenkai kei-

d.• v iš
vyksta į Camden, N. J. Vic- 
tor Records kompanijos 
Lvhčinmns įdainuoti naujų 
dainų į jų phonograpų re
kordus. K.

kiasi, o lietuviai gėrisi ir 
šypsosi.

Padėka priklauso Juliui 
Mikaloniui vietos real esta- 
tininkui ir p-niai F. Zalets- 
kienei graborei iš Cam- 
bridžiaus už nuvežimą savo 
puikiais automobiliais vaini
ko ir draugijų atstovų.

Visur buvęs

KLA1DOS ATITAI
SYMAS • 

Pereitame “Darbininko'' 
numery tilpusiame apie Ko
sciuškos pagerbimų aprašy
me įvyko klaida.___________

Buvo parašyta, kad prie 
uždėjimo vainiko buvo ats
tovaujama ir Moterų Sąjun
ga.

P-nia Ona Šiaul ienė pra
neša, kad Moterų Sąjungos 
atstoviu nebuvo. Buvo Lie
tuvos Dukterų draugijos po 
globa Motinos Dievo atsto
vės. o a {įrašyme draugijos 
vardas visai nepaminėtas.

Ši klaida įvyko taip: ang
lų spaudoje Lietuvos Dukte
rų draugijos vardas nebuvo 
minėtas, o buvo moterų Są
jungos. Draugijų sąrašas 
buvo paimtas iŠ anglų spau
dos.

Taigi mūsų koresponden
tą suklaidino tie, kurie taip 
padavė į anglų spaudą.

“ BIZN1ŠKOS” 
PRAKALBOS

So. Boston’o kairiųjų san- 
dariečių ir socialistų galvos 
padarė uniją, ir surengė 
prakalbas, vasario 17 dieną, 
Lietuvių salėj. Žmonių bu
vo daug, nes garsino, kad 
bus apvaikščiojimas Lietu
vos Nepriklausomybės 11 m. 

Bet, deja, at-

ma, jei lavinsis. z
Tiek rėkta, tiek keikta, 

bet rezultatai nežymūs. Tai
gi rengėjams iš šių prakalbų 
tiek naudos, kiek iš seno o- 
žio vilnų.

MEDALLS^ŠIŪR^ 
BUS

“Keleivio” Maikiui pikta, 
kad anglų sjiauda iškėlė 
faktą, kad Kosciuško lietu
vis ir lietuvių reikalavimą 
Vilriių grąžinti.

Anot jo, nebūtų taip bke 
-ga, Ifn.d aprašė; bet' dar ir 
fotografijas Įdėjo, 
veikslas tilpo pereitame 
“D-ko” numery. Red.).

P-nas Maikis, išrodo, kad 
turėjo pasitarimą su ponais 
lenkais savo pastogėje ir nu
tarė Kosciuškos pagerbimo 
i vkį savo skaitytojams 
šiaip “išvirozyti:”

“Išrodo, kad lietuviai jau 
padarė su lenkais ‘uni
ja-* **
“Matote skirtumo tarp lie

tuviu ir lenkų nėra.' Tiktai 
triukšmadariai šūkauja apie 
Vilnių. Išmintingieji lietu
viai eina iŠ vieno su 1 ni
kais."

Taip tai mūsų .Jurgis ir 
Maikis po viena pastoge su 
ponais lenkais išrišo Kos
ciuškos vainikavimo klausi
mą.

Už tokią pilvozopiją Jur
gis tikrai gaus medalį nuo 
pana Juzefą Pilsudskiego.

K.

LANKĖSI REDAKCIJOJ 
“Darbininko” redakcijoj 

lankėsi dešiniųjų laisvama
nių laikraščio “Vienybės” 
antrasis redaktorius Jonas 
Valaitis ir “Tarpininko” 
'redaktorius p. Židžiūnas.

Ar Bus Geri 1929 Metai

kambarius su visais vėliausios ma- garacĮ;;jy Parsiduoda pigiai, tik 
dos įtaisymais. Trys atskiri karš- už $i0,000. Matykite J. Gailių, 
to vandens šildytuvai (hot water i _______________________________
heaters). Visi kambariai dideli' Dorchestery
šviesūs ir saulėti. Didelis jardas 2-ju šeimynų ir krautuvė parsi- 
dėl daržovių ir gėlių. Namas ge- duoda iš priežasties senatvės, ku- 
riausiame stovyje, taipgi arti prie' ris yra' priverstas apleisti biznį, 
parko, byčių, ir karų. Savininkė kurį laikė per 35 metus. Parduo- 
gyvena kitame mieste, todėl nori da tik už $11,000. Matykite K. 
parduoti ir parduos pigiai. Įnešti 
reikia $2,500. Šį namą įsigiję nie
kad nesigailėsite. Matykite A. I- 
vašką.

