
DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

>IDINTI

Praneša.Areštavo tris suokalbininkus

reikalams

nunešti i policijos

Perpusę susmego durpynan

koje suėjo į bažnyčią.

kad Marė Grinke- 
buvo susitarus su

KIPRO PETRAUSKO VARDAS PAGARSĖJO 
VISAM PASAULY

KALBA APIE VILNIAUS AUTONOMIJA IR 
LENKIJOS FEDERACIJA

iš ledų tik po vienuolikos 
vatandųsunkans darbu:^>

ir kitų garbingų

900 jaunimo dalyvavo ben 
droje Komunijoj

suvaidino
Griunbaumas, /kuris baisa

ma. į

dmenį Ina 
atstovas

azmtfge vieną: Jung, VflĮg&j 
pilieti EI Pašoj.

•Tau jsakvmas duotas 7-airf 
Jung. Valst. kavalerijos 
pulkui būti pasiruošusiemsl' 
kelionėn.

DIDELĖS ŪKININKŲ 
PEŠTYNĖS SU PO

LICIJA LENKI
JOJ

Šiomis dienomis ties Stri- 
jum įvyko susirėmimas tarp 
Ūkininkų ir lenku policijos.

lenkiš- 
gudiško — 

neigimas, nes tas nacionaliz- 
mlas siekiąs atplėšti kurią 
nors didesnę dali to krašto 
ir tuo būdu jį tik draskąs, 
tuo tarpu kai jis buvusios 
Lietuvos • didžiosios kuni
gaikštijos ir dabartinės len
kų “rzeczpospolitos” esąs 
sucementuotas į vienetą. A- 
bi grupės taip pat nenorin
čios ir nekenčiančios kul
tūrtregerių, siuntinėjamų i?

dieną vaikų moti 
nuėjus pas mokvtoją 

paklausti, kodėl jis taip da 
ro, šis atsakė: “Ne jūsų da 
įvkas, bet mano.”

rinkių 
neteko

bus reikalų 
įdžęte išlai- 
Kkyti padi- 
įltų. Minis- 
įseime biu- 
įįb ^smarkiu 
kaiičaus di- 
įrt palyginti 
ĮĮKįymų skai- 
adidėjo 9%, 

sužeidimų 
sčių 10% ir 

29%.
gi' ■

amo komisi- 
alų xministe- 
įoeialistu va-

KAINA 5 CENTAI

PAKLYDĘ LENKŲ KA
REIVIAI AREŠTUOTI 

LIETUVOJE
Kaunas. — Spauda pra

neša, kad vasario 25 d., dėl 
didelių sniego audrų, 10 len
kų kareivių paklydo ir at
sidūrė Lietuvos teritorijoj. 
Čia juos apsupo lietuvių ka
reiviai ir areštavo. Arešta
vę nugabeno į Kauną ir už
darė kalėjime.

Ig. K. Sakalo, Vyčių 
ir “Draugo” re- 

Ši mūšio,

misrus 
as gudiš- 

t -kuriems

ISTORINIS LENKIJOS 
PALOPIUS SUDEGĖ 
Lvovas, Ukraina.—Senas 

istorinis kunigaikščio Scar- 
toryski Zorawnoj palocius 
sudegė. Tik knygynas ir pa
veikslų galerija buvo apsau
gota nuo ugnies, kuri kilo 
trečiame aukšte.

lamas prieš 
rimą ir no
ki vvriausy- 
ingumą at- 
nuo vaisty
si tačiau ne

šiu metųpj 
ministerijos j 
dos policijai j 
dintos 13 mil 
terija motyvu 
džeto padidii 
uusikalstymų 
dėjiku. 192$ 
su 1927 m. ne 
cius Lenkijoį 
padegimų —5 
- 25%, va| 
girtuokliavime

Balsuojant 
joj vidaus rf 
rijos biudžetu 
das Čapinski^p pareikalavo 
sumažinti t: 
skirtą biudžefįp 100 zlotų, 
tuo dembnstni ’ 
kunigų politij 
rėdamas priiri 
bei apie reik 
skirti bažnyčį 
bės. Pasiūlys 
praėjo, nes uz'Jbuvo paduo 
ta 13 balsų ir tiek pat prieš.

NUBAUDĖ KOMPANIJĄ 
UŽ LAUŽYMĄ 48 VAL^ 

___ ^ĮSTATYMŲ
Brockton, Mass. — Čia 

darbininkai padavė skundą 
prieš Conrad Shoe kompa
niją už laužymą 48 vai. įsta
tymų. Byloje skundėjai pa
žymėjo, kad kompanija 
samdė moterys ir jos dirbo 
po daugiau nė 48 vai. į sa
vaitę. Teismas kompaniją 
nubaudė $50 ir bausmę ųžsi-

Chicago, III.—“Draugas” 
paduoda, kad kovo 3 d. ’ 9 
vai. ryto Dievo Apveizdos 
bažnyčioj įvyko nepaprastos 
iškilmės. Katalikiškas-lietu- 
viškas jaunimas, susispietęs 
po L. Vyčių organizacijos 
vėliava, šventė savo patro
no- šv. Kazimiero diena ir 
bendrai, apie 900 jaunuolių, 
išklausė, šv. mišių ir priėmę 
šv. Komuniją.

Šiose iškilmėse dalvvavo 
iš dešimties Chicagos kuopų 
ir vienuoliktos Garv, Ind. 
L. Vyčių kuopų nariai,

VARŠUVA
kad . dėl maršalo Pilsudskio 
kaltinimų buvusių karo mi- 
nisterių už išaikvojimą vi
suomenės pinigų kilo baisus 
skandalas.

Opozicija reikalauja, kad 
maršalas Pilsudskis .pinigų 
išaikvotojus išvardintų ar
ba juos areštuotų ir atiduo
tų karo teismui. Kitaip bu
vusieji ministeriai trauks 
Pilsudskį atsakomybėn.

Gen Szeptycki, buvęs ka
ro m misteris paskelbė atvi
rą laišką į gen. Sosnowskį, 
gen. Želigovski ir gen. Si
korski ir klausia ką jie ma
no daryti.

Be to, tame laiške pareiš
kia, kad jis mlaišalą Pil
sudskį už šmeižtus trauksiąs € Ą
i‘teismą.w C

Išrodo, kad Lenkijoj galį 
kilti smarki kova ir Pilsuds
kiui gali būti striuka.

“Dailv Telegraph” Pa
ryžiaus korespemdentas, ra
šydamas apie Paryžiuj gas
troliuojančią rusų operą, 
kurioj dalyvauja ir Kipras| pirm. Dr. J. Poškos, Apskr. 
Petrauskas, pažymi, kad o-jpirm. * "
peroj “Kunigaikštis Igo- J veterano 
ras” geriausia, savo rolėse. daktoriaus 
pasižymėjo ponios RogovB- Garbės narės p-lės A. Osi 
kaja. Davidova, Tourel ir paVičiūfČs 
ponai Petrauskas,- Kaida-narių,vedami, gražioje tvar- 
noyas ir Aleksina&

Centro valdybos nariai_ ir J
viešnia iš Naujos Anglijos, 
L. Vyčių garbės narė Albi
na Osipavičiūtė.

Susitvarkę salėje ir pasi
puošę gėlėmis, Dvasios Va
do kun. A. Linkaus, Centro

PAGERBĖ LIETU- 
VAITE

Chicago, III. — Lietuvos 
Vvčiu nariai, UniversaU 
banko name, suruošė poky- | 
IĮ, pagerbti savo garbės na
rei p-lei Albinai Osipavičiū- 
t ei. ... .rfO

Pokylis įvyko kovo 3 <£-. 
Dalyvavo daugiausia jauniu 
mas.

Sveikinimo kalbas pasakę| 
prof. B. Mastauskas, Iz. De- 
kis, L. Šimutis ir kiti. Pa-/ 
baigoje gražia lietuvių kąl- 
ba p-lė Albina dėkojo už rtt-.j 
peštingą jos priėmimą.

Tą patį vakarą p-lė Osi-’ 
pavičiūtė, plaukikių čam-į 
pionė išvyko į namus, 
Worcester. Mass. ’ ~

4fi00 STUDENTŲ SUKĖ- 
LĖRIAUŠES

Ann Arbor, Mich., lcovo 
5 d. — Keturi tūkstančiai 
studentų minėjo Miehigans 
basketball pergalę prieš 
Wisconsin pereitą naktį. 
Betriuksmaudami tiek išsi- 
srriagino, kad policija atvy
kus turėjo panaudoti dras
kančias bombas ir 'ginklus 
numalšinimui. Jie mat no
rėjo įeiti į Michigan teatrą 
dykai. Kada savininkai at
sisakė juos leisti, jie pradė
jo triukšmą kelti ir jėga 
veržtis į teatrą. Riaušėse 
išdaužyta teatro duiys ir 
langai, šeši studentai areš
tuota.

Tai bent studentai. Ir 
bomai neblogiau padaro.

Kaunas. — Beveik iš vi
sos Rytų Lietuvos gauname 
pranešimų apie matytą 
keistą šviesą ir girdėtą di
deli trenksmą. < r

Tą -patį meteoro kritimo 
apsireiškimą mate ir girdė
jo ir Latvijoj, ypač apie 
Daugpilį. Rygos laikraščiai 
pranešė, kad ir meteoras 
nukritęs Daugpilio apylin
kėse.

Pasirodo, retas erdvių 
svečias sustojo Lietuvoj. 
Vienas kauniškis gavo laiš
ką iš ‘savo giminių, kuria
me pranešama, kad meteo
ras nukrito Biržų apskr. 
Vabalninku apylinkėj Šu
kionių sodžiaus durpynan. 
Meteoras esąs labai didelis, 
“trobos didumo.” Neatsi
žvelgiant į kietą pašalą pu
sė meteoro susmego žemėn.

Platesnį to įvykio apra- 
švmą pasistengsimi patiekti 
vėliau. “Liet. Aidas”

kitų Lenkijos dalių, kurie 
dedą sau misiją vesti kraš
tą naujais keliais.

“Kurjer IVilenski” de
mokratai toliau pasisako e- 
są Vilniaus kratšo autono
mijos šalininkai ir Vilniaus 
autonomiją bei reikalą pa
keisti dabartinę Lenkijos 
vidaus valdymo sistemą tolį 
einančiąja decentralizacija 
jie laiką savo programos 
“pagrindiniais postulatais.” 
Tik abejoja, ar taip dažnai 
p. St. Mackevičiaus akcen
tuojamasis “Slovve” anti- 
centralizavimas, reiškias ta 
patį ir konservatistų tarpe, 
ar ne. Dėl to esą daug pa
grindo abejoti, nes konser- 
vatistai niekur lig šiol savo 
anticentralistinių ir autono
minių krypčių aiškiai dar 
nėpareiškę, neskaitant “vi
duriniosios Lietuvos” 1922 
metų statuto, kurios tebuvu
sios išreikštos vien brošiū
ros fermio j.
Jeigu tais klausimais abi

dvi grupės būti} vienodai nu- 
sistačiusios, tai taika ir ge- 

’ /as sutarimas tarp jų vra 
galimi.

LIEPOJA, Latvi ja.—U 
pojos lietuviai per paskui 
nius rinkimus į miesto tar 
bą pravedė vieną atstovą.

Vienam kandidatui pr 
vesti reikėjo 512 balsi}. £a 
tuviai gavo 269, nors gale 
gauti,per 700, nes Liepoj 
tiek yra lietuvių, turinči 
teisę balsuoti. Už lietuv 
sąrašą lialsavo tik susipi 
tę. Lenkai gavo 391 bal 
ir pravedė taip pat virt 
atstovą.*

Ligšiol lietuviai savo ai 
rovus turi Mintaujoj ir Jį 
pojoj. Turėjo ir Rygoj, t 
per paskutinius 
pasekę svetimus 
to paties.

SH ARKEY-STRIBLING(
DARBAI PAVEKSLUOSE

LAWRENCE, Mass. — 
Lavvrenciečiai katalikai mi
nės šv. Kazimiero šventę 
kovo 10, 7 vai. vakare. Tu
rės kalbėtoją, eilininkų ir 
krutamus paveikslus. Sten
giasi gauti ir weekly news 
su Sharkey-Stribling dar
bais.

Jau atsiėmė iš revoliuciją 
nierių Montereu

Mezico City. — Valdžioj 
buletine skelbia, kad federaa 
liai kariuomenei pavyko^Uf 
kilėlius nugalėti Coahulte lį 
taipgi atsiimti Monterey, 
svarbu centrą Nnevo Leon<

Revoliucijonieriai, matytį 
stiprinasi kitose daly^e-iį 
valdžia padės daug aukų pa- 
kol juos nugalės.

Meksikos valdžiai eina 3 
pagalbą Jung. Valstybės, 
Siunčia ginklus ir amunici
ją. Sukilėliąį^ greičiausiai 
pritrūkę ginklų ir amuniet< 
jos turės pasiduoti, .ties 
prez. Hoover pareiške,kafl 
jiems ginklų neparduos. Z

Tarp Vilniaus konserva
tistų laikraščio “Slowo” ir 
vadinančio save “demokra
tų,” artimo dabartinei len
kų valdžiai, organo “Kurjer 
AVilenski” Šiomis dienomis 
kilo Įdomus susirašinėjimas 
apie reikalą tom abiem Vil
niaus krašto grupėm susi
tarti. “Kurjer Wilenski” 
ta proga viename straipsny 
priminė, kas tas dvi grupes 
jungia.

Pirmiausia tų dviejų gru
pių žmonės esą Vilniaus 
kratšo aborigenai, kurių 
gyslose nors tekąs 
lenkiškas lietuvis/ 
kas kraujas, 
“šlachta ėhodoiOcova” iš Le
pelio, kaimietis SšZTurmon- 
to ir darbininkas iš Kauno 
Šančių esą artimesni, ne- 
kaip visoki Faustyniakai iš 
Poznanės arba Grzechotkos 
is ramove. Abi grupes jun
giąs taip pat kurio nors vie
tinio nacionalizmo 
ko, lietuviško.

Bažnvčia prisipildė na
riais. Pašaliečiams, norėju
siems Jos iškilmės pamaty
ti. teko pas duris stovėti, 
nes vietos nebuvo.

. Šv. mišias laikė gerb. 
pralotas kun. Krušas.
Jam asistavo prof. kun. Ur
ba ir kun. Gasiūnas. Pa
mokslą pasakė kun. Linkus. 
Laike mišių giedojo Vyčių 
“Dainos” choras, komp. Po
ciui vadovaujant. Taipgi 
giedojo choro solistai p. p. 
Čiapas, Svenciskas ir kiti. 
Jaunimb minia, gražioje 
tvarkoje priėmė šv. komu
niją.

Baigus iškilmes tos para- 
pijos šeimininkas kun. Al
ba virius irgi pasakė jauni
mui keletą žodžių.

Po iškilmių jaunimas ir 
vadai suėjo i salę, kur vie
tinės kuopos mergaitės vi
sus veltui pavaišino kava ir 
“donacais.”

Garbė Vyčiams ir jų va
dams už suręngimą taip 
gražios ir iškilmingos Dva
sinės Puotos. Gražys ir sek
tinas pavyzdys ii^ kitų ko- 

lloriijų jaunimui.

Suėmus liž fnedžių vogimą 
vieną ūkininką, policija va
rė ji i artimiausią nuovadą, 
bet pakeliui buvo užpulta kvtojas, niekas nematė. Ry 
80 ūkininkų ir turėjo suim- tojaus 
tąjį paleisti. Iššaukus iš noms 
Strijaus didesni būrį polici
jos, ūkininkų tarpe~buvo pa 
daryta suėmimų.

Vasario 10 d; /Berlyne bu
vo žemiausia temperatūra 
nuo 200 metų. -' Šaltis siekė 
miesto centre 25 laipsnių, o 
miesto pakraščiuose net 30 
laipsnių. :

Aukštojoj Silezijoj ''tem
peratūra nukrito iki 40 
laipsnių. Ilgai besilaikąs 
šaltis pradėjo katastrofin- 
gai veikti; krašto ekonominę 
būklę: maisto produktų ir 
anglių tiekimas . smarkiai 
apsunkintas, ‘pradedama 
jausti jų stoka didesniuose 
miestuose. Kai kur dėl šal
čio trūko vandentiekio 
vamzdžiai.

Jūroj, .ties Elbos žiotimis, 
Įšalo 60 laivų. Mat, dideli 
laivai turėjo sustabdyti sa
vo plaukiojimą. Lubeko ir 
Meklenburgo Įlankoj stovi 
40 Įšalusių laivų. Baltijos 
ir Vokiečių jūrą jungian- 
čiuos kanaluos, kur paskuti
nėmis dienomis dar plaukio
jo laivai, pradedant nuo 500 
tonų talpos, o paskum jau 
tegalėjo plaukti laivai turį 
1,800 tonų talpos, dabar jau 
susisiekimas visiškai sustab
dytas. Didelis laivas “War- 
nemunde” įšalo ties Danijos 
uostu. Jis pavyko išvaduoti

LAWRENCE< Mass. — 
Kovo 6 d. čia areštavo V. 
Renkovskį, Marę Grinkevi
čienę ir Oną Jagelavičienę, 
kurie' kaltinami suokalby 
nunuodvt Petrą Jagelavi- 
čiij, Onos Jagelavičienės 
vyrą.

Policija sako, kad arešta
vus suokalbininkus paaiškė
ję, kad Jagelavičienė ir 
Grinkevičienė buvo visumet 
geros draugės ir apie savo 
bėdas viena kitai pasipasa
kodavo. Anot anglų spau
dos, Marė Grinkevičienė mo
kinusi Oną Jagelavičienę 
kaip nunuodvt savo vyrą 
Petrą, su kuriuo kartu ne
gyveno. Buvo jau ir nuo
dus pagaminusios. Bet Ja
gelavičienės dukterys suži
nojusios liepę motinai tuos 
nuodus 
stotį.

Sako.
vičienė 
apdraudos agentu V. Ren- 
kovskiu ir apdraudusi Pet
ro Jagelavičiaus gyvybę ant

kad jam mirtis pinigus gau
tų, ji, Grinkevičienė. Ji ir 
apdraudos kompanijai mo
kėjusi.

Taigi policija ir areštavo! 
Grinkevičienę ir Renkovskį. 
Vėliau areštavo ir Oną Ja
gelavičienę, nes ir ji turėjo 
apdraudus savo vyro gyvy
bę.

Petras Jagelavičius pats 
vienas gyveno ant ūkio New 
Hampshire valstijoj. Jo 
žmpna su dukterimis gĄ've- 
no arti Lawrence, o Grin
kevičienė gyveno Lawrence.

Jų byla atiduota grand 
jurv ir jie laikomi po $5,000 
užstatu.

KAIP LENKAI KANKINA 
LIETUVIU VAIKUS

z
“Vilniaus Rytojus” pra

neša apie nežmoniškus len
kų mokytojų ^metodus Dar
gužiu kaime, Valkininkų 
valsčiaus. Čia yra valdiška 
mokykla, kurioj nuo 1928 
metų mokytojauja kažkoks 
Jukpevičius, nemokąs nė žo
džio lietuviškai. Dargužie- 
čiai, bijodami bausmių, pa
leido visus vaikus valdiškon 
mokyklon, nes lietuviška 
mokvklaJ.927 nt. buvo užda
ryta. Mokytojas taiko vai
kams bausmes, kurių iki 
šiol vietos gyventojų vaikai 
niekuomet nebuvo patvrę. 
Prieš pora savaičių moky- 

. tojas. nežinia kuo vadovau- 
damasis, privertė vaikus 
mokykloje po pamokei kal
bėti maldą lenkiškai. Keli 
vaikai nesutiko. Tuomet 
mokytojaspaliko jups _ po 
pamokų mokykloj, užrakino 
duris ir pats išėjo į Valki
ninkus. Vaikai buvo užra
kinti iki 8 vai. vakaro. Tė- 
vai,ne§uWkę

' seniūną ir nuėjo mokyklon, 
kur vaikus paleido. Kada 
sugrįžo iš Valkininkų mo-

JUNGT. VALST. SIŲ^ 
KARIUOMENĘ Į 

-- ------ MEKSIKĄ—
EI Paso, Texas. — Pra* 

neša, kad Jung/ Valstijos 
siųs kariuomenę į Juaręzį 
Meksiko, jeigu , tik matys? 
kad yra pavojus Amerikoj 
piliečių gyvybei. _

1919 m. Amerikos militŠH 
rėš jėgos išvvjo Pajudu 
Vilią iš Jųarez po to, kada

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. fiV. OTC 
"r I —
8OUTH BOSTON, MAS&, KOVO MARCH

<



^įįALČIO CIKLONAS
PRAĖJO PER 

B LIETUVA
-■?. Mcteorcologijos biuiu prtr~ 

^®šūnu, per Lietuvą perėjo 
^•Šalčio ciklonas, kuris, atėjęs 
. jįį Kurijos, pasiekė Pabalti- 
J-jos valstybes, rytų Vokieti-' 

ją, Lenkiją; Čekoslovakiją 
U-įr nėfe Vengri ją. Šis ciklo- 
gįnas nepaprastai atšaldė orą. 
y Naktį iš vasario 8 į 9 d.