Jamaica Plain
Naujas 3-jų šeimynų namas 5-5-5 
kambariai su visais įtaisymais, 3 
štymo peėiai, priekiniai ir užpa
kaliniai piazai. Rendų neša $1548 
į metus, parsiduoda tik už $11,- 
500, įmokėti $2,500. Kontrakto- 
riuš bankruttno, tai likosi paimta 
už.mortgieius, vien iš tos priežas
ties parsiduoda pigiai. Matykite 
TUINYLĄ.

i 7 Specialis Bargenas 
r i City Point, vienos šeimynos 8-nių 
l. kambarių namas, atskirai buda- 
v votas,8U iiiipiuverncntaia, turi bū

ii greit parduotas, nes savininkai 
nori pasidalyti turtu. Namas la: 
baipatogioj vietoj, arti prie by- 
čių, mokyklų ir storų. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo įnešimo. At
siliepkite vuojaus, nes gali būti 
bile dieną parduotas. Matykite A. 
Ivašką.

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.

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

Norėdam’ gauti teisingą ir greitą patarnavimą visuo 
met kreipkitės mūsų ofisan arba priejnūsų agentų: B. B. 
Stefan, J. Gailius, Al. Ivaška, J. P. Tuinyla, A. frizą ra, 
F. Siluk, S. Jokubauskas, K. Yurgeliitnas, A. Ivas.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway



vasario. 22 <

Our Pet Peeve

LAIDOJIMUS

WATERBURY, CONN
Vasario 24 d., 1 vai. po pietų į- 

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

HARTFORD, CONN.
LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 

vyks kovo 10 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. , LDS. 6 kp. lašt.

Si<» '
kr •- '

BROLIŠKAS APVOGTO
JO SUSIKALBĖJIMAS'

SŪ VAGIMIS

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų. 

Kviečia Valdyba

NEW_HAVEN, CONN.’
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks sekmadieny, 
vasario 24, 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsiinbkėtl duoklės.
— Valdyba

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naSlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai.

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

susirinkimas ‘įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėti} duokles. Parodyki- 
-mc-gražą pavyzdi kitiems.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Bnlsnomuo- 

tojas, Real Estate ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
• Dorchester, Ma?®.

MONTELLO, MASS.
_ LDS. 2 kuopos susirinkimas į- 
vyks kovo 12 dieną, Šv, Roko pa- 
rapijos svetainėj, 7-tą valandą va
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti j šj susirinkimą. Bus ge
ra proga atsilyginti už organa.

J. V., Rast.

CLEVELAND, OHIO
Kovo 14 dieną, 8 vai. vakare. 

Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti. Rast.

CAMBRIDGE, MASS.-----------
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny 
kovo 10. tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsrmo 
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Į 811-812 Old South Bldg. g 
> 294 Washington Street g

5 Boston, Mass. ' g
• Valandos: 9 A. M. iki 5:3O r. M. X 
J GYVENIMO VIETA g
§ 37 Gorham Avenue. Brookline. A 

Telephone Beacon 5578

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks kovo 3-čią d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti.

C. BROOKLYN, N. Y.
—Vasario 24 d., tuoj po sumoy 
įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes tnrime keletą svarbių 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

Aigipto laikraščio “AI 
Mohattam” žiniomis, Jeru
zalėj surastas karaliaus Sa- 
loniono žmonos kapas su 
mumija. Kapas yra daug 
gražiau papuoštas. Jis pil
nas labai gražių didelės ver
tės dalykų. Mumija pagul
dyta auksiniam karste ir ap
dengta brangia paklode su 
Įsiūtais brangiais akmeni
mis. Ant pirštų .ji turi žie
dus ir ant galvos karūną su 
sapfirais. smaragdais ir per
lais. Prie mumijos rastas 
suvyniotas pargamentas. 
kuri hebrajų kalba pats Sa- 
lomonas parašęs apie savo 
žmonos- nuopelnus, kuri pa
aukodama savo gyvybę iš- 

[ gelbėjoSalomoną.