^E^atūra lįetuvoj svy- 
tarp — 28—-33 laips- 

31

£

• .rbūtent, Kaune -
4ąip&, Telšiuose — 28 laips., 
Palangoj — 36, Dotnuvoj

KAUNAS
vintą demonstracijoj Kauno 
caro koinendantas adminis- 
į-atyviniu brido nubaudė A-

r -—ŠI, Ežerėliuose—32, Vir- 
|)-baly (Šikšnių dv.) — 33. 
^Pidžiausių šalčių - Lietuva 
fc^Biisilaukė vasario 10. Tokio 
? saKiU; kaip vasario 10, ne- 
^buvo 1892—1908 metų ir 
i®- 1928 metų laikotar- 

piąis (1908—1921 m. davi- 
Č nįąi nesurinkti).. Kaune va- 

sario 10 buvo—33 laipsniai, 
įį. Dotnuvoj — 33 laips., Tel- 

giųos 33 1., Ežerėliuose — 35 
į . L, (Biržuose — 30 laips. šal- 

-čio rekordas vasario 10 Lie- 
tuybj buvo Virbalv (Šikš- 

|J(nių dv.) — 40 laipsnių. Rei- 
; Ida pažymėti- kad šalčiau- 

'riąs paskutiniųjų mk?tų pe- 
Griovė oras buvo 1905 metais 
(sausio mėli. — 30 laips., 7: 

L vasario mėn. — 29 laips, 5.
________

K i
|u --KAUNAS. — Ministerių 
Iri-kafeinetas paskutiniam savo 

-posėdy nutarė leįsti išduoti

SuchocktĮr Šumąuskaitę po 
1,000 liti} kiekvieną arba 2 
mėnesiu Jkalė jimo.

ŪKININKAI REIK A-
: LAUJA DARBI

NINKŲ ;
Šintfmtai (šakių apskr.) 

Išgirdę, kad Šiaurės Lietu
voj darbininkų padėtis yra 
labai sunki ir jie neturi dar
bo, nutarė kviesti pas save 
darbininkus. Taip pat ’ nu
statyta ir algos maždaug to
kios: I-os rūšies vyrui 400 
lt., II-os — 300—350 lt Tar
naitė I-os lūšies 350 Ik, II 
— 250—300 lt., kartu duo
dama drabužiai ir visas už
laikymas. Darbininkų lūšis 
žiūrima sulig metų. Iki 20 
metų II ir virš 20 metų I| 
rūšies. Atvažiuoti darbinin
kai turi savo lešomik

Sudarytas komitetas ir 
aukoms nukentėjusiems ūki
ninkams rinkti.

*

IRL 
OTĄ DVARŲ

s daviniais, per 
pirmąjį nepriklausomus 
Lietuvos gyvenimo dešimt
metį, t v. nuo 1919 melų 
iki 1928 metų gruodžio ~3T

. T

Lietuvon padangėj kelią- 
mos naujos vėliavos. Štai 
sausio 27 (į. šv. Pauliaus 
[atsivertimo atlaidų dieną 

G--.—. ^1 Žemės Cklu Akademijos
d. vykdant žemes reformą, I bažnytėlėj" supi evėsav o kil- 
vienkįemiais išskirstyta lĮ-|uiaįš obalsiafe nešina Ž. Ū. 
799 kaimai, iš kurių šudary-1 08 sta4 Ateitininkų kor
tą 50,819 atskirų sklyjų. Iš- poracijos vėliavą. Į šventų- 
skirstvtų vienkiemiais kai-1 ŪJ vėliavų tarpą laikant p. 
mų žemes plotas sudaro H- Jucaitienei ir doc. B. 
495,580 hekt. Per tą laiką Vitkui, ją įvedėkun.KK*- 
dvarų išparceliuota 3,363, iš Į plėšis. Ją bežengiančią į 
kurių sudaryta 57,851 skly- Jateitminlm’ vėliavų skaičių, 
pas ,ir kurių bendras plotas I iš Kaufio atvyko pasitikti 

592,536 hektarus, [garbingi svečiai : &r. J. Lei- 
monas — stud. At-kų S-gos 

ir išparceliuotus [C. Vald. Pirmininkas, St. 
susidaro | Lūšys, O. Gaigalaitė ir k.

sudaro
Bendrai išskirstytus vien
kiemiais 
dvarus sudėjus, 
5,152 vienetai, iš kurių su-1 Garbės sargyboj jai'tuo iš
daryta 108,670 sklypai ku
rių bendras plotas sudaro 
1,088,116 hektarų.

kilmingu " mompntu buvo 
At-kų klubo “Algimantas” 
ir Tautininkų korporacijos’ 
‘’ Jaunoji Lietuva’ ’ vėliavos. 
Gi ateitininkai korporantai, 
susivienydami su Aukščiau
siuoju, pasirengė ją nešti.

Vėliava — korporacijos i- 
dealų ir siekių atvaizdas. 
Jos šventinimo diena-?—kor-

miestui’' 200,000 litų1 
kolos, Biržų, Šiaulių po 

(( 15^,000 litų iię Mažeikių — 
lįįoooit.

■ *’

Įafcfclr* . . ------------------------
|ifcv 

^PARAPIJA STEIGIA
Ėriškiai. — Nuo 1927 m. 

ęriškiečiai subruzdo pąrapi- 
steigti. Apylinkė yra ne- 

japaža, o dar atsirado norin- 
eiųjų ir iš kitų kaimyninių 
(parapijų prisidėti: rodos, 

Ų, kad tas sumanymas Imt e;a- 
^lĮėjęs išsipildyti. Bet dabar 
l^parapijos reikalu nieks ir 
p'?nėbeprisimena. Vieni spė- 
ri ja, kad klebonas bijiis para- 
g-pijos prisiminti, o kiti kal- 
ri ifitoa saboniečius lenkelius,

į-Jų

•gąrriai tąrtas—įautofc Hun 
nąs. Skelbiamas korporaci 
jos Valdybos aktas, kuriuo 
jaunesnieji korporacijos na
riai pakeliami tikraisiais. 
Čia pat korporacijos pirmi- 
ųinkns ir'-yyriaiidoji Varpo-- 
rąntė jteikįa jiems juostas, 
tikrųjų korporantų ženklą.

Didinga vėliava, skaitlinr 
gas naujų korporantų būr^s 
sužadinakorporantų dvasią. 
Rimta ir ' pakilusia nuotai
ka sustoję, vėliavos krikšto 
tėvui vadovaujant, korpo
rantai prisiekia vėliavai, 
mbučiuoja vėliavoj spindin
tį kryžių ir pasirąžo prie
saikos tekstą. Giedamas A- 
teitininkii Himnas, nes da- 
jar jau matomai “šviečia' 
mums kryžius ant mūs vė
liavų.” Šią garbingą prie
saiką pasirašiusių liūdiniir- 
kų tarpe yra gerb. vėliavos" 
kūmai, Ž. Ū. A-jos Rekto
rius, ^korporacijos garbės 
nariai, / Centro Valdybos ir 
Akademijos korporącij os 
atstovai. Sukaupta ir iškil
minga nuotaika baigiasi iš
kilmių posėdis.

Su vėliavos šventinimo iš
kilmėm^ surišta ir tradici
nė Ž. Ū. Akademijos kui-są 
išklauAusių korporacijos 
narių filisteriais pakėlimo 
vakarienė. . Šiuokart Valdy-

Katoržnikas ir Tėvynė. t>vi 
apysakos. (B. Vargšas}---- _15c, •

Apie Apdrauda, Paraža .T----------
S.'Vasiliauskas —'—1--------- 5c.

Apsirikimų Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- , 
kas-------------------------- A—_10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver- 
tė J. Gerutis ----------------1—40c. :

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
Dr, A. Vileišis.-------------------256c.

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

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas S'tan- 
kevičius ......     35e. ;

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

Gyvenimas šv. Stanislovo *»
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.___ .„^0e.z
.Meilė (Poema). Parašė M.

Gustaitis ......._.... ..................__15c.
Nauja Skaitymui Knyga — 

(Dalis II). Su paveikslais.___ 75c.
Vienuolinė Luomą. Vertė

Kun. P. Saurusaitis   ..... j_25c. .
Vaikų Knygelė — su pa- < .

veikslais .........  30c.
Mano Patyrimai Didžiojoj 

Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 

• pelionas) __________________25c
Moterystės Nesuardomybė. J. •

Gesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ...........................10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius _____________ ,40c.'

Šventas Gabrielius. Išleido1 i 
Tėvas Alfonsas Maria C. P__ 25c.

ĮVAIRIOS knygos
Mandagumas—Įvairū "pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyvenu 
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas..-?.’------------------ -- -------..20c,

Apie Katalikų. Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos 
jrivalumų, ypatybių ir tikrd- 
o kataliko priedernĮės. Para

šė Kųn. Jėzuitas F. Čozel._._30c.
Hucklebėrry Finas—labai Į- 

domi apysaka------—---------- 75c.
Patarmės Moterims—pamo

kinimas mpterims 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 plačią} žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila______ ^.$1.50

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

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie Į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Paraše J. Tarvydas ----------- .-

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

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

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

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- _ .. T-------- vg-zsr'
kolskĮ purciTgė'

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

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

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis ---------------- v.......... ......... _25c.
, Kelionė Aplink Pasaulį per

80 dienų—Apie visas derybas 
be galo Įdomūs nuotikiai ke
lionės per Įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimai,

'J. Balčikonio--------------------- $1.0C
Pramoninės Demokratjios Pa

grindai. Parašė Uosis ---------75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

Žadeikia. Kaina -------- '.......-...50c.
Aritmetikos Ųždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui •— Rin-

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

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj ___________________...15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis _______ _______ .....______50c.
K ‘

Laimė — (poema). Parašė
Vaitkus____________ _____ —50c.

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

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

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

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

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

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

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

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su aPr 
datais ‘_____- ..L___ •— „.^1.00

Legendos ir Pasakojimai a-
pic Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun.
V. Kulikauskas___________ 50c.

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

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jurgučio_________ 10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė Š.
Kaimietis__________________10c.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. _____ 1_______ 25c.

Elementorius ir Valkų Skai- - 
tymėllai. Išleido M. Paltana
vičių ______________________ 25c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa_J50e

KAUNAS.—Garsioji kon- 
kė nutarta galutinai likvi
duoti. Miesto valdvbai pa
sisekė su jos savininkais su
sitarti. ir likvidavimas įvyks 
ne vėliau, kaip iki 15 gegu
žes. iKaip matome, mūsų Iporacijos šventė. Tačiau to- 
senas Kaunas vienos praš-lji šventė jiepasiliko vien 
matnybės nustos, kuria taip |korporacijos ribose, ji išsi- 
stebėdavos atvykę svetimša-|liejo visoj Akademijoj. Pir
kiai.

v —

AUKŠTAIČIUS ______
___________“BBOKLLA-Z. -

Vilkaviškio apskr. ūkinin
kai skundžiasi, kad trūksta 
metinių samdinių (tanių). 
Dėl to ir algas čia moka 
aukštas. Tarnui moka nuo 
100 ligi 600 lit., tarnaitei 
— nuo 300—500 lt., pieme
niui — 150—200>|t.

Tokias algas moka vieti
niams žmonėms, o. ateiviams 
šiek tiek yra mažinamos dėl 
vo, kad atsibastę iš Šiaurės 
Lietuvos dažnai nemoka ū- 
kio darbo ir daug vargo ten
ka šeimininkui ar šeiminin
kei, kol savo tarnus prisi
jaukina.

j U I A L lt ! 
'VIENLIČIŲ IR DVI- ] 

LIČIŲ . ‘
Ministerių kabinetas pri-. 

ėmė monetų įstatymo 14 
§-fo pakeitimą. Tuo pakei
timu numatoma išimiti iš a- 
pyvartos banknotus po vie
ną litą ir po du litu, kuriuos 
pakeičia sidabrines monetos.

.45c.

mukart Akademijos salėje
įvyksta iškilmingas korpo- ________ ____
Tacijos' posėdis 'šū^Vėlia'vo7 bos aktu filisteriais paskel

• • • • i • "į * • Al • TT A Ibiami: Alminais Kazys, Al- 
minaitė Opa, Baginskas 
Bronius, ^Bučiūnas Kazys, 
Jankauskas . Mikas, Kade- 
šauskas Petras, Labanaus
kas Benys, Mauruča Juozas, 
Rutna Kazys, Stakelvtė 

dentų — dalyvių pilna sa-'Bronė. Vaičius Domas, Va 
lė. Pirmas susirinkusiųjų siliauskas Antanas. “R.”

įAgi^rdi, jie perkalbėję klebo- 
įrijsą, nes jie būtų ne jo para- 
■ G-pi joj, ir klebonas tada jau 
fe negalėtų jais “rūpintis.”

JEI JUMS BRANGŪS 
LIETUVOS KRAŠTO 

ATIMINIMAI 
išrašyki! paveiksluotą žurnalą 
“NAUJĄ ŽODĮ.” kuriam pama
tysit visos Lietuvos gyvenimą. 
Garsūs asmenys. Lietuvos Įvykiai, 
Lietuxos artistai,, miestų ir kaimų 
gyvenimas—viskas “NAUJO ŽO
DŽIO” paveiksluos.

Amerikoje “N. ŽODIS” metams 
du (2) doleriai. Rašykit “N. Žo
dis,” Kaunas, Maironio g. 6 Nr.

t

*

GIMINES IR PAŽYSTAMI

A*

' - '■ ------------------- -----  * ‘

A

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
t k nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 

rys. - Atsiųskite 2_ dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
■j- VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
fe. tisą .papasakos.
£------^MOTER^DIRVA^yTg vienatinis AnreFU~

kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia- 
c , ;na.s Moterų Sąjungos. Joje lale straipsnių ak
lį’ tualiais moterų klausimais, šale» žinių iš viso pa- 
Ly šaulio morerų gyvenimo, nuolatos eina šie skv- 
L riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3)’Na- 
E?; /m; ūkis, 4) Mandagumas. 5) Literatūros sky- 
[A ’Tius ir kiti. z /
M ; “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po meh^alima pasidaryti daili 

|knyga. Nelaukite ilgaLSiųskite pinigus tuojau 
L į ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti Liotuvon. 
įpO Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
Iri “MOTERŲ DIRVA,f
E* 2322 W. 24 Street, . Cliicago, III.
r7 ■
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mis ir garbės prezidiumu. 
Jį be aukščiau minėtų sve
čių savo atsilankymu pager
bia Ž. Ū. Akademijos vado
vybė, korporacijos garbės 
nariai, algimantiečiai ir 
šiaip nemažas skaičius stu-

minaitė

A

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

“ DARBININKAS”
vra -

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams . ..

Pusei metų
Lietuvoje metams ....

Pusei metų
“DARBININKAS”^

EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

%

... .$4.50

.-.■..-$2.25

....$5.50
/...$2.75

/

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
' Kaina :

. Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

. .$2.50
.$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
------------------Reikalauk pasižiūrėjimui.
___i - - - - — — - - ——.—.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE 
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRiEINAMOMIS. KAINOMIS.
1 r

Reikale Kreipkitės Pa§

ctI)ARBININKASff
366 West Broadivav • South Boston, Mass.

Tel. Šo. Boston 0620
/
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ka. Sutaisė K. J. Skruodys_ 50c.
Leiskite Mažučiams Ateiti 

Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas........ ......... ...... ........_._..„.:.^405;

Mūsą Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ________________50c.

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

Trumpa Lietuvią Kalbos Gra
matika. Paaęšė J. Damijonai
tis _____ _ ________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis____________ ■.__ .„50c.

Šventąją Gyvenimai, su pa- ’ 
veikslais '__ l__ 1____________4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

' ‘ TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktą 

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

Elgetą Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas _ _ _ _____________ 25e.

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-eia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
raše 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.________lOe

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė —. 4 aktą drama. - - 
Vertė Jonas Tarvydas______10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis____ _______ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—o aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktą; parašė ——-- 
J. Tarvydas------------------------65c.

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

Vaiką Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lak 
mę. Surinko S. K, D, ir N—15e.

Vaiką Teatrai: dalis II; 1) 
Ištinsime 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- N 
rius—juodos (prastais kietais 
vigeliais)---------------------------50c, *

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais) ____________85c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geęos odos vir
šeliais)____________________$L00

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

. • DARBIU I N K A S >
>—“—-—u------------. Šmuli Boston, MriM.~įr

Išleido

25c

•* ‘V
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laimės dč 
dievotumo, 
nuliūdimo, 
dar gi lie- 

r*

phone 
HUBbard 
7 6 00 
sujungia 
visus ofisus

Buvo laukta didesnio 
apie 38 mil. litų,

Boston 
Gas

100 ARLINGTON 
'399 BR0ADWAY

KALBAMA, ESĄ BUS SUŠAUKTA KATALIKŲ 
VYSKUPŲ KONFERENCIJA

___ _________$______
Radio tvirtina, kad Vatikanas susitarė su 

KVifinalu
✓ 
✓

Consolidated
Company

STREET - • - - BOSTON
“ - ' —SOr BOSTON

L
Mareli

Žmogaus širdyje kartais 
Užsidega uolumo kibirkštėlė. 
Tuopjupaskatytas, jis įgyja 
norą vesti geresnįj į wy\eni-- 
mą, vengti sunkių klaidų ir 
nuodėmių ir įsigyti geni 
darbų amžinamajam gyveni
mui pelnyti. Bet vos tik 
pradeda gerai mąstyti, žiū
rėk jau ima abejoti ir nusi
gąsti. Ar tai galima,* kad 
aš tapčiau dievoba i mingas ? 
Tai ne man skilta, aš to ne
vertas. Pagalios, dievobai
mingas gyvenimas tai toks 
sunkus, nuobodus,' nelaimin
gas, neleidžia nieku džiaug
tis, užmuša žmogaus links
mumą.* *

Taip save nugąsdinęs, 
kandidatas į dievotumą jau 
visiškai atšala, dar nieko ne
pradėjęs. Ir ta mintis, kad 
dievotumas yra sunkus ir 
liūdnas, užmuša visą norą 
būti dievotu, ypač pas jau
nus žmones. Visi žmonės, 
ypač:jaunieji, trokšta lai
mės. Nepažindami tikrųjų 
gyvenimo sunkenybių, jau
nuoliai viską sau Įsivaizduo
ja, kuoraudoniausiose ir gra
žiausiose spalvose. Gyveni
mą jie įsivaizduoja kaip iš 
kilmingą procesiją gėlėmis 
nuklotais takais. Pasaulis 
jiems atrodo kaip koks ža- 
vėjantis laimės davėjas. Ir 
kaip gi dabar išsižadėti to
kios grožybės ir 
kažkokio tenai 
kurs atneša vien 
suisigraužimo ir 
pia visko pasaulyje atsiža
dėti? Kokia kvailystė! — 
mąsto jaunimas. ~~~-----

Taip, kvailystė, liet ne ta
me, kad pasaulio atsižadėti, 
bet tame, kad prie jo prisi- 

. rišti. Visų pirma, pasaulis 
neduoda ką žada, o jei ir 
duoda, tai tik mažam būre- 
liui savo rinktinių tarnau
tojų, kurie pavelde milijo
nus. žmonijai nė trupinių 
savo turto neduoda ir tuomi

A

sukelia dideliausią nepasi
tenkinimą ir kruvinas ko
vas už būvį. Pasaulio žadė
jimai dideli, bet tikroji—nr 
dovana, tai nuolatinės viens 
kito žudynės. O tu mažo » *■ 

skaičiaus pasaulio išrinktų
jų gyvenimas ar jau toks 
laimingas? Tur būt nevisai, 
arba, geriau pasakius, visai 
nelaimingas. Milijonieriai 
tankiausia neturi sveikatos. 
Ar dėl ištvirkimo, ar jau tą 
nuo tėvų paveldėjo, — bet 
jos neturi. Q be sveikatos 
žmogus ką gi vertas ? Ir mi
lijonai tam neskanūs, kurs 
dėl nesveikatos tiesiog nega
li jais naudotis. Toliau, to-

milijonieriai ir moka už
gniaužti visas sau netinka
mas žinias spaudoje, bet vis 
dėlto išeina aikštėn jų nesu
tikimai, divorsai, žudynės ir 
visokie skandalai. Ar gi čia 
laimė?

’T

Dievobaimingame ir dva
siniame gyvenime viso to 
nėra. Kristus nežada turtu 
ir smaguriavimu, nes jie 
nuodėmingi, nuodėmės gi už- 
mokesnis yra mirtis, anot 
šv. Povilo,—bet užtatai Jis 
geram žmogui teikia ramy
bės, dieviškosios ramybės, 
kokios pasaulis negali duoti, 
dėlto, kad jos neturi.

Ne pasaulinio, bet dievo
tojo žmogaus gyvenimas v- 
ra procesija linksmos ramy
bės nuklotaisiais takais — į 
dangaus karaliją.

s Praeitų metų palikimas

Turėkime drąsos pažiūrė
ti tiesai į akis ir . pasisaky
ti. kad šiais 1929 m. Lietu
va savo turtais pirmyn ne- 
pasivarys. Bus gerai,, jeigu 
išsilaikysinie toje padėtyje, 
kaip kad dabar esame, jei
gu mūsų vyriausybė, kaip 
ligšiol, taip ir toliau ties pa
grindus tolimesnei mūsų 
krašto gerovei.*

Praeitų metų * prekybinį 
balansą užbaigėme su 34 mi- 
lionais pasyvo' (tokią sumą 
daugiau įvežėme, negu išve
žėme,
deficito 
—tačiau gruodžio .mėn. lai
mingai eksportas^ prašoko 
importą 3 milionais ir 690 
tūkst. litų). Visa mūsų a- 
pvvarta su, kitais kraštais 
praeitais melais gana žy
miai padidėjo. Išvežimas 
paaugo iš 246 milionų iki 
257 milionų, tai yra apie 11 
milionų litų; tačiau labiau 
padidėjo įvežimas, nes iš-265. 
ir pusės miliono iki 291 mil., 
arba 25 ir puse miliono.

Artimas italų užsienių 
reikalų ministerijai laikraš
tis “Giomale dTtalia” rašo, 
kad Popiežius Pius XI šiais 
metais šauks visuotinę viso 
pasaulio katalikų vyskupų 
konferenciją, kuri turės ap
tarti svarbias kataliku baž-

davimas jau esąs beveik re
alizuotas. Laikraštis pridu
ria, kad pasiruošimai tai 
konferencijai jau buvo ve
dami ilgą laiką. Ypač daug 
tuo reikalu buvo padalyta 
per paskutiniuosius kelerius 
metus.
—Popiežius pageidauĮa, kad 
vyskupų tarvįja susirinktų 
šiais metais, nes šie metai y- 
rą_ Popiežiaus jubiliejiniaj
metai, kurie taip pat yra pa
skelbti šventaisiais.

Toj taryboj turės daly
vauti viso pasaulio katalikų 
vyskupai, kurių skaičius sie
kia 1500 žmbnių. Kiekvieną 
vyskupą lydĖS-Bomoii sekre
torius. ' Tuo būdu Romoj

nyčios problemas.
Vatikano oficiozas “Osser- 

Aatore Romano” tuo reikalu 
nieko nerašo. Inspiruojamas 
‘‘Giornale dTtalia” pažymi, 
kad Popiežius paskelbdamas 
1925 metus šventaisiais me
tais pareiškė viltį, kad jis 
turės—galimumo atnaujinti 
visuotinę katalikų vyskupų 
konferenciją, kuri buvo per-į reikės laukti apie .3,000 auk

štų katalikų bažnyčios ierar- 
chijos svečių. Jiems patal
pos bus parūpintos įvairose 
institucijose ir parapijose. 
Susirinkimo reikalams bus 
pavesta šv. Petro katedros 
vienas šoninis sparnas, kaip 
lai buvo padaryta 1870 me
tais. Ta katedros dalis bus 
atskirta atatinkamomis už
dangomis.

Radio pranešimu, nors i- 
talų spauda kukliai tyli, ta
čiau Romoj ir visoj Italijoj 
t ina gandai apie susitarimą 
tarp Vatikano ir Kvirinalo. 
Autoritetinguos sluoksniuos 
apie tą klausimą nieko ne
kalbamą, bet visur kitur jau 
skelbiama susitarimo smulk
menos ir sąlygos, kuriomis 
susitarta.

traukta 1870 m. dėl pran
cūzų prūsų karo ir dėl at
šaukimo Napoleono trečioji 
kariuomenės iš Romos.

“Giornale dTtalia” sako, 
kad prieš ketverius metus 
pareikštas Popiežiaus pagei-

Praeitais metais mūsų se
nienų eksportas krito iš 
18I/O miliono litų (1927 m.) 
iki 7 milionų, t. y. viso 11% 
mil. litų; linų eksportas-k-ri- 
to iš 55 milionų iki 36 mil. 
su viršum, t. y. beveik 19 
milionų litų. -Jeigu vis dėl
to mūsų 1928 metų ekspor
tas buvo didesnis už 1927 
metų eksportą — tai čia pa
dėjo mums padidėjęs išve
žimas miško medžiagos (iš 
52 milionų 73 tūkst. 1927 ni. 
iki 66 mil. 48 tūkst. 1928 
m.), kas galėjo^ įvykti dėl 
gero praeitos žiemos kelio; 
taip pat, nežiūrint nepalan
kios vasaros, padidėjo žy
miai sviesto eksportas (iš 
13%. mil. 1927 m. iki 20 mil. 
su viršum 1928). Ir kiauši- 
?iių pernai išvežimas padi
dėjo net pusketvirto miliono 
litų, išaugęs iši 11 mil. litų 
1927 m. — iki 14% mil. litų 
praeitais metais. Įvežimas 
nors ir labai žymiai padidė
jo palyginus su pereitais 
1927 metais, tačiau ramina 
tai, kad padidėjusio įvežimo 
dauguma tenka tokioms 
prekėms, kurios iš pagrindo 
kelia mūsų gėrovę, k. a. 
dirbtinės trąšos, geležis, ce
mentas, popieris, ž. ū. maši
nos, traktoriai, įvairios ki
tos mašinos, geležies ir plie- 

jno dirbiniai. Abejotina tik 
i nauda iš per greitai didė- 

“Rytas”{jaučio automiobilių importo

tūkst.). Nelinksma ir tai, 
kad, turėdami 1928 m. žymų 
perteklių rugių ir kviečių, 
mes vis dėlto 1928 m. pabai
goj įsivežėme tų grūdų už 
mil. ir 690 tūkstančių. Prie
žastis buvo ta, kad dėl blo
gu oro ir derliaus“ suėmimo 
sąlygų, mūsū rugių ir kvie
čių rūšis daugumoje pasiro
dė ne kokios vertės, taip kad 
daugelis malūnų bevelijo iš
sirašyti grūdų iš užsienio.

Nelinksmi metai privertė 
gyventojus pradėti taupyti: 
per metus 3% miliono litų 
mažiau tesu varto j ame cuk
raus, už 2 mil. 620 tūkst. ma-- 
žiau įsigabenome anglies, 
beveik už 3 milionų mažiau 
manufaktūros. Net ir sil
kių vartojimą truputį suma
žinome, tik apgailestauti ’ 
reikia, kad mūsų silpnybėms 
ir kvailybėms duoklė netik 
nesumažėjo, bet net ii< padi
dėjo. Tabako gamyba taip 
auga: 1926 m. (per 1 mėn.)- 
—809 tūkst. kilogramų, 1927 
m. 840 tūkst. o 1928 m. net 
1003 tūkst. klg. Vaisvynio 
gamyba per 11 mėn. — 1926 
m. EI tūkst.; 1927 m. 133 
tūkst. ir 1928 m. net 184 
tūkst. litų. Alaus gamyba 
tais trimis metais taip augo: 
7 mil. 300 tūkst., 8 mil. 400 
tūkst. ir 9 mil. 500 tūkst. 
Paaugo gana žymiai ir deg
tinės bei spirito gamyba. VU 
su tų brangybių mes ki
liems kraštams įpiršti nesu
gebame; viską patys- per sa
vo vidurius pervarome.

Šiais metais pirmyn ne
pasivarysime dėl to, kad ne
daug tegalėsime išgabenti 
grūdų, nors ir turėjome 571 
tūkstantį centnerių kviečių 
pertekliausir 375 tūkst. 
centnerių rugių pertekliaus. 
Dėl didelio nepritekliaus 
bulvių (apie 400 tūkst. cent
nerių) ir dėl pašarų stokos 
mes dauguma savo grūdų 
pertekliaus turėsime patys 
suvalgyti, arba sušerti gy
vuliame. Nekoks bus eks
portas linų ir sėmenų. Vi
sa viltis sviesto eksportui. 
Duok tiktai, Dieve, gražią 
vasarą.

Kad nepavargtų perdaug 
mūsų bežemiai ir sklypinin
kai, vyriausybė gerai pada
rytų, jeigu užtrauktų pato
giomis sąlygomis užsienio 
paskolą ir organizuotų pla
tesniu maštabu viešuosius 
darbus, vpač keliu ir plentų

■ tiesimą.' ‘ “M. L.”

VĖLIAUSIOS 
MADOS VISUOSE 
GERIAUSIUOSE 
PADIRBIMUOSE

. Dėlto kad gražumas ir veiklumas virtuvėj 
daugiausia remiasi ant mados ir padir

bimo Garinio Pečiaus, jūs priimsite šią . 
progą idant turėti viską vėliausia ir 

geriausia. Vienas šių modernišką 
, Garinių Pečių pagelbės virtuvės dar

bą daug lengviau ir maloniau. Ne
daro skirtumo ar prisirengęs ap
mainyti seną virtuvės metodą ant_ 
naujo — ateik ir pasižūrėk ką 
moksliški išradimai padarė i- 

dani pagelbėjus moteris nuo 
visokių virtuvės apsisaugoji

mų. Būk tikras ateit ir 
aplankyt mus šį mėnesį.

Į

KAIP KELIAUTI Į LIETUVĄ Ekskursantai kaip Klaipėdoje, 
Kaune ir kitur maloniai bus pri
imami ir sveikinami. , . -

Jus traukia prie savęs jūsų seną 
tėvynė Lietuva. Širdys jūsų pla-į 
ka, lietuviai, ir trokšta ją aplan
kyt. Trokšta to ne tiktai josios^ 
piliečiai, ilgai čionai apsigyvenę, 
bet ir tie lietuviai, kurie tuom tais S 
pu pastojo šios šalies, Jungtinių j 
Valstybių, piliečiais.

Jumis visus traukte traukia' 
sykį pamatyti kraštą ir vietą, ku# į 
gimėte ir augote. ' "’Z-S

Daugelis, kad ir čionai gimusią 
taip pat geidžia aplankyt savirįptT 
minės Lietuvoje, pasidžiaugti ir’ 
pasigeaėti Naująja LietuvosRe^ 
publika. • -^^1

Jaunimas, ypač čia Amerikoje/ 
augęs, labai maloniai bus sutiktai 
—;------------——'

’-i *7

Šį klausimą atsakė BalticAmer- 
ica Linija, kuri gegužės mėnesy, 
1926 metais, įsteigė vienatinį tie
sioginį kelią į Lietuvą, paimdama 
Klaipėdą, kaip savo galutiną uos
tą, arba stotį lietuviams kelei
viams/

Šis kelias labai stipriai pritrau
kė domę visą Amerikos lietuvių, 
norinčių gryžti į savo tėvynę ir 
atlankyti savo gimines, arba'pra
leisti vakaeijas. Tai kelias, kuriuo 
galima be persėdimo, vienu, dide
liu laivui keliauti visą vandens ke
lią — iš New Yorko iki vienati
niam Lietuvos uostu — Klaipėdai.

Baltic-America Linija tai natū
ralūs ryšys tarp abiejų Respubli
kų — Lietuvos ir Amerikos. Ame
rikos lietuviams ji turi tokią pat 
reikšmę, kaip vokiečių linijos Vo
kietijai, italų — Italijai, ir t. t. 
Baltic-America Linija yra vienati
nė linija, kuri palaiko tiesioginį 
susisiekimą tarp Klaipėdos, Kali
fas (Kanados) ir New Yorko. O 
lietuviams miela ir gerbtina, kad 
laivas “Lituania/ turi Lietuvos 
šalies vardą.

“Lituania” laive, kaip ir kituo
se šios linijos laivuose, jūs jaučia
tės, kaip namie; kaip savo sekly
čioj, savo palociuj, savo viešbuty. 
Atmosfera jauki. Čia galite susi
kalbėti savo prigimta kalba, pa
klausyti savo dainų, muzikas. Ga
lite pasigardžiuoti savo valgiais,- 
pagamintais jūsų skoniui. Visa
dos ir visur gaunate malonų ir šir
dingą patarnavimą. Tas viskas su
kelia pasigerėjimo jausmą, lietuvis 
jaučia, it keliauja savo linija, nors 
laivai plaukia po mums draugin
gos Danijos vėliava.

Nuvažiavus Lietuvon su ekskur
sija, rengiama gegužės 18 d. turė
sit visą vasarą maliniai su saviš
kiais nepriklausomoj Lietuvoj pra- 
Irirtį.
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IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK
“LITUANIA’'  ...............................................Kovo 16
“POLONTA” ......... ..........................................Kovo 26

DIENAS ANT OKEANO
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Į arba iš

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

65 STATĖ ST

^PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M.
Garbes dalyvis vičekonsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs- bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto! '

9-

I>el informacijų ir kitko, kreipkitės j Buitie Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks Jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelltės paruošti kelionės dokumentus.

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

LIETUVOS
per Cherbourg ar Bremen

BREMEN ir EUROPA
arba ant kitą populiarią laivą šios Linijos 

TIK 7 DIENAS Į LIETUVĄ
Sumažintos Trečios Klesos Ratos į abi puses 

Parankūs ir tiesąs gumdekimai su visa Europa. 
Reguliariai Plaukimai 

Sugrįžimui certifikatą ir kitą informaciją 
klauskite vietos agentą arba

NCRTU GERMAN 
LCYD

BOSTON, MASS

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musij populiarią laivą 
Nepalyginamas svarumas Ir 
patarnavimas visose klesose 
Savaitiniai išplaukimai 

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

Pinigus persiančiam greitai ir 
temomis ra tom h.

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

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

Senyvi vyrai ir mote 
net ir jaunesni žmonės t 
tenka spėkų ir energijos, 
silpni, menkos sveikatos, dėlei 
nemažai kenčia. Nuga-Tone 
ro tikrus stebūklus dėl tokių žmo
nių, nes jie turi brangintinus vais
tus dėl padidinimo spėką, atgaivi
nimo nervų ir gaivin 
ir pagerinimo abelnos

P-as Eugene Williams 
vilie, N. C., ėmė Nuga-Tone^ 
štai ką sako: “Prieš imant 
Tone aš buvau menkos sveik 
Aš buvau silpnas ir ne 
įėjau silpnus inkstus ir prastas 
penis. Po ėmimo Nuga-Tone 
20 dienų aš pastebėjau 
ną pagerėjimą. Dabar aš Mu M 
rus ir sveikas. Mano inkstai d 
giau nebevargina manęs ir ai j 
Čiuos 10 metų jaunesniu.” Tacj 
ra dar vienas įrodymas ką 
Tone atlieka ir kiekvienai 
nas, nervuotas, liguistas vy 
moteris turėtų šiuos 
vaistus išbandyti. Jūs galite 
ti Nuga-Tone kur tik 
pardavinėjami. Jeigu vertelę 
turėtų jų stakes papraąykit g 
sakyti d41 jūs įš urmo vrirtyM

T



kČįli to-

statomojo.
K&i yra p. Voldemaras

šimteriopą vaisių atneš,
\ 1 •

žodžio ir spaudos
',- • ■■ - ■■■—■!■ -----------

bet ji nu-

STIPRIEJI MINISTERIAI

Tinimui nelaimės ištiktiems. 
Fed. Sekretorijatas

hgą. Revoliuciją už Mek- 
šikos nepriklausomybę pra- 

K dėjo 1810 m. Dolores kle- 
bonas, kun.Mikas Hidalgo: 

feųjam. žuvus._ jo darbą tęsė

tai žmbgus nepaprastai la-kio kuriamojo
kaus ir lankstaus proto, ate- darbo dabar kraštas labiau- 
bėtinos atminties, gražios iš-

• J. Vasiliauskas

Ar Mirt, Ar Laimėti!..
(Skiriu M. Vargutei) x

—kišenėse gerai apmokamų 
savo agentų, bet gyvenime 
ji virto pašaipa, kurią su 
pamėginta meta Amerikos ,: 
veidan visos kitos pasaulio

tyaasim-odo
! ■rffiė-r -=====

Laimė, kaip nesveikata: kai 
jos nepastebi, vadinasi esi 
sveikas.—Turgenevas.

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

Mūsų kasdieninės pareigoj kimo Centrui Kaune išda- 
kaip ir maldos, yra religijinicr ’’ * ’ **-----
gyvenimo dalimi—Bacher.
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|^-Ūaracitaros klebonas, kun. 
^'MFuozas. Morelos. Nuo- to 
^'ląiko jau šimtas devynioli- 
pkif metų"— Meksikoj anizū 

na kova. Valdė Meksiką vi- 
Įkį sokie valdovai: imperato- 
||driai, prezidentai, diktato- 

vienas kitą versdami iš 
||dx4?azios balno. Ir taip prez. 
te* Teyadą išmetė Diazas, Dia- 

iii^-įšspyrė Madero, kurs np- 
loūžilgo tapo užmuštas. I Ma- 

xtetds balna. isisėdo Uuerta 
lĮg- ir apsiskell>ė diktatorium, 

diktatorm iškrapštė iš 
^Valdžios Carranza su Vilią, 

taip visokie Vilios, Car- 
^ ranzos. Zapatai ir kiti bau- 

Uitai liejo kraują iki šių 
|||3ienų. kada Į prezidentus 
^UlMteko katalikų kraujo iŠ- 

troškęs Calles (Kajes) ir- 
K^dabar Gil. Ir Calles ramy- 
BLbės neturėjo. Ir jį baidė vi- 
| "Sokie banditai ir avanturis- 

K' fed, bet prieš jį buvo misis- 
' tat? ir rimtesni Meksikos 
^^rįai kurie matė. kad 

vJallesui Meksikos gerovė 
gr nerūpi. ,*
»LX(&lles. . norėdamas prisi- 
R plėšti bažnvtinio turto, visu 
^‘įnirtimu puolėsi persekioti 
^^atalikų Bažnyčią Meksi- 
^Kkoje. Tam jo darbui prita- 

visi Katalikų Bažnyčios 
dprįęšai, neišskiriant ir mū- 

lietuviškų “Laisvių.” 
cm^uo tarpu katalikai reika- 
^jmmja ne privilegijų, kaip 
^^Stengiamasi įkalbėti pasau- 

bet Laisvės, ir tik to
lios Katalikų Bažnyčiai 
isvės ir nepriklausomybės, 
&ia toji Bažnyčia naudo
ti Jungtinėse Valstijose. 