1332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS. g
X Tel. South Boston 1662—1373 X

: OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO ®

[DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA! S
SOUTH BOSTONE <

2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Romios $.820 Į metus.® 
>Kaina $6,500, Įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo© 
| rendos. žmojrus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui X 
i daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir © 
[ Iš Vidaus. Kreipkitės tnojan pas: A. .T. KUPSTIS, 332 W. Broadvvay, 5g 
Į So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373. ®
Į' Parupinam mortgiėius namams ir ūkiams. Kas tnri pinigą dėl mort-x 
gilią, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant (Įnoriam Ir ant® 

' Hmokesčio—tik Mass. valstijoj. ©
i Mes visuomet turim genyptrkinią, narną, nkią ir krnutnvią,—meldžiam® 
i kreiptis pas mus ir persitikrinti. ► 7
[ Parduodam anglis ir malkas, pristatėm J namas ne toliau kaip 12 my-S 
Įllų nuo Bostono. ©
Į PARDUODAM LAIVAKORTES TR STUNČTAM PTNTGUS I VISAS ® 

! ŠALIS. |

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
Ofgio valandas:

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 11d 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais, taip-gi seredomis nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Rostono Ofisą*: 53 Statė Street 
320—321 Eschange P.uilding, 
Tel. Hubard 9396.

Vakarais ir Subatomis po pietų: 
nptiekorinns Šidlausko name, 
kampas E ir Brondvray, So. 
Boston. Tel. S. R. 0575.

Gyvenimo vieta: 33 Roscmont St. 
l>orchester. Tel. Talbot 2878

nuga
Bal

• BLOGAI ŠAUDO
Šaudymo pamokoje puskarinin

kis bara kareivi, kad jis niekuo
met nepataiko į taikini.

— Eik ir nusišauk, neklaužada. 
—pagaliau supykęs riktelėjo pus
karininkis.

— Klausau, tamsta puskarinin- 
ke,—tarė kareivis ir. paėmęs šau
tuvą, nuėjo už greta stovinčio na
mo.

I’o kelių minučių pasigirdo už 
namo šūvis. Išsigandęs puskari
ninkis galvoja, kaip reikės išsitei
sinti prieš vyresnybę dėl tokio 
baisaus nusikaltimo, — juk jo lie
piamas nusišovė kareivis.

Puskarininkiui besisielojant, iš 
už namo Išlenda neklaužada karei
vis su teberūkstančiu šautuvu 
rankoje ir, priėjęs prie puskarinin- 
kio, raportuoja:

— Ir vėl nepataikiau, tamsta 
puskarininke! “M. L.”

E. V. WARABOW
(\V rubli suskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSANUOTOJAS 

1043 Wa5hington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1508 

MONTELIZ) OFFICE!
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-J

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, kovo 11-tą dieną, 

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

Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa-; 

vyzdį tusiems. Visuomet lankytis 
i susirinkimus LDS. 43 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks sekmadie
ny, kovo 3 dieną, tuoj po sumos, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo

kles. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny 
kovo 17 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti j ši susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rci 
kai o. y Valdyba

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks kovo 3 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

ŽODŽIAI IR DARBAI
(Apie tai, kaip vykdoma Kelloggo 
amžinos taikos teorija praktikoje)

Jokūbas: ATrdrėjau, kur taip 
skubini?

Andrejus: Nugi pištelėtą skan
dint i.

Jokūbas: Kodėl taip darai?
Andrejus: Taigi, kad Kelloggas 

žada nebeleist šaudyti.
Jokūbas: Ir tu taip misliji!?
Andrejus: Žinoma.
Jokūbas: Klausyk Andrejau, ką 

turi bendro su mano žmoną?
Andrejus: Tylėk, ha nušausiu.

“S-va”

BRIGHTON, MASS.
- L.- D.~ S.- 22 -kuopos TTiPiresbris 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
kovo 1. 7:30 vai, vakare. Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

GERA ARTISTĖ
Dvi lietuvės moterys kalba apie 

dailininką Žmuidzinavičių. Viena 
sako:

— Jis toks gabus, kad gali šyp
santi veidą padaryti nuliūdusiu.