,uO labinus to galima rei- 
lalailti Meksikoj, kur be- 

visi gyventojai katali- 
ne taip, kaip Jungt. 

ąlst. Katalikai Meksikoje 
Jfealąuja:

Sąžinės laisvės, nes be to tai 
priespauda ir tiranija;

bažnytinių apeiki tokios lais- 
koki yra Jupt. Valstijose. 

Aį&vietos laisves, kas būtina. 
Bažnyčia galėtu išpildyti 
misiją; be ko nėra pažan-

_Lvd I

‘ • ■<$

čia yra kuom rimtai susirū-

... v
ip . Act of October 8,1917, authoriied on July 12,191S"

‘ ' •'
O č 8ŪBSCRIPTION RATĖSt 

—!ę jmriy................................$4.50
yearly  ............................$&50

JĮS«ei«n once per week yearly... .$3.00 

“DARBININKAS”
West Broadway ' South Boston, Mass.

' - Telephone South Boston 0620 .

yi'Meksikoniškas Banditizmas ir Ame- 
tikoniškas(U.S.) Humanitarijanizmas 

Ėfe*.' ' į-r'y t

Šiandien viso pasaulio n- 
l^-'kyŠ nukreiptos į Meksiką. 
^-Meksika — nuo senų laikų 
^savitarpių kovų šalis. Nuo 

(1521 m.) Meksikos užkovo- 
g). tojo Ilermhndo Cortez laikų 
F -300 metų Meksika sulygina
mi mai ramiai' nešė Ispanijos

*

• * - ■ ■ » - ----------* ■-  ------------ ~ ’   — j- r
once per week yearly. .$2.50 Vieną kart savaitėje metams.

Laisvės Įgyti. laikyti, naudo
tis, ir parduoti privačią nuo
savybę, be to juk negali būti 
nei kalbos apie užlaikymą lab
darybės ir apšvietos instituci-

Tų laisvių katalikai rei
kalauja ne tik sau, bet VI
SIEMS, kurie tik išpažįsta 
kokią nors tikybą.

Ir štai jau kelinti metai 
Meksikoje po šonu idealisti
nių Jungtinių Valstijų da
rosi neįtikėtini dvidešimtam 
ai nžiūje dalykai. Nežiūrint" 
Į nežmonišką spaudos suvar
žymą Meksikoje, pasaulis 
užgirsta apie tokiais baise
nybes, kokių niekas nematė 
nuo pirmų krikščionijos per
sekiojimo amžių.

Amerika žino, kas dedasi 
Meksikoje bet tyli. Dar blo
giau, Amerika žino, kas tie, 
kas .valdo šiandiena Meksi- 
ką, bet žinodama jiems pa- 
gelbą teikia. Hoover užgir
dęs apie revoliuciją Meksi
koj tuojau pasišaukė Kello- 
gą slaptam pasitarimui, ku
rio rezultate peršama pagel
ba kraugeriams pristatant 
ginklus. Tegul būtų Sono- 
ros gubernatorius Fausto 
Topete ideališkiausis Meksi
kos patrijotas, doriausis 
žmogus, bet jei Amerikos 
kapitalui mažiaus žadės už 
Calles-Gil tai idelistinės A- 
merikos pagelba ne jam, bet 
prieš jį. Iki šiol Amerikos 
nusistatymas į Meksiką bu
vo toksi

Remti tą Meksikos val
džią, kuri Amerikos dole
riui geriausiai pasitarnaus, 
nors ji mindžiotų švenčiau
sias žmogaus teises, nors ji 
būtų civilizacijos gėda. To 
paties nusistatymo tebesilai
ko ir Hoover. Nepaslaptis 
kad tokį žmogų, kaip dabar
tinį prezidentą Gil, Įsodino 
Į valdžios balną Amerikos 
ambasadoriaus Monmv gu
drios machinacijos. Ameri
kai labai rūpi, kad. Meksi
kos valdžios viršūnėse sėdė
ti! žmonės parsidavėliai a- 

(merikoniškam kapitalui, 
nors jie būtų kriminalistai, 
nemokšos, kad ir dabarikš- 
tis Gil, kurį, kaip praneša, 
dar neseniai Lovedoj Ham- 
ilton viešbučio savininkas 
p. McDonaid vilko už apy
kaklės lauk už tarnaitės ne
padorų Įžeidimą.

Katalikų likimas Meksi
koj išrodo dar negreit pa
gerės. Nemažai, jų atsidurs 
masonerijos tinkle, daug 
sustabniddės, bet likę, per- 
sekiojimo-' ugnies apvalyti,

Pasigailėtinas
Naujūsai Prezidentas H.

Hoover savo' inauguracijos ptati. - Prohibicija tai kaip 
bei inkųrtuvių kalboj, pra- 
šy te prašo Amerikos visuo- 
menės, kad nepirktų ir, ži
noma, negertų svaiginamų
jų gėralų. Toksai atsiliepi
mas į vistlomfenę būtų labai 
atatinkamas, jei patsai pro
hibicijos įstatymas būtų 
gerbiamas, ar bent privers
tų savę. pagerbti. Tuomet 
g. Hoover būtų labai kilnus 
ir įspūdingas, jei šitaip ga
lėtų pasakyt: “Piliečiai! 
gerbkite visus šalies įstaty
mus, bet ypatingai 18-tąjį, 
veda žmogų prie aūgštos 
būtent .prohibiciją, nes ji 
dorovės — blaivybės, su ku
rios pagelba jūs galite save 
visokiais žvilgsniais ištobu
linti ir įnešti’laimės ir gero
vės į savo šeimų gyvenimą.
Bet' jeigu tasai įstatymas 
jums nepatinka ir jūs nu
sistatę jį laužyti, tai aš ra
siu galimumo jus užtai tin
kamai nubąusti.” \Deja, p. 
Hoover negali įvykinti šio 
sakinio paskutiniosios - da
lies: jis nepajėgs nubausti 
už proliibicijos laužymą, nes 
pasirodė, kad prohibicija 
veikia gerai ant popieros ir

vėžio liga: nukirsta vienoj 
vietoj, ji-persikrausto kiton 
pavojingesnėn ir padvigu
bintu smarkumu ėda orga
nizmo jėgas. Prohibicija gal 
kiek apstabdė profesijonalų 
girtuoklių viešąjį girtuok
liavimą — nors ir su tuom 
nevisai sutinka 
kreipė girtuoklystę į jauni
mo eiles ir, apart n'eblaivu- 
mo ir istvirldmo, ji įnešė 
pasibaisėtiną krįminališku- 
mopa mylėjimą į nekaltąsias 
kadaise širdis. Prohibicijos 
autoriai griebiasi už galvos 
žiūrėdami į tąjį kriminaly- 
bės vajų jaunimo tarpe ir 
apsimėta nežiną iš kur čia 
tam priežastis. Priežastis 
jau taip aiški, kad net ap- 
jakę fanatikai turėtų ją ma
tyti ir matydami pigiai pa
šalinti : jiems tik' reikėtų iš
sižadėti riebių už neva pro
hibicijos vykdymą algų, ir 
liga savaime išgytų, kuomet 
prohibicija būtų panaikinta. 
Bet kur tau. Jie užsimerkę 
žeria į savo kišenes ’ val
džios skiriamus milijonus ir 
pakenčia tokias sąlygas, ko
kių nepakęstų nė viena civi

li’ taip visagalis doleris 
pagamino tą pasigailėtiną i- 
statymą, kurs prieštarauja 
svarbiausiam! gamtos įsta- 
. /mui — sveikam protui. 

:$aI- s’ Gamta gi daug geriau moka
Kad prohibicija zvirto nubausti už * jos Įstatymų 

juoku, tai dar būtų pusė be- laužymą negu prohibicionis- 
dos. bet kad ji virto tikra- tai. 
ja krašto nelaime, tai jau

Jeigu p. A. Smetona būtų 
turėjęs tiek energijos, kiek 
jisai turėjo ir turi proto ir 
širdies kilnumo — tai Lie
tuva šiandien gal būtų vie
na laimingiausių šalių. De
ja, to nebuvo ir krašto var
gams dar nematyti galo.

Perversmo darytojai no
rėjo matyti valdžioje ben
drai dirbant tautininkus ir 
katalikus'. Katalikai galėjo 
įeiti į valdžią bent su nema
žesne jėga, kaip ir tautinin
kai. Jie galėjo pasiimti bent 
keturias ministerijas, iš ku
rių dvi svarbiausias: Švie
timo ir ŽemėsŪkio ir nebe
įstengė... dėl asmeninių silp
nybių kai kurtų kandidatų. 
Apie kandidatus į tą minis
teriją tiek tepasakysiu, kad 
iš trijų buvusių žymesnių 
katalikų kandidatų vienas 
rimčiausias, nors ir labai1 
prašomas,n epanorėjo eiti, 
nes skaitė sau tą vietą per- 
žemą; kitas, jaunesnis, (taip 
pat agronomas) būtų ėjęs, 
bet jo neleido jo partijos va
das, (veterinorius), kursai 
patsai toje vietoje norėjo 
būti, nors jai ir netiko, ir 
jisai nebuvo priimtinas tau
tininkams. Rezultatas buvo 
tas, kad buvo pakviestas į ž. 
ū. ministerius vienas žy
miausių Lietuvos agronomų 
p. Jonas Aleksa iš Ūkinin
kų Partijos.

Pono Voldemafb^sųdary- 
ta ministerių kabinete beat- 
sirado tik du krikščionys de
mokratai : švietimo ir finan- 
sų pnnisteriaLTiesa, tenai *

. * ■ ’ r -'ė

dar buvo du Ūkininkų Są
jungos žrponės: Vidaus Rei
kalų ir Teisingumo minis- 
teriai^ Tačiau kadangi jie 
buvo tautininkų simpatikai, 
tad Ūkininkų Sąjungos va
dovybė pasiskubino juos iš 
savo partijos prašalinti 
(Tuo laiku, Ūk.'Sąjunga, 
matyt, nelėmė p. Voldema
ro vyriausybei ilgo am
žiaus). Vienu du likę, p. 
Bistras ir p. Karvelis nebe
ilgai tegalėjo valdžioje išbū
ti. Prie p. Voldemaro nuo
taikos ir pažiūrų prisitaikin
ti negalėdami ir nenorėda
mi, savo partijos disciplinos 
varžomi, jie tik. iki balan
džio mėnesio teišlaikė savo 
portfelius. Pasitraukė, ir 
nuo to laiko Kr. Demokratai 
nepaliovė būti tautininkų 
vyriausybei opozicijoje.

Kabinete liko tautininkų 
žnfonės ir p. Aleksa, pasta
tytas Ūkininkų Partijos, 
(kairesnės už Ūk. Sąjungą) 
bet neišlaikęs jai paklusnu
mo; nes kada ši išeidama į 
opoziciją, mėgino p. Aleksą 
iš kabineto atšaukti, tasai 
partijos nepaklausė ir liko 
valdžioje.

Nenoriu mesti šešėlio ant 
dabartinių Lietuvos minis- 
terių kabineto narių. Jie, 
rodos, yra geni noni žmo
nės, kai kurie ir nemažų ga
bumų. Vis dėlto teisybė rei
kalauja pripažinti, kad stip- 
riatisieji iš jų yra ir šių 
laikų Lietuvos ; gyvenime 
daugiausia,’nusveria du ka
bineto nariai: premjeras p. 
Voldemaraą ir ž. ū. ministe-

kalbos, nepalyginamų dia- 
lektinių gabumų^ Ruošai 
kalbąs bene ddevyniomis 
kalbomis. Prie to visa—nė-♦ •> 
abejotinai didelis patrijotas. 
Mažutis žmogelis paviršuti
ne savo išvaizda, bet milži
nas savo gabumais. Todėl 
suprantamas daiktas, kodėl 
Lietuvoje netik jo draugai, 
bet net ir jo nedraugai lin
kę yra manyti, kad tinka
mesnio kandidato į Užsienio 
Reikalų Ministerius už p. 
Voldemarą' Lietuva dabar 
neturi ir tur būt negreitai 
turės. Tiesa, Genevos sfe
rose jisai nedaugiausia sim
patijų turk Tačiau čia ne 
tiek jo asmuo kaltas. Pat
sai Lietuvos neatlaidus Vil
niaus reikalavimas ' yra 
tiems ponams nepakenčia
mas. Jie negali suprasti, 
kaip Lietuva.gali būti tokia 
atkakli, kad dėl jų ramybės 
ir dėl jų kišenių labo nesu
tinka atsižadėti savo sosti
nės.

v

Tačiau jeigu p. Voldema
ras užsienio politikos vedi
me yra nepalyginamas — 
tai-tauta; rodos, turr pakan
kamai pagrindo abejoti a- 
pie jo tinkamumą vesti vi
sus tautos reikalus. Abejo
jimui pagrindo duoda kai 
kurie nelaimingi jo būdo sa
vumai. Jeigu iš darbų gali
ma pažinti žmogų, tai apie 
p. Voldemarą galima pasa
kyti štai kas: Jisai neturi 
savo vidaus politikai aiškias 
linijos, nei pakankamo tieso- 
tumo. Norėtų sekti Musso- 
lini ir padaryti tautininkų 
partiją visatinai viešpatau
jančią tautos gyvenime — 
tačiau, kaž kokios taktikos 
sumetimais dažnai lenkiasi 
visai prieš nerimtas politi
nes jėgas, kada šios tik pa
mėgina sukelti šiek tiek 
triukšmo. Norėtų skaitytis 
su demokratiniais princi
pais, žada seimus, referen
dumus, bet praktikoje nieko 
to neišpildo. Norėtų remti 
tautos ateitį krikšičonybe, 
palaikyti'gerus santykius su 
V atikanu (konkordatas), 
tačiau iš antros pusės labai 
mėgsta prie progos Bažny
čiai Įgnybti. Norėtų įtikin
ti tautą, kad tautininkų sro
vė yra tikriau ir labiau ka
talikiška, negu kr. demokra
tai, net negu patsai Katali
kui Veikimo Centras, o iš 
antros pusės viskas daroma 
kaip tyčia, sukelti katalikų 
miniose ir ypač katalikų 
jaunime tikros neapykantos 
jausmus prieš tautininkus 
ir prieš tautinę vyriausybę. 
Užsimojama ant katalikiškų 
gimnazijų ir progimnazijų, 
ant Teologijos fakulteto, 
katalikų draugijomfe nelei
džiama daryti susirinkimų, 
gi kada ateitininkai moks
leiviai, negalėdami laikyti 
savo konferencijos salėje, 
arkivyskupo leidžiami tęsti 
konferenciją bažnyčioje — 
stebimasi, "kodėl katalikų 
jaunimas imąs nebekęsti 
valdžios. Kalti esą krikščo- 
nys demokratai. Taip daly
kams stovint, patsai p. Vol
demaras virsta mūsų gyve
nime nebe diktatorium, bet 
kaž kokiu užkeiktu sfinksu.

šia ir reikalingas visose gy
venimo srityse: ir teisinėje, 
ir ekonominėje, ir socijaliati 
kultūrinėje,—ir—tikybiniais ~ 
moralinėje. Vietoje to dar
bo turime‘smulkius kerštą-. 
vimUs, nesiliaujančias pjo- 
vynes spaudoje, tikrą ir 
nuolatinį erzinimą tų sluoks
nių, kuriais ir tautinė vy
riausybė turėtų ir galėttj 
pasiremti savo-darbuose.

. Kitas stiprusis asmuo ka
binete — tai Žemės Ūkio mi- 
nisteris p. J. Aleksa. Ga
būs, gilios eiudicijos agro
nomas, nuosekliai galvojan
tis ir dar nuosekliau dirban
tis žmogus. Pasižymi nepa
prasta energija. P. Aleksa 
šiandien teisėtai nešioja 
Lietuvoje ūkininkų luomo 
reikalų čempijono-gynėjo. 
Čia reikia pripažinti, kad 
tik ši tautine vyriausybė, aiš
kiai ir nesvyruojamai ori- 
jentuojasi ūkininkų luomo 
naudai. Seniau buvusieji 
kabinetai nors daug kalbė
davo apie ūkininkų reikalus, 
tačiau buvo tai daugiau pla
toniškos meilės reiškimas. 
Ši vyriausybė griežtai pasu
ko ūkininkų linkui ir daro 
jiems ištikiu jų daug gera. 
Žymiai padidinti jiems kre
ditai, ž. ū.- kultūros Įvai
riems reikalams nesigailima 
lėšų, naujakuriai labiau šel
piami. Ūkininkų luomas 
tikrai yra dėkingas dabar
tinei vyriausybei ir pirmo, 
vietoj p. Aleksai, kurs ir sa
vo raštais, ir gyvu žodžiu, 
ir daugiausia darbais prisi
dėjo prie ūkininkų reikalų 
iškėlimo ir energingo tenki
nimo. Tačiau jeigu paklaus
ti, kieno politika daugiausia 
prisidėjo prie dešiniųjų ko
operatyvų susilpninimo ir 
nubankrutijimo, arba kieno 
dėka visi kairieji sumarmė- 
jo į ž. ū. ministeriją ir jos 
globojamus kooperatyvus ar 
ž. ū. Rūmus, teks irgi atsa
kyti: pono Aleksos. Šitas 
faktas ne visiems ir tauti
ninkams patinka. Tačiau 
skaitomasi su stipria jėga.

Kun:F. Kemėšis

.JM M
IŠTIKTUOSIUS
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Pereitosios vasaros dide- - 
i lietūs tnlnsp.—šiaurinės—_ 

Lietuvos srytyse labai pa
kenkė lauko ūkio derliui.

- . . _ 'i 'Vieni pasėliai sumirkei ir 
neišdygo, kiti užaugę supu
vo nenuvalvti. katruos ir 
pasisekė suvežti kluonUoshą. 
ir iš tų maža naudos, nes. 
neprinokę arba apipuvę. 
kininkai nei patys neturi g 
duonos, nei gyvulius kuo 
šerti. Valdžia nuskyrė tam 
tikrą pašalpą sėkloms. Su
siorganizavo ir šiaip piliečių 
komitetai nelaimės ištiktuo- 
sius šelpti.

Mes, Jungtinių Am. Val
stijų lietuviai, kiekvienai di- 
dėsniai nelaimei Lietuvą iš- - 
tikus, visados kaip vienas < 
stojome jai pagalbon. Ir 
dabar, kuomet visa Šiaurės 
Lietuva gamtinės nelaimės 
ištikta, kenčia didelį skur
dą ištieskime savo broliška 
ranką ir sušelpkime kiek 
galėdami.

Jei jau ūkininkams bloga, 
kurie bent šiokią-tokią nuo
savybę turi, tai ką ir bekal
bėti apie biednuomenę, pa
dienius darbininkus, tiems 
tlii jau didžiausia ndaiimė- ir - 
badas. (Ūkininkas nors su 
dideliu vargu, bet visgi šio
kią-tokią paskolą gali gau-
t i, bet kas skolins varguo
liui, kuris aprirt savo šeimos 
daugiau nieko neturi, kas 
skolins kaimo proletarui. 
Taigi tais mes kuolabiausia 
ir turime susirūpinti ir su 
pagelba pasiskubinti.-^

- Visų pirma visi tie Ame
rikos lietuviai, kurie yra ki
lę iš tų Šiaurinės Lietuvos 
lietaus paliestų sryčių, jų 
pirmoji pareiga šioje nelai
mėje pasiskubinti su pašal
pa savo giminėms Lietuvo
je. Pasiųsdamas dešimkę- 
kitą negi jau pavargsi, liet 
savo tėveliui, broliui-sesutei 
ar šiaip giminiečiui padary
si neapsakomai malonią ir 
didelę pagalbą.

Visi Am. Lietuvių R. K. 
Federacijos skyriai, į Fede-, 
raciją priklausančios drau
gijos ir šiaip geros valios 
valios žmonės prašomi imti 
iniciatyvos organizuoti au
kų rinkimo komisijas, nes 
badas jau žiūri akysna dau
geliui iš mūsų brolių gyve
nančių Šiaurinėje Lietuvoje.

. Aukas prašomte siųsti 
Federacijai gi Federacija 
persiųs Liet. Katalikų Vei-

Apjuosime žemę saulėtais kiliais
Ir eisime mudu toli nuo nakties...
Ir eisim ir eisimi kol dausos atskleis, 
Mums meilia paadngę išties,
Aidų plačiasparnių paguostą.
Aidužių dainelės meilios ir gimtos... 
Tai brolių mūs kraštas, statysim jam uostą 
Pilvj Gedimino ir Vartuos Aušras!..

• Į '.
Statysim, statysim! Beširdžiai lai žino. 
Sig Vartai Aušros tai—tikėjimo uostas, 

rąsumo ir meilės—pilis Gedimino,
D v ilhiūš if broliai—gyvenimo sostas!..
Ar tolti, ar laimėti—kasdienis Šaukimas 
Dviejų milionų žmonių,
Tikėki, sesytė, ne vmo kaukimas, 
O šventas troškimas liepsnotų širdžių!..

—---- ---------("MM Vilnia")-------~
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sveiką savo tau- 
gražius tėvelių 
Vienok Jonas 

visi lietuviai to-

ATSIMINĖ
e "r'-.'’''

Kun. F. W. Strakauskas

JAUNIMO KLAUSIMAS
Referatas, skaitytas. Naujos Anglijos Katalikų Seime, 

vasario 22, 1929. Šv. Petro Parapijos Svetainėje, 
South Boston, Mass.

tuoklio nėt ir seni draugai 
pasipiktiha.

Praėjus keliolikai v metų, 
jonas apsivedė. Vedė jis ne 
lietuvaitę, bet svetimtautę. 
Kokios ji buvo tautos, iš ko
kio krašto, sunku atspėtu

kad Lietuvabųtų užmJ 
daiktu, neturinčiu reik 
gyvenime. v

Atminkime Vilnių! 1
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo į 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio w| 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su- J 
laukėme .*^3

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

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiem- j 
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimu, ap-V’j 
rašo ■’ų vargus, kovas ir lairtiėjimus. ' . ■‘■V® 

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustraciją
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir 
tos tautos. <

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštfe ^ 
• ir nerašo jokiais 'politiniais klausimais išskyrus'

Vilniaus klausimą. ,
“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams 

timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi 
su pavergta sostinė. -

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

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai^ ktt- -d 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštų ir jo reikalus, ^<3

“MŪSŲ VILNIUS” išeina, kartą į
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo_j 
tas. >

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 J 

\ doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai -Į 
iliustruotą didelę įmygą “MŪSŲ VILNIŲ.’Ų^jjg 

Ųž vieną dolerį gausite dar ir daug prieiiį J ;
knygelėmis Vilniaus klausimu. '

“MŪSŲ VILNIAUS ” adresas r Kaunas, Lab^ 

vės Al. 61 Lithuania. ' ' ’

vusr . . „
vus, nors senatvėje susipras

■ ■ ■ i

■ ■ &_____________________
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taute j o. Bet Jonas, brangi-, 
no motinos žodžius, kuriuos 
jis girdėjo išvažiuojant is 
Lietuvos: “ Sūnau- būk-blai-.

"—Jonas-būdamas blari

.r. " F
8ttViH'20Metų 

JUOZAS P. ŠA&KIUI
DARBUOJAS SU

VOSE & SONS Pl& 
KOMPANIJA ;

<•» -įj —J

_ši kompanija Išdirbinėjo. t>l

tuvis Ponas šarkiunas daro spą 
U raginimą dėl lietuvių biznio.

TĖVAI: Jeigu kas dažnai pražudo tautinę dvasią vai- < 
ko širdyje, tai tėvai su savo mahdagiu ignoravimu. J
paisymas kur vaikas eina. su. kuo jis draugauja, ir kokią S 
kalbą jis naudoja namuose m didelė klaida. Vienas | 
rašytojas vaizdžiai nupiešia visą tą dalyką. Štai klau- į 
svkite: “Kokios yra priežastys ištautėjimo? Paminėsiu į 
kelias: gyvenimas svetimtaučių tarpe; jų bažnyčių ir mo- Į 
Ryklų lankymas; dalyvavimas ne lietuvių draugijose, t 
pramogose; stoka lietuvių katalikų laikraščių ir knygai į 
namuose; nevartojimas lietuvių kalbos šeimoje; ir pa- ( 
galiaus svambiausias — draugavimas su svetimtaučiais. į 
Žodžiu, visos: priežastys,—ištautėjimo priežastys. •

Seniaus lietuviai apsigyvendavo tuose miestuose ar 5 
miesto dalyse, kur daugiaus lietuvių gyveno. Ten sta- 2 
tė bažnyčias, mokyklas, organizuodavo draugijas, kartu ] 
draugavo, lanke savo pramogėles, šokius, piknikus. Jau- ] 
nieji maišosi tarp savi]jų. Gaila, kad praturtėję lietuviai, i 
keliasi į gražesnes vietas, nutolsta nuo tautinio gyve- j 
nimo. dažnai nebelanko lietuviškų bažnyčių, draugijų i 
parengimų; jaunieji susidraugauja su svetimtaučiais, tė- < 
vų kalbą užmiršta, lietuvių laikraščių ir knygų nebeskai- < 
to. Mūsų gyvenimas jiems pasidaro svetimas, tolimas ir 
netraukiantis.

Čia, sakau, gludi tėvų pareiga. Turi rūpėti, ypač to- j 
liau nuo bažnyčios gyvenant, kad jaunimas lankytų savo j 
bažnyčią^ dalyvautų parapijos draugijose, chore, teat
ruose. J r nemaža tėvų prievolė lietuvišką spaudą jų 
tan>e skleisti ir tą pačią spaudą remti. Dar didesnė tė- i 
vų pritp'oiė ir pareiga šeimą auklėti lietuviškai ir lietu
viu dvasioje. Lietuvių kalbą gerbti ir ją vieną vartęti 
kai. Kalbinti juos draugauti su gerais katalikų tėvų 
ar mitina kalba į vaiką lietuviška i,-o tas atsako anglLŠ- - 
kaitri Kalbinti juos draugauti su gerais katalikų tėvų ! 
vaikiis": (ypač lietuviais). Prižiūrėti, kad eitų į lietuvių ! 
parapijos mokyklas. Mokytūsi katekizmo, ne anglų baž- j 
ny’įose, kuomet lietuvių bažnyčia randasi netoli nuo j 
namų. > ' ’<

-r (Bus daugiau)
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vėjo? K
Jaiūa yra lietuvitj.. . Ir aš 
daug kartų esu jų dainavęs. 
Tas jaunimas, tai .iš mano 
krašto, tai mkno broliai ir, 
sesutes. . Tik prisižiūrėk, 
M&gdnte, kaip tos raudon- 
veidės, skaisčios -mergaitės, 
pahasios į tave. Tu esi jų 
sesutė. Išmok lietuviškai, 
norsrtu, ęlukrėte, atlygink 
tautai už mane, nes aš jau 
senas esu.

—•' Taip, tėve, aš lietuvai
tė. Dar sprendžiu ir iš to, 
kad, skaitydama istorijoje 
apie lietuvius, aš. jaučiau 
begalinę simpatiją prie jų.

Toliau, Jonas su duktere 
įsimaišė jaunimo tarpan ir 
grįžo kartu namučių link.. .

*
X
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•rinksi
Bostone per 75 metus suvlr& -'"'į 
tuvis Ponas šarkiunas daro 
U raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai; JAt- 
trolai ir Radios žemiausiom kajįi&g 
ųom. Mainome senus piąntts. Ra* 
šyk dėl katalogo. Pristatymas vtettt • y 
dykai. Prieš pirksiant matyk poną 
šarkiuną. \

Vose & Sons Piano Cą1; W
160 BOYLSTON ST. BOSTON

BRANGŪS TAUTIEČIAI !
■Kas ugdytų Jumyse Broliai-UŽjurie- 

čiai meilę ir prisirišimą prie glmttHa' 
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat PfC? 
laikytų patriotizmą ir kurstytų kata- '^į 
ūkiškojo idealizmo ugnį?.. •

— Tai dar prieš DldijJ Karą pla- - 
čiai žiuomas ir visų mylimas, 
paveiksluotas gražus savaitfaštte -į 
•‘šaltinis.’’ Jis nori tarnau- i 
ti visai katalikiškajai visuomenei. J 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

“šaltinis” eina Marijampolėje <Lie- : 
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusią- į 
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik J 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sunpS-SJl’ j 
savo 'tautiečiais Amerikoje.- “

Jei dar neesi susipažinęs su “šalt 
niu,” parašyk laišką šiuo adreM. 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania; 
gausi vieną n-r j susipažinimui nemė--- 
karnai, o susipažinęs daugiau su joof-j 
niekuomet nesiskirsT

Su pagarba. ■ .
“šaltinio" Administracija

./ • ■■ ■ ” I —ū

A. L. R. K. P. BLAIVININKU CENTRO VALDYBA: 
Kun. J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys—pirm.;
B. Jakutis—1 vice-pirm; O. Adomaitienė—2 vięe-pirm.; H 
J. Svirskis—sekr., 104 Dorchester St, Woreester, Mass. | 
0. SidabrienS—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivybės skyriaus Į 
Redaktorius, 41 Providence Street, Wofrcester, Mass. ■ g
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’ ' Vilniškis
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? eramo Magdutę.

su ašaromis nbrėjo ištraukti 
iš ittb lūjbū. Hbil vieną žo
delį apie tėvynę. Pagalios 
ir Magdutė nutilo. Lengviu 
žingsniu jie ėjo pirmyn. 
Magdute skrajojo miptitnl 
po mažutę taūtelę.—Greitai 
jos mintis buvo pertraukta 
daina, kurią dainavo gra
žioje lankoje sustojęs jauni
mas netoli nuo tos vietos, 
kur ėjo Magdutė su tėvu. 
Abudu sustoja 1T klausosi..*. 
Kas dd daina, kokios tau
tos? — nelaukdama užklau
sė Magdutė, Nežinau, duk
rele — atsakė tėvas, ištikrų- 
jų pradžioje nesuprasdamas 
tos dainos. Vienok, tai ne
paprastai graži dainos me- 
liodija — tęsė Magdutė to
liau. Kiek toje dainoje jaus-' 
mo, kiek saldumo, kaip ji 
gražiai skamba!.. Užsi
klausė ir tėvas. Lyg apmi
ręs stovėjo ant vietos, suža
vėtas daįna. Klausėsi sene
lis ir negalėjo iš karto su
prasti, atsiminti. Jam ta 
daina buvo lyg išpažintis, 
nes turėjo perkratyti visą 
savo gyvenimą, nuo pat ma- 
žų dienų, kol atsiminė. Ga
lop atsiminė... Suprato 
vargšas, jog ta daina yra jo 
tėvų, kuriuos jis užmiršo. 
Atsiminė Jonas kad tą dai
ną dainavo būdamas dar 
mažučiu. Žaiho greitumu 
atėjo jam mintis, kad ta 
daina išlydėjo jį į šią šalį. 
Atsiminė Jonas ir verkė. 
Verkė kaip kūdikisj motinos 
nubaustas už prasikaltimą.

■ Ir ištikrųjų buvo ta pati 
daina, kurią dainavo jauni
mas, grįždarrias iš pievų 
Lietuvoje, o Jonas tuo tar
pu- keliavo link jūrių pla- 

' čiųjų. Būta tai Vyčių gegu” 
žinės. Vyčiai galingais bal
sais sustoję dainavo:

Lietuva tėvynė mūsų 
Tu didvyrių želė ir tt.

I

į Magdute, atleisk man — 
> tėvas supratęs prabilo — 

nes prasikaltau prieš tave i» 
prieš tavo tautą, kad slė
piau savo, kiltį. Tą pasakęs 
tėvas nutilo. 0 gailingos a- 
šaros riedėjo jam per 
skruostus...

— Tėveli neslėpk, sakyk, 
kas tai per daina, kad tave 

<

’ • • •• -A-

Puikus vidurvasario va
karas; saulutė jau leidos už 
miško,_ paauksuodama pas
kutiniais savo spinduliais 
apima visą gamtą, paskui 
tik medžią viršūnes. Paga
lios išnyko visai.Pasislėpė už 
miško. Sučiulbėjo dangaus 
paukščiai. Pragydo, lyg no
rėdami savo motiną, savo 
šildytoją saulutę nors va
landėlei sulaikyti, nes jai 
nusileidus, tankiai šaltį tu
rėdavo kęsti. Visi gamtos 
sutvėrimėliai skubinasi poil
siu. Piemenėliai, pūsdami į 
ragą, gena bandą namuolėn. 
Žąsys klegėdamos plaukia 
lauk iš balos ir bėga per ru
gienas namo. Vyrai — šien- 
pioviai, dalgiais ant pečiu 
nešini, mergaitės gelton
plaukės, grėblius rankose 
turėdamos, tekinomis tik 
skubinasi, kad dar su švie
sa parėjus ant nakties poil
sio. Visi eina linksmi lai-

nių begalo galingais balsais 
plaukia garsas mūsų numy
lėtos dainos: ‘ 1

Lietuva tėvynė mūsų, 
Tu didvyrių žemė ir tt.
Garsas begalinės giesmės 

• susiliejo su maloniu pauk
ščių čiulbėjimu, kiloo angš- 
tyn, augštyn ir kartu nyko 
padanges erdvėse...

Dobilų Jonas, lydimas tų 
dainų ir verksmų senelių tė
vų, brolių, sesučių, rengėsi 
tolimon kelionėn — į Ama- 
riką. 'Joną viliojo apleisti 
tėvynę Amerikos apgavingi 
žibučiai. Girdi, nubodo brai- 
dyt Lietuvoje purvais iki 
aH§ųt.. Nežiūrint į močiu
tės ašaras, i graudžius, tėve
lio žodžius, brolių, sesučių 
glamonėjimus, Jonas laikėsi 
tvirtai, neverkė. Bet kada 
išgirdo garsą galingos gies
mės, susigraudino jo širdis. 

Pasipylė ašaros ir lyg pu
pos, riedėjo per raudonus, 
sveikus jaunikaičio skruos
tus. Išsirengė, atsisveikino, 
ir norėjo tarti paskutinį 
kart “sudiev” ir apleisti tė
vynę... Bet motina ištie
sus rankas pribėgo savo mo- 
tiniškoniis rankomis tvirtai 
apkabino Jono kaklą tarė: 
Sūnau, būk blaivus, nedrau
gauk su girtuokliais ir dar 
kartą pabučiavo savo sūntj 
ir pasakė paskutinį “su
diev.” Jonas iškilmingai 
motinai prižadėjo kad jis 
visad bus blaivus.

. Jonas turėjo draugą, ku
ris pirmiaus Joną atvažiavo 
į Ameriką. Taigi Jonas ir 
nutarė važiuoti pas draugą. 
Atvažiavęs Jonas pamatė 
kad jo senas draugas prigu
lėjo prie tos partijos žmo
nių, kurie nieko prakilnaus 
nebrangina, niekuomi nesi

tik “pante” ir “kazyrės.” 
Jonas nenorėdamas tam vie
kam pasiduoti, o antra, at
siminė kaip jis išvažiuojant 
iškilmingai motinai prižadė
jo būt blaivus, nutarė gy
venti pas amerikonus.’ Jo
nas gyvendamas su ameri
konais gal iš pradžių ir ne
norėjo pasiduoti ameriko- 
nizino dvasiai, jų papro
čiams,’ bet per ilgą laiką, y- 
patingai pakliuvęs į sunkias 
gyvenimo aplinkybes, pasi
davė, paskendo amerikoniz- 
•no bangose ir liko žuvusiu 
Lietuvai amžinai... Juk ir 
tuomet buvo lietuviškų 
draugijų: Jonas galėjo pri
siplakti prie jų dirbti kartu 
ir išlaikyti 
tos dvasią, 
papročius, 
manė, kad
kie t>at kaip ir jojo drau
gas. Čia mhtome kaip gir-

nes vien tik angliškai kalbė
jot Jono žmona, galima sa
kyti, prigulėjo prie tokių 
žmonių rūšies, kurie nežino 
savo kilmes, savo tautybės. 
Užklausk apie jų kiltį, tau 
drąsiai atrėš: “Esu ame
rikonas ir viskas.” Jonie
nės tėvai ar protėviai buvo 
jei ne iš Lietuvos, tai. iš kai
myniškų Lietuvai valstybių, 
nes prie to krašto žmonių ji 
buvo prisirišus. Pagalios 
jau susilaukė Jonas ir Šei
mynos. Vyresnioji duktė 
Magdutė ėjo šešioliktus me
tus.’ Jonas dukteriai davė 
neblogą išauklėjimą. Mag- 
dutė lankydama mokyklą y- 
pač mylėjo istorijos mokslą. 
Su didžiausiu pamėgimu 
mokinosi, skaitė'apie tautas 
ir jų kilimą. Nekartą .ji 
klausė savo tėvo norėdama 
dasižinoti jo kiltį, tautą, 
kraštą. Bet tėvas kaip ir ne^ 
žinodamas kas tai yra tauta, 
faktiškai nesuprasdamas to 
žodžio reikšmės, nusukdavo 
kalbą visai apie ką kitą. Tas 
Magdutę kankindavo. Ji 
užduodavo sau klausimus: 
“Kam jis'ta_slępįą nuo jnia- 
nęs. Juk jei mes esame gry- 
nais amerikonais, tai aiškiai 
pasakytų, bet dabar vis" ver
čia kas žin kas abejoti: Gal 
Jonas savo dukteriai ir bū
tų papasakojęs apie tėvynę 
jei būtų jautęs meilę prie 
tėvynės. Beje, dar ir tas jį 
kliudė,nelnažai, kad ir pri
gimtąją kalbą pamiršo. Ant-.

Puikus, _ puikus vasaros 
šventadienio pavakaris. Pū- 
tė lengvutis pietų ‘ vėjelis. 
Saulutė jau leidosi ii- nyko 
i,šlengvo už milžiniško ežero, 
paauksuodama savo skais
čiais, spinduliais lengvai be
si judinančias ežero bangas. 
Ežere maudėsi didelis jau
nimo būrys, ant kranto irgi 
daugybe žmonių. Gražiai 
išdirbtais paežerio keliais 
viens-kitų pralenkdami, 
lakstė automobiliai. Jonas 
su Magdute irgi maišėsi ta
me judėjime. Jie prasišali
no iš minios ir ėjo namų 
link. Magdutė apsitaisius 
lengvais vasariniais rūbais 
puikiai išrodė. Geltoni jos 
plaukai, supinti į vieną di
delę kasą buvo taip ilgi, kad 
net kojas jau siekė. Mėly
nai juodos akys ženklino-ne
paprastą mergaitės energi
ją. Magdutė mosuodama 
lankomis karštai kalbėjo a- 
pie tautas, ypač apie “Lie
tuvą.” Sakė -ji tėvui, kad 
yra kokia tai mažutė tauta 
Europoje, kuri vadinasi 
Lietuva. Ją turėjo apglėbu
sios didžiulės valstijos ^Ru
sija ir Vokietija. Bet dabar 
laisva. Ten yra ir daugiau 
panašių tautelių, kurios po
litiškai daug kentėjo. Bet 
man kitos tautos tiek nerū
pi kiek Lietuva. Kodėl, aš 
pati nežinau. Būdavo, kada 
perskaitau lapą istorijoje a- 
pie lietuvius, apie jų narsu
mą, karžygiškumą, taip pri- 
sirišu _prie> jų, kad net ir 
man užsinori ten būti, ka
riauti kartu su jais, medžio
ti po Lietuvos miškus, 
klausyti miškų paslaptingų 
šlamėjimų, vaikštinėti po 
žaliąsias lankas, per kurias 
žiurkšlena gražūs upeliai, o 
jų krantai padabinti gražiai 
žydinčiomis gėlėmis. Pasa
kyk man tėveli, kodėl man 
rūpi šitoji tauta, kurios nie
kuomet .liesu mačiusi?.. 
Kaip visuomet, taip ir da
liai' Magdutė vietoj atsaky
mo. susilaukė tylėjimo. Ty-

Ta’ “Lietuva,” “lietuvis” 
Jonui kaip ir nežinomi bu
vo. Įsivaizduokime sau lie
tuvį kelios dešimts metų at
gal. Juk tai buvo gadynė, 
kurioje lietuviai nežinojo 
kas tai yra žodis “lietuvis,” 
“Lietdva.” Užklausus jo 
kas esi, drąsiai atsakvdavo 
“esu katalikas.” Taigi ir 
Joną galima buvo priskaity- 
ti prie tų, kurie nežinojo sa
vo tautos vardo. Aišku, čia 
nebuvo kalti lietuviai, bet 
buvo kaltos didžiosios vals
tijos. kurios vedė prie to,

Stebėtinas pavasario ry- 
as. Saulutė linksmai šyp

sojosi ir ragino visą gamtą, ‘ 
visus sutvėrimus prie dar- 
io, prie judėjimo. Paukšte- 
iai čiulba savo gražiąsias 

dainas ir lydi lietuvių jau
nimo būrelį į gegužinę. Su 
tuo jaunimu važiuoja jau ir 
Magdutė. Važiuoja kartu 
su savo numylėtiniu, lietu
viu. Jie lyg paukšteliai, 
čiulba savo gražiąja*- tėvų 
<alba.