Kitos moters vaikutis, kuris žai
dė. netoliese, atsiliepia:

—-• Mano mama irgi gali tą pati 
padaryti. “S-va”

WORCESTER, MASS. _
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

vyks kovo 10 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą“ svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti' duokles.---- ;---- -

Valdybai

0PT9METRISTAS 1

FONAS PKTRTTSKEVI0IŪ3- _
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broarinray. So. Boaton. Man. 
Residenco: 313 VV. Third St

Telefoną*: South Boston 0304-W.

| LAWRENE, MASS.
$ LDS. 70 kp. susirinkimas i vyks 
g kovo 17 dieną, po dvyliktai vai.

. Taigi kviečiame visus narius at- 
$ j s-lankyti į ši susirinkimą ir užsi- 
$ j mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
£ savo draugus prirašyti. Narini 
d; kurie dar neturTte mokesčių kny- 
$ gučių tai gausite susirinkime.
« Valdyba

Raštįnnkė

BALTIM0R3* MdJ
Kovo 10-tą dieną, sekmadieny, 

'no j po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp. 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si. Kviečia Valdyba

teiravo Vempė. “Ne, jokiu
būdu,” — atsiliepė telefonu. i

Vempei net plaukai ant gal- 
vos pasišiaušę iš baimės.

nakties pasiėmęs sutartus 
3,600 vok. markių, palikęs 1 
namie revolveri ir išėjęs, bet VT 
iš susijaudinimo 'užmiršęs • U 
nusimauti platinos žiedą su 
briliantais ir namie palikti 
auksinį porcigarą. Vagys, 
išstatę savo sargybą, atėję į — 
Išskirtą vietą. Vempė pa-________ _______________
kėlęs vagims kepurę ir pasi- 
sveikinęs, tačiau vagys buvę 
labai nustebinti ir sušukę:
“Na ir turi tamsta nervus!” 
Ir vėl prasidėję derybos. 
Vagys prašę pirma duoti pi- 
nigus. Kai Vempė pasitei- _ ■
savi) brangenybes, vagys tai Sljl-

patvirtinę garbės žodžiu. -
Tuomet Vempė atskaitęs su-' (c«P7tw.w.n.u.) 
tartą sumą ir dar nurodęs, ■ ■ —
kad dėl jų patogumo paėmęs nimįs nusagstvtais siūlais, 
šimtines, nes tūkstantinės e- Pats dramM buTO a deng, 
s.-, sunkiau iškeisti. Vagj-s,^ allksinio audinio apdau_ 
linini hlltf litlhtl. pa en ~in č —Ant dmmhlio lti.ltiu
ir prie lemputes Šviesos gra- kabojo mi|žiniski auksinil, 
■ži»V rūpestmgai sutvarkytus varpe|ju ka,.o|iai; Knnigaik: 
branffenvbes. Prie sviesos i . •_ scio rūmu sode, kur buvo iie pastebėie vempus žiedu , v‘. . . . .•' 1 ‘ daug sveviu, ivvko indu tau-ir ii iširvre ir palvdeie \ em- . . . v • d ‘ . .-y- - i . -j. tmiai žaidimai ir dramblio
!" -J •, . ’ kova su bulium. Vestuvių is-pasislėpe. Tokiu budu nr- ...1 . ikilmes tesėsi tris savaites,ma atgavo savo brangenybes Kunj ik.fis .nwnai
ir Vempė dabar sypsos.) anojo briliantu ir i5 ki.
Taip pat mokinsi ir ham-', , . . . - .1 1. . .............. tu brangimu akmcmi pada-burųiečiai. bet policija iš. ‘ * . - - ' - • •‘ irvta karūna, kunoie sviete
kailio neriasi,"'norėdama su- P • - j- - - m-i. ’ v. _ auksine saule ir menu'is. Tik
įasti vagis, tačiau empt vjena karūna kaštavusi $1,-
ir pusės žodžio pdieipu ne- Paėiuf)S(. kal,-.liaus
sako net kaip pe išrodo. _ . ,rūmuose visur ištiesta zem- “Ltet. Aidas .... . .tinginiais kilimais, kurių 
.............. ................. ...............vertė yra irgi milioninė. Ves- 
KOKIOS YRA K^RALIŲ\h^' kunigaikštis u-

VESTUVĖS bagams išdalino per $100,-
vidine T.vrU-i/ve 000.00. “M. L.’

.- SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, kovo 19-tą dieną, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve- 
i<iliiQj Jvyks LDS. 1 kuopus nusI- 
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge
ra proga atsilyginti už organą.

Valdyba 
NEW BRITAIN, CONN.

LDS'. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, kovo 17 dieną š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivesti} prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.