— Magdute, ar važiuosime 
į Lietuvą? — nedrąsiai už
klausė Petras.

— Oi, Petreli, su tavim 
visur, o ypatingai į Lietuvą. 
Važiuokinle, važiuokime, la
bai aš noriu ją pamatyti.

^Petras drūčiai paspaudė 
Magdutės ranką7, žiūrėdamas 
dėkingai jai į akis. Jie bu
vo, laimingi, laimingi..., ;

* 
* * I

Čia matome, kad Jonas iš- to ir gailėjosi...

(Tęsinys)

Užtat panašūs išsireiškimai: “Kas' gero gali išeiti iš 
mūsų jaunimo.” kaip tik ir yra tas nušvetnintas pesi
mizmas. kuris užlieja juodą, beviltingą smalą jaunimui 
ir jo veikimui.

Suorganizuoti jaunimą į draugijas, kuopas nėra 
sunku. Bet svarbiausias klausimas turi būti; kokiais 
pagrindais palaikyti tą jaunimą. Kokis traukiantis tiks
las jį laiko prie vienybės? Jeigu jie pradžipje augo, 

•žydėjo, ir šiandieną nesimato vaisiaus, arba pasišalino 
nuo pačios gyvybės, nuo tautinio medžio....:, tai ką mes 
turime pasakyti? Aišku, kad trūksta tikros, amžinos 

.MEILĖS. Jie sugriuvo, subiro, užtat, kad jųjų meilė, 
kaip Kristus sakė, yra pasaulio meilė.” Pasaulio meilė 
perą amžina. N

‘ Eikime ir ieškokirpe. Aplankykime savo brolio lie
tu v.o namus. Apžiūrėkiflte kaip ir kokį jis savo vaike
liui duoda tautišką maistą pasistiprinti. /

NAMAI: Narna? tai ugniavietė meilės tėvų, tėvų kal
bos, tėvų įpročių. Iš šios šventos vietos kyla arba žūva 
Dievo karalystės įpėdiniai ir tautos viltis. Vaikas tai 
vaškas. Savo augimo dienose namie prie savo doros ir 
tautos mokytojų, tėvų, jis lipdo savo širdy ir sieloj atei
tus žiedus. Savo vystymosi dienose jis turi išauklėti ke- 

* ttiiius ypatybes, kurios padarys jį naudingu Dievui ir 
tautai. Tos keturios ypatybės yra: a) Sveikata, IĄ pro
tas, c) dorybė, d) draugiškumas. Kaip tik šiose stygose 
mes patys pasidaromo, ir juos padarome pesimistais, tar-

': “Kas gera gali išeiti iš mūsų jaunimo.’1
■- • • * •? • • ’ • •
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APLINKYBES KALTOS: Daug kas sakys aplinkybės 
kaltos. Bet paklžtiskime Savęs, kas tas negeistinas ir 
netvarkingas aplinkybes sudaro t Ar jaunimas? Manau, 
mes patys. Kaip medis, taip ir jaunimas augs tokiose 
aplinkybėse kuriose jis randasi ir tokiais vaisais (dar
bais) pasirodys. Vienas garsus rašytojas sykį sakė: 
‘■‘Medis apturi savo maistingumą ne iš žiedų ar vaisių, 
bet iš šaknų, kurios randasi giliai po paprasta ir pa
slėpta žeme. Būdas apsivalymo ir pasitaisymo turi išei
ti ne iš viršaus, bet iš apačios.”

Jeigu namuose viešpatauja girtybė, ar galima laukti 
iš tokių vaikų gerų tėvynainių? Nenuostabu, kad vaikai 
užaugę šalinasi nuo lietuvių, ir jų veikimo. Maino savo 
pavardes. Namų apverktinas padėjimas verste verčia 
juos išsižadėti lietuvystės idant svetimtautis neturėtų 
progos iš jo pašaipą daryti. Jaunimas nenori išsižadėti 
tėvų kalbos, tautinių įpročių, labai nenorėtų atlikti Ja- 
gailos vaidinamąją rolę lietuvių gyvenimo seenoje.

Kita sesutė pesimizmo, kuri atbaido jaunimą nuo mū
sų veikimo, tai mūsų netaikus veikimas tarp savęs, drau
gijose, susirinkimuose. Kiek jaunimo turime savo drau
gijose? Kodėl? Jaunimas tai optimizmas, šviesi saulutė. 
Jie ieško gyvenime kas yra gražu. Jie žino, kad gyve
nimas savyje yra sunkus, bet jis turi turėti šviesos, kaip 
rožė, nežiūrint, kad turi nemalonių dyglių, vienok viršų 
dabina gražiu žiedu. Taigi, kaip sakiau, pažiūrėkime į 
draugijų susirinkimus. Kiek tenai rasime šiurkštumo, 
nemeilingi] išsireiškimų, barnių, grąsinimų ir dažnai ne
padorių keiksmų. Jeigu šiandiena jaunimas nesirašo į 
mūsų pašalpos ir apšvietos draugijas nesakykime: “.Kas 
gero gali išeiti iš mūsų jaunimo?” Savo gerais darbais 
ir pavyzdžiais pritraukime prie draugijų ir organizacijų.

Antra nepageidaujama dvasia, kuri jaunimą panįęki- 
no ir atstume, tai mandagus jo ignoravimas, kitais žo
džiais. NEPAISYMAS. Kiek mes čionai prasižengiame f 
Kartais kaip žiūri į žmonių nusistatymą prie jaunimo, 
tai reiki^ stebėtis. Išrodo, kad tas jaunimas būtų kilęs 

ietkvių tėvų. , ‘ ;.



Tas pat parap.

smili

Balsas Iš Lietuvos

MALDAKNYGES

'S (prastais kietais viršeliais)

minės 
naujos 
Girdė 
svečiu 

; smar-

Atsakymas “Teisybės 
Mylėtojai”

Šiemet darbai pas mus eina ne 
blogai. Pavasariui atėjus da pa
gerės, kaip atsidarys lauku dar
bai. V. M.

eigų nenori, kad Tamstos vaikai 
amirštų gimtąją lietuviu kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

L “SAULUTĖ”

Misijos

Šv. Jurgio parapijos bažnyčioj 
misijos prasidės 10 dieną kovo.

Darbai

Juliaus kūnas. ‘ Bažnyčios vidus 
ir iš lauko buco papuoštas juo
du ir baltu audeklu. Priešakyje 
bažnyčios virš didžiųjų durų ka
bojo velionies paveikslas papuoš - 
ta^ juodomis ir baltomis spalvo
mis, kas darė liūdną.įspūdį. Taip 
sumaniai visą papuošimo darbą 
atliko šv. Kazimero Seserys,.

Neužbaigė. ..

• Trys metai atgal a. a. kun. Ju
liaus didžiausias troškimas buvo 
pastatyti puošnią Panelės Šven- 

Aušros Vartų bažnyčią 
Gedemino 

yra pietinėje Worcesterio 
dalyje. Taigi, a. a. kun. 
ten ir darbavosi, kad pa- 
Dievo namą. Nors a. a.

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

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

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

Aš tik teisybę rašau. *
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

Brangūs broliai ir-sesės katali
kai ameriikečiai! Išgirskite ši bal
są savo brolių iš Kanados!

Štai diena iš dienos didėja To
ronto lietuvių kolonija ir čia ver
da kova tarp lietuvių, ypač ap
trintos reikalu kiekvienų pažiūrų 
žmonės deda pastangas savo kul
tūrą praplėsti, dėl to žmonės taip 
ir skaidosi į šakas.

Mes, Toronto katalikai, o ypač 
kurie susibūrę Į šv. Jono-- palai
pinę draugiją, trokštame katali
kiškos kultūros ir apšvietus tarp 
katalikų Toronte, bot esant sąly
goms sunkioms, kreipiamės i ju
mis katalikai amerikiečiai, kur 
jūs jau daug draugijų, mokyklų, 
knygynų, skaityklų katalikiškos 
i.pšvietos Įsigiję, todėl ir mos no
rėdami jumis sekti paskutiniais 
laikais dedam didžiausias pastan
gas atidaryti prie šv. .Tono drau
gijos katalikišką knygyną, o gal 
laikui bėgant katalikišką skaityk
lą ir t? t. Tad stodami j katali
kai kultūros kėlimo darbą krei-

jvairios draugijos nepagailėsite iš 
savo knygynų paskirti po keliatą 
egz. knygų, gi kas kokį centą au
kų prisidėtumėte. gal gerb. kata
likiškos redakcijos malonėtų nors 
ant kiek laiko siuntinėti savo or
ganus veltui į knygyną, kur via 
mums — šioje kolonijoje, Toronte 
esant visokio 'amžiaus lietuviu ir

mes. Geroj padėty su oarne ir 
didelis miškas. Parsiduoda iš prie
žasties mortgidžiaus. Kreipkitės: 
M. Cinsky, 340 Harding St., Wor- 
cester, Mass.

' DETROIT, MICH. .
11 metų Lietuvos nepriklauso 

mybės paminėjimas įvyko neda
lioj, 17 d. vasario. Kalbėjo kun. 
J. Čižauskas, kun. V. Misevičius, 
adv. J. G. Jefferson ir du iš mies
to- teisėjų Koncertinę programo 
dalį išpildė šv. Petro parap. cho
ras, šv. Jurgio parap. choras ir 
vietiniai solistai i solistės. G ra- 
žiausia atsižymėjo p-lė S. Buk- 
šaitė ir B. Baltrušaitis. Vilniaus 
našlaičiams aukų surinkta apie 
$50.00. *

Kovo 10 d. Šv. Trejybės lietu 
viii parapija iškilmingai 
vienų metų sukaktuves 
bažnyčios pašventinimo, 
jau. kad pakviesta daug 
kunigų. Varg. L. Vasaitis 
kiai ir energingai mokina chorą 
ir rengia bažnytini koncertą. Pa- 
i-apijonys irgi nesnaudžia ir vi
siems talkininkauja prisirengti 
prie šių metinių sukaktuvių.

Kviečiami visi vietos ir iš kitų 
kolonijų lietuviai šiose iškilmėse 
dalyvauti. Rap.

suvažiavime, prašom 
siųsti minėtam asme- 

kurs mums persiųs viską.
Vedėjas J. Krasauskas, 
Pavaduotojas J. Paliulis.

22 dieną vasario. 1929.
Tronto Ont., Canada.

čjenei,„pagiedojo “Lietuva tėvy
nė mūsų.”

Visą muzikalę programą pri
rengė muzikos mokytojas .Vineas 
Greiičus.-------------------------------------

Žmonių buvo nemažai. Aukų 
surinkta $30.00, nežiūrint, kad 
mūsų bažnyčioje buvo rinktos au
kos panašiam tikslui.

Karts nuo karto pasirodo spau
doje korespondencijos iš Cleve- 
Jando padangės, kuriose minimi 
geriausi baritonai, gabiausi „chor
vedžiai. artistai, artistės. Kores
pondencijas skaitant, verčia žmo
gų manyt, kad Clevelande nuo 

muzikų ir chorų dangus su žeme 
maišosi. Tikrenybėje, kai prisi
eina parodyti patriotiškumą ir 
muzikalius gabumus, tai jų nėra.

Katalikiškųjų Draugijų Sąry- 
šio atstovai energingai darbavosi 
minimos dienos iškilmių surengi
mui Visus prašynėjo kuo nors 
prisidėti prie išpildymo progra
mo. Prašė kleboną, vagonininką 
ir kitus, bet jų pastangos nuėjo 
veltui. Ir jeigu he muzikų Grei
čių šeima, kas būtų programą pa 
puošę?

PAIEŠKAU brolio Adolfo Ta- 
ųpilevifiap.^ paeiną iš Vllniniig 
ren., Marcinkonių 'par^ Zarvinų 
kaimo. Apleido Montello 14 metų 
atgal ir nuvyko Pennsylvanijos 
valstijon. Nieko apie jj negirdė
jau. Kas apie jį žiną, arba jis pats 
atsišaukite sekančiu antrašu: F. 
Tamulevičia, 33 Arthur St,, Mon
tello, Mass. (V.-22)

I “DARBININKAS”
366 West Broadtfay South Boston, Mass.

įįg^V ; y
Sekmadieny, 17 d. vasario įvy- 

Iškilmingas paminėjimas Lie- 
Nepriklausomybės 11 metų 

mktuvių. .Programas pradėta 
iku —- 7:30 vai. vakare.

Vakaro vedėju buvo Jurgis 
ražaitis. Jis pirmiausia pakvie- 
( P-k E. Laurinaičiūtę pianu 
Bakąmbinti, kuri gražiai išpildė 
>rą šmotelių “Klumpakojį” ir 
Greitz polka.” E. Lajirinaičiū- 

visai jauna mergaitė, bet 
hrumo ir drąsos pas ją netrūks- 
y- Antra pianu skambino panelė 
dėlė Zagorskifltė “Vestuvių pol- 

gana gerai. Šios dvi panelės 
ša V. Greičiaus mokinės.

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

SŽĮOy-įvairumėiiai. Uždaviniai ir 
■pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai- 

metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesi. 
.Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
Jjjti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied-

jaunų ir senų, kiekvienas trokšta 
apšvietos, žinoma, daugiausia jau
nimas, nesenai atvykęs iš Lietu
vos. Visa, prašom siųsti šiuo ad
resu: Toronto Ont. Canada, Šv. 
JnT). Knygynas, 217 Manning 
Avė., J. Krasauskas.

Be to Toronto katalikai ir šv. 
Jono Dr-ja įgaliojamo A. Žalia- 
duoni, gyvenantį Amerikoje, 
Homestead, Pa.„ 135 E. 3rd Avė., 
-rinkti aukas bei kųygas, nes jam 
Toronto lietuvių katalikų padėtis 
asmeniai žinoma. • Kur jo balsą 
išgirsite reikalu aukų dėl mūsų 
šio darbo, ar spaudoje ar susirin
kime, ar 
teikti bei 
riui

1919 m. a. a. kun. Julius tapo 
išrinktas Tautos Fondo skyriaus 
pirmininku.

Be to, jis daug surinko aukų 
Merki nės gimnazijai Lietuvoje.

Vilniškis

A. a. kun. J. Čaplikas jausda
mas kad jau jam artinasi pasku
tinė gyvenimo valanda, paskutini 
kartą maldauja Visagalį Dievą, 
sakydamas: “Dieve, šauki manę 
pas save, palaimink mano para
pijomis ir prietelius.” Dar kartą 
algaięs kvapą atidavė Dievui sie
lą. A. a. kun. Juliaus paskutinė
se gyvenimo valandose pribuvo 
jo draugai kunigai: J. J. Jakai
tis. S. Vembrė. A. Daugis; gimi
nės, dalis pftrapijonų ir priete- 
lių. Visi su didžiausiu skausmu 
širdies paskutini kart tarė sudiev, 
sudiev amžinai.

A. a. kun. Juliaus paskutinėse 
gyvinimo valandose nuolatos prie 
velionio buvo kun. J. J. Jakaitis, 
šv. Kazimiero parapijos klebonas, 
kuris a. a. kun. -Tūlių rūpestin
gai ruošė i amžiną kelionę.

Pernešimas i bažnyčią.

10 d. vasario 3-čią vai. po pic
ai, dalyvaujant vietiniams kuni
gams ir tūkstantiniai miniai žmo
nių, labai iškilmingai buvo’per
neštas iš klebonijos Į Panelės Šv. 

Į Aušros Vartų bažnyčią a. a. kun.

(SEYMOUR)
'.t Providence St. tVORCESTER

Tel. Park 5873 
Suteikia patarims laiškais

eiausios 
ant Gedimino kalno, 
kalnas 
miesto 
Julius 
statyti 
kun. Juliui pasisekė užbaigti baž
nyčią iš lauko ir įtaisyti laikinį 
maldnamį, bet likimas lėmė ki
taip. Dievas jį pašaukėpas sa-

r ■ ■ .

§v, Kazimiero lietuvių parapi
jos- klebonas kun. j. Mačiulionis 
paskelbė parapijos mitingą 24 d\ 
kovo, tuoj po pamaldų, pa ra pi J 
jos svetainėj. Manau, kad para
pijiečiai gausiai sueis į mitingą.

Parapi jonas

Liūdna procesija.

Trys metai atgal a. a. kun. Ju
lius linksmas, pilnas geriausių no
rų, ėjo ant Gedemino kalno pra
dėti savo darbą. Štai 11 d. va
sario šių metų Įvyksta liūdna pro
cesija nūn to paties kalno — nuo 
bažnyčios * iki šv. Jono kapų. 
Tūkstantinės minios žmonių nu
liūdusiais veidais ir kiekvienas 
didžiausiu širdies skausmu karto
ja paskutini kart sudiev, amžinai. 
Prie to a. a. kun. Julius buvo 
LDS. 108 k p. ir A. L. R. K! Susi
vienijimo 41 kuopos nariu, ku
riose- daug- darbavosi organizaci
jų gerovei.

Karštas tėvynainis.

1918 m. Amerikos lietuvius pa
siekė linksma žinia, kad Lietuvos 
atstovai suvažiavę į Vilnių ir 16 
d. vasario paskelbė pasauliui, kad 
Lietuva turi būti nepriklausoma 
valstybė. Tuomet a. a. kun. Ju
lius uoliai eidamas vikaro parei
gas šv. Kazimiero parapijoje’ sto- 
ja. į Tautos Fondo .30 skyr. dar
buotojų eiles ir jame dirba savo 
tėvynės labui didžiausiu pasišven
timu. Prie to a. a. kun. Julius, 
sykiu su savo klebonu kun. J. J. 
Jakaičiu, eina Į Worcesterio di 
džiausiąs dirbtuves, ypač kur 
daugiausia dirba lietuviai. Ten 
jis nuėjęs prašo darbdavių, kad 
ir jie padėtų atstatyti Lietuvos 
valstybę. Darbdaviai matydami 
lietuvių troškimus, aukojo tūks
tantinėmis ir 1818 metų pabaigo
je buvo surinkta $17.779.33.

! “TARPININKAS”
f (THE MEDIATOR)

1 • Vaizbos, Dailės ir Kultūros"

Pafivęstas naudingiems patari
mams apie Real Estate, Apdrau
dę, Mortgičius ir kitus nejudi
namojo turto reikalus. Paįvairin
tas eilėmis su gaidom, sveika
tos skyrium, legališkais patari
mais, juokų skyrium ir anglų 
kalbos skyrium. Didelio forma
to, ne mažiau 32 puslapių. Pre- 
umerata metams Amerikoje $1.00, 
pavienis numeris 10c.; užsieny 

n —metams $1.50, pavienis num. 
15c. Užsirašykit sau ir kitiems.

Sausio numery telpa labai pui
ki daina “Pumpis,” chorui ketu
riems balsams ir pianui. Dar 
niekas niekur tokios negirdėjo. 
Būtinai jsigykit šį numerj.

“TARPININKAS”
332 WEST BR0ADWAY 

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

Vasario 16 d. įvyko Federaci
jos prakalbos, apvaikščiojimui 11 
metų Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių. Publikos buvo pil
na syetainė. Programą vedė Fe
deracijos pirmininkas Vincas Pa
rulis. Šv. Kazimiero parapijos 
eUoras padainavo, keletą _ gražių 
dainelių,' varg. ^Juozui Žemaitai
čiui vadovaujant. Po dainų, se
kė prakalbos. Kalbėjo kun. J. J. 
Jakaitis. Publika atydžiai klau
sė jo rimtos kalbos. Dar kalbėjo 
advokatai Mileris ir Baublis, Dr. 
Landžius ir kun. S. Vembrė.

Baigiant vakarą, choras padai
navo Lietuvos himną.

Aukų surinkta $52.00 ir pa
siųsta Vilniaus našlaičiams.
—Ačiū—visiemsU kalbėtojams—ir- - 
publikai, kurie prisidėjo sušelpti 
Lietuvos našlaičiu.

J. Rogliūtė, Fed. Sekret.

Tamsta sakai, kuomet a. a. 
kun. Daniūnas dar buvo gyvas ir 
stropiai veikė tarp Nashuaiečių, 
tas pats Šen ai i Paporijietis pada-~ 
rė daug neprielankumo. Iš kur 
tamsta žinai, kad senas parapijie
tis padarė daug neprielankumo? 
Driko tamsta neprirodai faktais? 
Prirodyk kad ir aš galėčiau Tams
tai pripažinti teisybę.

Toliau tamsta sakai, kad velio
nis kun. Daninūas kentėjo viso
kius nemalonumus. Tas tiesa, pa
našiai mes visi šioje ašarų pakal
nėje kenčiam visokių nemalnmu- 
mų. Senieji labai norėtų, kad 
jaunimas bėgtų lietuvybės keliu, 
bet klausimas kodėl taip nėra? 
Ar čia senieji kalti, ar'kas kitas, 
kad šiandien Nashua’os jaunimo 
daug matosi airių Šv. Patricko 
bažnyčioje.

Toliau “Teisybę. Mylinti” sa- 
kai, kad velionis kun. Daniūnas 
daug kentėjo dėl blogos me
džiaginės parapijinės būkles. Na. 
kurgi čia teisybė? Žinoma, pir
mą metą buvo kiek sunkiau, bet 
toliau viskas buvo atsiekta, para
pija sutvarkyta gerai. Tūlas pa- 
rapijonas žino, kad velionis turė
jo aliejaus šildytuvą, kuriuo bu
vo šildoma visa klebonija. Baž
nyčioj taipgi buvo šilta. Velionis 
niekuomet nesiskundė kad jam 
buvo bloga.

-MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS l
JUOl\0S (prastais minkštais viršeliais)____
juo:
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)____
JUODOS (geros odos viršeliais)__________
BALTOS (celnloidos viršeliais)—_________

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu
i ♦.

- x' •

Vasario 24 d. įvvko Federaci- 
jos prakalbos. Žmonių daug su
sirinko. Kalbėjo kun. J. J. Ja
kaitis. Jis ragino žmones prigu
lėti prie Federacijos. Pinigai, ku
rie buvo surinkti jau nusiųsti 
Lietuvių Kataliku Kolcgijni • ,_ z___

Kun. S. Vembrė taipgi kalbėjo i* 
apie Tėvų Marijonų-Kolegiją. Ra
gino apkoti kolegijai.

Klebonas kun. J. J. Jakaitis 
paaukavo $200. Taipgi stambią y- 
auką $120 paaukavo šv. Kazi
miero parapijos yardu. -Kun. A. * 
F. Daugis paaukavo $10.00, kun. 
S. Vembrė $2.00 ir Vladas Rim- •<. 
ša- $2.00. . ’

’ ' . \ ■ ■ ■'r'

—Po $1.00 aukavo išic: Juozas-------
Bogurskis, Elz. ažlnieraitienė, V. 
Parulis, P. Lengvinas, K. Senkus, 
M. Šukiūtė, S. Kaselges, K. Da- 
nis, J. Svirskas, V. Andriuška, 
K šeškauskas, M. Šimonis, VI. 
Lubinas, Ed. Kondratavičius, M. i 
Zajaskienė, M. Sapauskicnė, P. 
Grigaliūnas, O. Jaruševičienė, L. 
Valatkevičiūtė, K. Bustrienė, J. 
Zakaras, Petras Truskauskas.

Viso surinkta $372.72.
Julė Rogliūtė, Fed. Sckr.
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Ateikreijamai į Vuuomen,

UŽUOJAUTOS 'PAREIS

A. Naudžiūnas,

Tel. 0605—1337

lianai
7.08

D. L. K. KEISTUČIO DR-JC 
VALDYBO SANTRAšAl

~ Išminties trūksta tam, 
trūksta stiprios valios.— 
pyras.

ŠV. JONO EV. BL. ?A$j 
DR-JOS VALDYBĄ

SKAITLINGAI SUSI-
, RINKITE

J&maica Plain
Naujas 3-jų šeimyną namas 5-5-5 
kambariai su visais įtaisymais, 3 
štymo pečiai, priekiniai ir užpa
kaliniai piazai. Rendų neša $1548 
j metus, parsiduoda tik už $11,- 
500/ įmokėti $2,500. Kontrakto- 
rius bankrutino, tai likosi paimta 
už mort gižius, vien iš tos priežas
ties parsiduoda pigiai. Matykite 
TUINYLĄ.

LIETUV. DUKTERŲ DB-JOI 
PO GLOBA MOTINOS ŠV®, 

VALDYBA

Dorchestery
3-jų šeimynų namas 6-7-7 kamba
riai su visais įtaisymais, didelis 
jardas. Galima pastatyti keletą 
garadžių. Parsiduoda pigiai, tik 
už $10,000. Matykite J. Gailių.

Iždininkas — Vincas Kallšios, • 
67 G Street, South Boston, lląML. 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozaą- 
492 E. Seventh St, So. Boston, Msm 

Draugijos susirinkimai būna kas fra 
mų> nedėldienj klekvieno mėneslo ! 
va L po pietų, parapijos salėj, 49 
E. Seventh St, So. "Boston, Mass.

Tel. S. B. 1751

JONASS. MĖŠUS
(INSURANCE) 

239 Broadway, So. Boston
Apdraudžia visokias nuosavybe* 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame* anglis Ir išranda vo- 
Jame kambarius. ...

Pirmininkas — Mot Versiactas, 
694 E. Fifth St, So. Boston, M| 

Vice-PirmirUnkas — Povilas R u tolį 
125 Bowen St, South Boston, Ma 

Prot. Raštininkas — Ant Macejun 
450 E. 7th St, So. Boston, Ma 

Fin. Raštininkas — Pranas Tulei! 
•109 Bowen St, South Boston, Ma 
Iždininkas — Andrius Zalieękaa, '

150 H Street South Boston, Ml 
Tvarkdaris — Kazys M įkaltomis,

906 E. Bmadvny, So. Boston, Ma 
Draugija laiko savo susirinkimui 1 

antrą nedėklienj kiekvieno mėoe 
Lietuvių Salėj, kertė E Ir SUwr*l 
So. Boėton’e, 1:30 vai. po pH 

......Ateidami susirinkimai*-prašome
atvesti naujų narių prirašyti p 
musų draugijos.

Specialia Bargenas
City Point, vienos šeimynos 8-nių 
kambarių namas, atskirai buda- 
votas,su improvementais, turi bū
ti greit parduotas, nes savininkai 
nori pasidalyti turtu. Namas la- 
baipatogioj vietoj, arti prie by- 
eių, mokyklų ir štorų. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo įnešimo. At
siliepkite tuojaus, nes gali būti 
bile dieną parduotas. Matykite A 
Ivašką.

Iždininkė — Ona Staniulintė, 
105 W. 6th St., S. Boston,.Masą.

Tvarltdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Bostoa 

Draugija savo susirinkimus laiMl 
kas antrą utaminką kMrtfeih 

‘ mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj. -A** 

Visais draugijos reikalais kreipki 
tės pas protokolų raštfinofj 
laišku ar telefonu- , '

MIRĖ JDR. PERKINS
Kovo 6 d. palaidotas įžy

mus So. Bostono gydytojas 
Hainilton C. Perkins. Jis 
buvo plačiai lietuvių žino
mas ir gerbiamas gydytojas.

Dievas yra džiaugsmo val
dovas.—Emest Heilo.

- Š1Z6.00VILKI AUS
NAŠLAIČIAMS

Bostono Lietuvių Draugi
jų atstovai uždėjo ant ma
no pečių iždininko pareigas, 
kurias bandžiau, kosąžinin- 
giausiai pildyti

Vasario 16 d. šventes ap-’ 
vaikščiojimo darbui .einant 
prie pabaigos, šiuomi turiu 
garbės išduoti gerbiamai 
Bpstono lietuvių visuomenei 
apyskaitą iš finansinės sri
ties.

Įeigos buvo šitokios 
šv. Petro ir Povilo D-jos 

dėl lėšų padengimo....
Liet. Dukterų po globa 

Mot. švč. dėl lėšų pa
dengimo .....................

šv. Jono Ev. B.- D-jos na
riai dėl lėšų padengimo. .10.59 

Vasario/17 d., Municipal 
salėje suaukota Vilniaus 
našlaičiams .y............... 169.10

Viso įplaukė......T. $191.02
Išlaidų, už'salę, spaudai, 

kalbėtojo kelionės lėšos ir 
kitokios smulkesnės išlaidos, 
viso susidarė $65.02., Išlai
das atėmus iš įeigų lieka 
$126.00. Toji suma, kovo 2 
d., dalyvaujant vienam iš 
raštininkų ir iždo globėjui 
J. Jackevičiui _ per Suv. 
Valst paštą, tapo pasiųsta 
vardu Lietuvių Komiteto ir 
jo Sekretoriaus kun. F. Bie
liausko, Vilniun šelpimui 
lietuvių našlaičių. Minėto 
Komiteto adresas gautas iš 
Lietuvos Generalio Konsu
lato. Pinigų .pas mane, ne
lieka nei vieno cento. Dar 
savo pridėjau laiško regis- 
.ravimui.

Gavęs iš Vilniaus atsaky
mą Tamstoms pranešiu.

A n driejus N audžiu n as, 
Iždininkas.

“Nesakyk, susimildamas, 
kad laikraščių pas mus per
daug, tik platink, prakaitin- 
gai, kurį nors vieną gerų.” 
—Pijus X.

----------
ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOJI 

VALDYBOS ANTRAŠAI Al

Svetainė atsidąrys 6:30 valandą. Vaidinimo pradžia
7 ;30 vai. vakare

PARSIDUODA
LIETUVIŠKA DUONKEPYKLA 

—- ■ * * -
lietuvių kolonijoj. Priežastis par
davimo — išvažiuoja į Lietuvą. 
Dėl tolesnių žinių kreipkitės se
kančiai: 47 Arthnr St., Montello,

----- ---  ■"_______ LA__ _ . . I

ALBANY, N. Y.
Visiems gera proga

40 vai. atlaidai prasidės sekma
dieny, 17 d. kovo, šv. Jurgio baž
nyčioj, 375 Livingston Avė. ir už
sibaigs 19 d. kovo vakariniais 
mišparai. Šv. Komunija bus iš
duodama 5 vai. kas rytą ir iš
kilmingos šv. mišios 7 ir 8 vai. A. 
M. Iškilmingi Mišparai bus 7:30 
F. M. Laike Mišparų • pamokslus 
sąkvs garsūs pamokslininkai. To
dėl neapleiskite šitos brangios 
progos, pasinaudoti iš taip didžių 
Dievo, malonių. Daug svečių ku
nigų yra pakviesta dalyvauti iš
kilmėse. Todėl bus visiems gera 
proga atlikti velykinę išpažintį.

Kun. K. F. Šatkus, Kleb.

PADĖKA P. AKUNEVIČIU
-. * 4 . • !

. Aš, velionio mano sūnaus 
Antano Radzvinavičiaus mo
tina, šiuomi viešai noriu iš
reikšti širdingą padėką p. 
P. Akunevičiui už taip rū
pestingai ir gražiai suruoš
tas mano a. a. jauniausio 
sūnelio laidotuves. Ačiū Die
vui jau baigiu aštuntą de
šimtį metelių, daug esu vis
ko pergyvenusi ir daug vi
sokių žmonių sutikusi, bet 
tokio nuoširdaus ir teisingo 
žmogaus kaip p. P. Akune- 
vičius, dar neteko sutikti. 
Esu palaidojusi jau ne vie
ną savo Šeimos narį, bet už 
tokią kainą ir taip gražiai 
jokios graborius taip nepa
laidojo. Atvirai pasakau, 
kad aš būčiau laiminga jei, 
man mirus, mane palaidotu 
p. Akunevičius.

P-nas Akunevičius ir ki
tuose reikaluose man daug 
pagelbėjo. Per jo storonę 
ir rūpesni gauta keli šimtai 
dolerių. Jei jie jis, tai var
gu ar kas kitas būtų taip 
supratęs tuos reikalus su
tvarkyti.

Aš iš tikros širdies pata
riu visiems reikale kreiptis 
pas p. Akunevičių, o užtik
rinu jog jo asmeny rasite 
nuoširdų draugą.

Taip-gi ačiū ir poniai A- 
kunevičienei, kuri mane nu
liūdusią suramino ir daug 
patarimų suteikė.

Pranė Radzvinaričienc 
(Navickienė)

155 Thompkins St., 
[Oregon, Pittston, Pa.

Ši kolonija jau nuo senai yra 
pagarsėjusi lietuvių susiskaldymu 
į grupes ir partijas. Man norė
josi kada nors ją aplankyti ir pa
tirti dėl ko lietuviai taip susi
skaldę.

Atvykęs pilniausia nuėjau į lie
tuvių katalikų bažnyčią kur kle- 
bonąuja kun. F. Virmauskis. Bu 
vo tai sekmadienis, todėl' bažny-. 
čia buvo pilna žmonių. Tvarka 
graži ir pavyzdinga.

Sužinojęs, kad yra dar ir kita 
lietuvių nezaležninkų bažnyčia, 
mltąriau ir ten nueiti. Buvo sau
sio 6 d. Susiradau vietą ir įėjau 
į vidų. Pamaldos buvo jau pra
sidėjusios. Jas laikė kunigužis 
šleinis. Jis man neatrodė į kuni
gą, bet į paprastų aktorių. Žmo
nių buvo apie šimtas. \ z

Po pamaldų įvyko nezaWznin- 
kų parapijos mitingas. Šlėąųis iš
davė raportą. Iš raporto paaiš
kėjo štai kas: 3 tūkstančiai įėjo, 
4 tūkstančiai išleista ir vienas 
šimtas su keliais doleriais liko 
Sakau sau, stebuklas! Bet jo pa- 
rapijonams patiko ir jie už tokį 
“mandrą” raportą paplojo. Ka
da aš paklausiau šalę sėdinčio 
parapijono už ką jūs plojate, tai 
jis man atsakė: “Na, ar tu ne
supranti, kad dar vienas šimtas 
liko kasoje.” Aš jam norėjau 
paaiškinti, išduotą raportą, bet 
jis nenorėjo* klausyti ir giedojo 
savo nesupratimo giesmę. .

Po raporto pradėjo svarstyti 
kapinių reikalą. Man paaiškėjo, 
kad kapinių žemė užrašyta trijų 
asmenų vardais kaipo “trustee/’ 
Kilo baisus lermas, nes norėjo 
vieną “trustee” išmesti ir pada
ryti korporaciją. Vargiai tas 
jiems pavyks, nes, jau žmonės su-' 
kišę tiek pinigų ar benorės dau
giau dėti.

-------------KŪMAS-------- --
Lietuvos Vyčių 17-tos kuo

pos nariai, savo darbščiam 
ir daug dėl kuopos pasidar
bavusiam nariui, Juozui 
Antanėliui, jo jaunai sesu
tei Palmirai ir gerąjai jų 
motinėlei, dūlei jų brangaus 
tėvelio mirties, reiškia gi
liausios užuojautos šiose jų 
liūdnose valandose.

Vincas Tamoliūnas,
L. Vyčių 17-tos kP- pirm.

NEDĖLIOJĘ

KOVO-MARCH 10 D., 1929 
/ LIETUVIŲ SVETAINĖJ

Kampas E ir Silver Sis* South Boston, Mats.

ALBANY, N. Y.
Dar prieš Kalėdas mirė Simo

nas Jakaitis. Velionis prie baž- 
yneios vietinės nepriklausė ir no- 
siskelbė kataliku, tai tapo palai
dotas miesto kapinėse, Albany, N.

Pirmininkas — J. Grubinskaą
24 Prescott St., Readville, Masu. _Va 

Viee-Pirmininkas — J. Markeliopįn ,'^ą
140 Bowen St., So. Bostori, Mas£ -J 

Prot Raštininkas — P. Milius,. ...
541 E. Seventh St., S. Boston, Maai Jį 

Fin.. -Raštininkas — M. Selkis, • -<3
364 VV. Broadvay, So.'Boston, Mas* 3 

Iždininkas — V. Balutis -J
36 Mercer St, So. Boston, Masu 

Maršalka — .T. Zaikis, 'Ii
7 Wlnfield St, So. Boston, HaMiS 

Draugija laiko susirinkimus kas ant-.J 
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parąpUęjį^ 

—salėj, 7th St, South Boston, Mase.---- 3

__ i/tl

SOUTH BOSTON’O LAISVĖS CHORAS 
Bengia Keturių Veiksmų, Penkių 

Atidengimų Dramą

DU BROLIU

Gabus režisierius artistas M. K. Bolys šį vei
kalą žymiai pagerino — kurie jį matė Bostone 
praeityj, šį sykį matys daug geresnį. Vaidini
me dalyvauja visas Laisves ęhoj-as iš 4(1 ypatų, 
taipgi artistai,ir artistes, ,

DAR VIENAS ŽUVO
ELEKTROS KEDĖJE

Kovo 6 d. vidunakty, val
stijos kalėjime nužudytas 
elektros kėdėje George E. 
H. Taylor. Jis buvo nuteis
tas už nužudymą Stella 
Pomikala iš Lawrence.

Sausio 14, mirė a. a. Danielius 
Staniulis, 18 metų jaunikais. Ka
dangi jo tėvai priklauso prie vie
tinės šv. Jurgio bažnyčios, tai 
jum parūpino prieš mirtį pašauk
ti vietinį kleboną, kuris suteikė 
Šv. Sakramentus. Jaunikaitis bu
vo visų mylimas ir 15deL iškilmin
gai iš šv. Jurgio bažnyčios klebo
no K. F. Katkaus buvo palydėtas 
į šv. Agnieškos kapines, Albany, 
N. Y..

Darbai Albany eina geraį. Ge
riau negu kitais metais.

K. S.

ŠVENTO PETRO IR P0VU.0 
DR-jOS VALDYBA . . . ..w..

--- ----------------------------------------- ’v-

Pirmininkas — Antanas Navikas, .- 
702 E. -Fifth St/So. Boston, Masą’ 

Viee-Pirmininkas—Juozas JackeyVrMK

ANT, RADZVINAVIČIUS
(RADZVIN) 

mile, vąsario 27 d., Miesto 
Ligoninėj plaučių uždegimu, 
sulaukęs 35 metų amžiaus. 
Velionis buvo pašarvotas 
pas seserį Marijoną Pastie- 
nę po numeriu 295 Bolton

So. Bostone.—Kovo 2 
d. 8-tą vai. ryto atvyko ku
nigas į namus ir velionis at
lydėtas į šv. Petro lietuviu 
bažnyčią, kur 9-tą vai. at
laikytos už velionio vėlę tre
jos gedulingos mišios. Mi
šias laikė kun. K. Urbona
vičius, kun. F. W. Stra- 
kauskas ir svečias kun. V. 
K. Taškūnas, iš Norwood’o. 
Po iškilmingų pamaldų baž
nyčioje velionis nulydėtas į 
Naujos Kalvarijos kapines, 
ir tenai, kunigui pašventi
nus duobę, palaidotas.

Šermenyse be kitų gimi
nių ir pažįstamų dalyvavo 
ir velionies motina, 80 metų 
senutė ir brolis Kazys, atvy
kę iš Pittston, Pa.

Laidotuves priruošė, vie
tos graborius p. P. Akune
vičius. P-nas Akunevičius 
dabar, rodos neklysiu taip 
pasakęs, yra populeriškiau- 
sias graborius ne tik South 
Bostone bet ir apylinkėj. 
Savo patarnavimu patenki
na visus: turtingus ir betur- 
čiūs. Tenka, matyti ne tik 
lietuvių graborių suruoštas 
laidotuves bet ir svetimtau
čių, bet patarnavimu, o y- 
pae kainų žemumu. pralen
kia visus, todėl, nedvvai jog 
jis ir “busyn visuomet.

,Reporteris

Thomas Pąrk
Prie pat G St. 3-jtį Aeimynų 12 
kambarių namas, labai gerame 
stovyje,, su maudyne ir elektro 
šviesomis. Rendų neša $52.00 į 
mėnesį.- Prekė $4,500, įnešti $1,000. 
Matykite A Ivašką.

*\ •

Norėdam* gauti teisingą ir greitą patarnavimą visuo 
met kreipėtės mfląų ofisan arba prie mūsų agentų: B. B. 
Stefan, J. Gailius, Al. Ivaška, J. P. Tuinyla, A. Mizara, 
F. Siluk, S. Jokubauskas, K. Yurgeliūnas, A. Iras.

LITHŪANIAN AGE
545 Kut Broadway South Boston, M

KITI SKYRIAI
BOSTON 0FFICE: BROCKTON OFFlCE:

18 Tremont St, Rimbai Bldg.. '• 630 North Mala Street,
~ ^ Bodnf 205, TW. W«rty 7885. • - Triepbone Brocktou 228 -

*’Kun. F. Štrakauskas po- 
reitą pirmadieny buvo Wor- 
cestery ir šv. Kazimiero baž
nyčioje, vakare, sakė pa
mokslą. Rap.

Pirmininkė — Jieva Marksienė, ■>. 
625 E. 8th St., S. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^.
11 Monks St., S. Boston, Mas^' 

Prot. Rast. — Ona Siaurienė, ";*į

TT,.-.- • ■- - -i ’ ■ ■

KUN.M^SONAVIČIUS 
WORGE8TERIN

Vietos klebonas kun. K- 
Urbonavičius letvirtaiįieiny 
išvyko į Worcester, Masą, 
dalyvauti gedulingose, pa
maldose Aušros Vartų baž
nyčioje už a. a. kun. J. Čap
liko vėlę.

Vasario 26 d-, ąiais metais,- šv. 
I’r&neišk&us vienuolyne įvyko 
svarbus susirinkimas, visų Pitts- 
burgho ir apylinkių lietuvių ku- 
nigų ir nedaug, bet įiymių, svk- 
tiškių asmenų. Susirinkime daly
vavo visi klebonai, išimant kun. E. 
Vasiliauską iš Dera, kuris dėl ne
kuriu svarbių priežasčių neatsi
lankė.

Susirinkimas daug laiko neuž
ėmė, nes kiekvienas pribuvęs tu
rėjo prisirengęs ką nors svabaus 
pasakyti, kas link rinkliavos, ka
ri įvyks balandžio 6 d.

Ponios A. Marčiulaitįenė pirmi
ninkė ir B. Stravinskienė, pagel- 
bininkė, kurios labai energingos ir 
gerų norų moterėlės, užėmusios sa
vo vietas vedė susirinkimą tikrai 
bizniškai. Gerb. klebonai, ypač 
kun.'J. M. Kazėnas, kun. S. Čepa- 
nonis, kun. J. Vaišnoras ir p. W. 
J. Hughes, aldermanas, davė svei
kų patarimų ir gražių užmany
mų. Čia buvo pagaminti planai, 
kad kiekvienas dirbtų laike rink
liavos paskirtame apskrityje, kad 
kapitonai btūų išrinkti ir rinki
kai sutvarkyti. Daug, daugiau 
dalykų buvo sutvarkyta, nes su
sirinkusiųjų ūpas buvo labai ge
ras ir visi gerb. -kunigai pasiža
dėjo kodaugiaušiai aiškinti baž
nyčiose apie rinkliavą ir kodau- 
giausiai priruošti rinkikių.

Pabaigus svarstyti rinkliavos 
dalykus, gerb. kun. J. Vaišnoras 
davė gražų įnešimą, kad kiekvie
nas klebonas suorganizuotų savo 
parapijoje Šv. Pranciškaus Rėmė
jų' Draugiją. ’ “Nekurie aiškino, 
kad mažose parapijose bus sun
ku užlaikyti rėmėjus, bet daly
kams paaiškėjus, prisiketino visi, 
pagal savo išgales organizuoti rė
mėjus ir platinti t-ą šventą ir nau
dingą darbą.

Buvo gražu ir malonu būti ta
me susirinkime, kad visi, kaip

PirmiRinkas — M. Žiobs,, 
539 E. 7ttSt., So. Boston, Mt 
Telephone South Boston 3555 

Viee-Pirmininkas—J. Petrsuai 
^24 Thomas Pk, S. Boston, 

Prot. Raštininkas—J. Glined 
5 Thomas Pk., S. Boston, 

Firu Raštininkas — M. Šeįkis, 
366 Broadway, S. Boston, Mį 

Kasierius
885 Broadway, So. Boston, Masa, 

Tvarkdarys — J. Zaikis, 1
7 Winfield St., S. Boston, Masa. 

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mČ-. 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 

‘St., So. Boston, Mass.

Šv. Kazimiero B. K. Drau
gijos šv. mišios bus kovo 10 
dieną, 8:45 vai. ryte, lietu
vių šv.. Petro bažnyčioj, 
Penkta gatvė, So. Boston’e. 
Taigi visi nąriai pribūkite 
bažnytinėn salėn 8:1-5 A. M. 
Iš ten susitvarkę visi drau
ge eisim į bažnyčią. ---- —

Tą pat dieną bus draugi^ 
jos susirinkimas Parapijos 
svetainėj, 492 E. Seventh 
St. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime.

Šiuo metu yra gera proga 
jauniems vyrams prisirašy
ti prie Šv. Kazintiero d-jos, 
nes yra didelis nupiginimas: 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus 
priimami be įstojimo ir be 
daktaro liūdymo. Taigi, vi
si jauni vyrai naudokitės 
šia proga. Rast.
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LIETUVIAI IR RUSŲ KARAS 
SU JAPONAIS

MUSy LAIKRAŠTIS”

Su japonais susitarę duokim jam 
per žandus.

Karininkas, išklausęs tarė: La
bai gerai, kad lietuvis būdamas 
Rusijos poterius moki. “Ūk."’

■4 
; -r- 
r

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE , 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, Šo. Boston
Ofsio valandos:

nHO 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:3O iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
d^Idlenlals, Ulp-gl seredomla fiUO 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

(GALTNAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vak 
ryto/nuo 1:30 iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą {
...... -  . ■
.. . ■„ . . • >

Velionies palydovai 
velnini------------
____ \

- £“Iliustrowany Kurjer Co- 
” praneša apie vie- 
įsio žydų rabino bai- 

testamentą Komarovo 
ly. Savo testamente 
s įsako, kad jo kūnas 

ūtij padėtas Į karstą to- 
būdu, kaip dedamas ki- 

mialdingų žydų, bet kad 
8 būtų įmestas Į duobę už 

į ir kojų. Be to, ka
rieta jam turi būt pa- 

prie kapo žinomos 
Koraorovo nusidėjėlės ir pa
leistuvės. Vaikams savo už- 
draudė eiti paskui kūną, 
ftes jį lydėsią velniai. Savo 

y^estamente rabinas pareis
ią, kad gyvendamas jis iš-, 

ęs visus nusidėjimus, 
arie yra tik žemėje, ir am- 

prakeikia savo vardą. 
^Kabinas, kaip buvo išakv- 
tartestamente, taip jr palai- 

. Testamentas Konio- 
žvdų tarpe padarė mil
tą Įspūdį^

ziausia 2000 mihonus metų 
amžiaus, ji drąsiai išgyvens 
dar milioną metų ir saulė 
-dar- ir tada šildvs veik tiek 
pat, kaip dabar, nežiūrint 
to, kad kasdien netenka po 
360,000 tonų medžiagos, ku
ria išsklaistb po dausas.

Pati- visuma, arba visas 
pasaulis, yra be galo dide
lis. žvaigždžių visumoj yra 
tiek, kad jeigu kiekviena 
žvaigždė- taptų smėlio grū
deliu ir sugultų ant 
jos, tai visą pasauli 
tų kelių šimtų pėdų 
mo klodu.

Šviesos spindulys, 
mūsų žemę aplekia per se
kundę septynius syk, visu
mą apskrenda tik per 100,- 
000 milionų metų. “L. A.7

ŪSŲ PASAULIO DI-
DŪMAS IR AMŽIUS 

Laikraščiuose kada-ne-ka- 
' telpa aprašvmai, kaip 

; mūsų žemės gyve- 
Ėsą, visi sušalsime 
Bet žvmus anglų 

omas, J. H. Jenks, 
šavo paskaitoje “Platesnis 
žvilgsnis i visumą,’’ liepia 

/netikėti artimai galimybės 
.tokios nelaimės žmonijai. 

jiLžpmė, sako jis, spren- 
anf iš uolų radio aktyvu-

KIEK KUR KAŠTUOJA 
MOTERIS

Žymus Amerikos profeso
rius sociologas B. Leavitt 
laikrašty “Review of Amer- 
ica” paskelbė davinius ty
rimų, kiek kur kaštuoja mo
teris. Pasirodo, kad Euro
poj ir Amerikoj moterys 
daugiausia išlaidų pridaro 
savo vyrams ir tėvams. Eg
zotiškuose kraštuose mote
rys pa rdavinė jaujos. Ugar- 
doje už vieną moterį duoda 
tik tris jaučius, o Kurdista
ne '— vidutinišką kiaulę. 
Totoriai moteris pardavinė
ja už vidutinišką sviesto 
gniūžį. Bengaliijos gyven
tojai pasitenkina gaudami 
už moterį fetišą ir tik už 
brangias moteris temoka 
žmonių kailiais. Arktiko

žaislas, tarnaująs jos koke- 
terijai. ?

Nuo neatmenamų laikų Į Taip pat be aiškaus tikslo 
lazda laikoma brangiu žmo-j lazda buvo vartojama baro- 
gaus draugu. Net didžiosios ko laikais. Ponas pasipuoš- 
bezdžionės, kaip patyrė ty-!davo kalaviju ir lazda, o 
rinėtojai, kad galėtų tiesiai dama skėčiu ir lazda. Yra 
eiti, pasiremdamla nulaužta j likusių paveikslų iš anų lai- 
medžio šaka.

ŠIS TAS IŠ LAZDOS
ISTORIJOS

Pirmiausia lazda pasire
mia keleiviai, pasenę ir rai
ši žmonės. Seniau urvu gv- 
ventojui ji atstodavo ginklą 
apsiginti. Kadangi senovė
je lazda buvo' apsigynimo 
priemonė, tai vėliau ji vir
to valdžios ženklu, būtent 
valdovo spektru.

Istorija žino Įvairias 
dos formas ir įvairius

kų, kur dama laiko skėti 
viršum, galvos ir retkarčiais 
pasiremia lazda;---------

Vėliau lazda įgyja savo
tiškos prasmės. Ji dabar 
spygliuota^—_Ant rankenos 
išpiaustinėta. paukščių gal
velės ir"dar kitokios figūros. 
Pagaliau lazda virsta tuale
to dalyku.

Labai Įdomūs rinkiniai iš 
Įvairiu laiku. Tūkstančius 
įvairiausiu ekzempliorių su 
Įvairiausiais papuošalais su
rinko darbštūs rinkėjau Y- 
ra ten ir brangių lazdų, pa
puoštu brangiais metalais ir 
brangiais akmenimis. Mu
ziejuose yra dažnai 'žymių 
žmonių lazdų.

Pagaliau Teikia pasakyti, 
kad nė viena amžių negali 
ir nenori apsieiti be lazdos. 
Ji vartojama arba pasirem
ti, arba žaislo vietoj, arba, 
pagaliau, kaip neišvengia
mas senio draugas. “L. A.”

laz- 
jos

TeL So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su L LB.
“Darbininko” Name

(antros lubos)
366 Broadway, So. Bostoi

R-e z i d e n c I j a
BO5 Harvard St,' Cambridge. Mass.

TeL University 1463—J. J

srityse eskimai savo dukte
ris ir žmonas pardavinėja 
už tabaką. Kas kita civili
zuotame pasaulyje. Profe
sorius prieina "išvadą, kad 
vyras arba tėvas žmonai ar 
dukteriai išleidžia 70% vi
su pajamų. “L. A.”

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

811-812 Old South Bldg.
294 Washington Street 

Boston, Mass.
Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. 

GYVENIMO VIETA
37 Gorbam Avenue, Brookline. 

Telephone Beacon 5578

Daug rimtų ir juokingą pasi
skaitymu, dainelių, deklemaci- 
t?-
Verta
muose

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

Už persiuntimą prisiųskit
3c. pašto ženklelį.

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

v uz

vartojimo būdus. Atsimin- 
kim tik Pitagorą, kurs savo 
mokslo dėsnius rašydavo su 
lazda smėlyje ir kaip “jo 
apskriti m,us suardvdavo. ’ ’ 
Apie karaliaus Fridriko 
Vilhelmo I krikį pasakoja
ma Įvairių linksmų anekdo
tų-

Mados taip pat didelę Įta
ką padare lazdos formai. 
Studentas be “renomo laz
dos’’ negalėdavo apsieiti. 
Rakoko laikais ponia turėjo 
ilgą, laibą, lazdą, papuoštą 
(lėlėmis ir kaspinais. Savo 
ilgumu ir primena kalnų tu
ristų lazdą. Rankena būda
vo pinikai išpiautsinėta.

Jau tada išsidirbo svar
bus lazdos rankenos papuo
šimas. Tuo laiku lazda da
mos rankoje tebūdavo tik

STIKLINĖ VANDENS
Ponas pasišaukė pusbernį:
— Atnešk stiklą vandens sve

čiui!
Po valandėlės ateina pusbernis, 

rankoj nešdamas stiklą vandens. •
— Grįžk atgal, bjaurybe! Ar ne

žinai, kad reikia su lėkšte atneš
ti? '

Pusbernis nuėjo atgal, perpylė 
vandeni į lėkštę ir nešdamas gal
voja : Įdomu pamatyti, kaip tas 
svečias iš plokščios lėkštės gers 
vandenį? “M. L.’’

ASTRONOMIJOS PAMOKA
— Kažin, Jonai, kas tai galėtų 

būti: nuėjau į Bielskius—kad va
rinėja Petras savo bobą nutvėręs 
už sijono aplink stalą, tai varinė
ja.

— Ot sakiau, ko nevaikščiojai į 
mokyklą — ir nežinai astronomi
jos. Juk tai Petras rodė, kaip su
kasi žeme aplink saulę. Mat. ki
taip bobos neįtikinsi. “M. L.”

E 
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A. J. KUPSTIS
T O

Real Estate Insurance ir Mortgieių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

332 WEST BK0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Y- * Tel. South Boston 1662—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
L . SOUTH BOSTONE

I

DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

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

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net- 
Švietimo Ministerija prenumeruo
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 Irt. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

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

1 
t

_______________________ ♦
2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 { metus. 

Kaina $6,500, įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus guli daryti gerų pragyvenimų. Gera, vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitų ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko ir 
ii vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1^73.

Į Parapinėm mortglčins namams Ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
1 gidą, kreipkitės pas mus. Inšlųrinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
• flmokesčio—tik Mass. valstijoj.
į Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių Ir krautuvių,—meldžiam 
1 kreiptis pas mus le persitikrinti.
t' Parduodam anglis ir malkas, pristatom | namus ne toliau kaip 12 my- 
tfią nuo Bostono.
k PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
■g*; ŠALIS.

į:
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SO. BOSTON, MASS..
Ketvirtadieny, kovo 28 dieną, 

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

Valdyba

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 į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

PR0VIDENCE, R. I.
L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkimo dalyvautų-----
ir užsimokėtų duokles. Parodyki- . 
me gražų pavyzdį kitiems.

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 atsivestų prirašyti prie 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok- 
les.

Raštininkd
/ ------------------

LAV/RENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 17 dieną, po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

• Valdyba

CLEVELAND, 0HI0
Kovo 14 dieną, 8 vai. vakare, 

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

tai musą specialybe ir ilgų metų prak 
tika. Darbas artistiSkas. Kainos žemos,

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

, A

rimčiausiij straipsnių apie auklė
jimą, apie ekonomiką, apie moks
lo didžiausias naujienas; spaus
dins gražiausių apysakų, juokų,- 
šposų, įvairenybių, galvosūkių... 
Taip pat duos visokių pa t ar imi] 
— kaip ūkininkams pasidaryti 
turtingiems, kaip moterims gra
žiai namus sutvarkyti, skanius 
valgius virti, gražius rankdarbius 
dirbti; jaunimui — kaip išmokti 
mandagiai apsieiti, gražiai šokti, 
blaiviems būti ir tt... tt...

“Mūsų Laikraštį” skaitys ir 
jauni, ir seni, ir vyrai, ir moterys, 
ir kaimiečiai, ir miestiečiai; jį 
skaitys šimtai tūkstančių žmonių, 
jį skaitys kas tik moka skaityti, 
jį skaitys visa Lietuva, — dėl to, 
kad -‘Mūsų Laikraštis”-bus bu 
galo įdomus ir be galo pigus — 
tik 4 litai metams!

Broli Amerikieti, užsisakyk sau 
ir savo giminėms Lietuvoje.

Adreass: Kaunas, Laisvės f» 
31, “Mūsų Laikraštis.” 
-5ĮOĮ7Į SĮOSĮ ^SUSBJ5fĮBrj tlSTĮJF...

“Mūsų Laikraštis’ 'spausdins 
ninkai, teisininkai, agronomai ir 
kiti žymūs žmonės.
ninio vadai, auklėtojai, visuome- 
didžiulių puslapių, apims 'visas 
rašys greria-usi mokslininkai, jau- 

Į “Mūsų Laikraštis” taip pat 
vieną savaitę, turės nuo 8 iki 12 
si Lietuvos rašytojai.
Veikimo Centras, o rašys didžiau- 
tai.

Scliuberto pamiklo parašas: 
Muzikos menas yra čia palai
dojęs didelį turtą, bet dar di-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI

i
4

P. J. AKUNEV1ČIUS
Lietuvis Graborius 

j 258 Broadway, So. Boston 
Telephone So. Boston 4486 

Į Mirus Selmyrbs nariui, Ilkuslems- 
naSlalčiams arba giminėms pini- 

j gai reikalingi. Taupykite juos. AA 
■ laidotuves aprūpinu gerai ir ne- 
1 brangiai.

Per karą su japonais, kai Lie
tuvą rusai valdė, tai ir lietuviams 
reikėdavo eiti Į karą, prieš japo- 
nhs. Vienas rusų karininkas pri
ėjęs prie lietuvių būrelio sako: 
— Eikite pasimokykite greiau 
ginklą vartoti. Mes rusiškai ne
mokame kalbėti. Prašome pono 
karininko mums sakyti lietuviš
kai. Atsiprašau, aš nemoku lie
tuviškai. Tai ką padarysi, nors 
poterius pakalbėkite eidami i ka
rą Rusijos. Gerai atkalbėsime, 
rusiškus poterius lietuviškai: Ir 
pradėjo kalbėti:

Mums lietuviams nėra ko tokių 
klausyti,

Broliai lietuviai imkim jam žandus 
daužyt*.

.Kodėl jis mums neduoda ramybės 
Ir iš Lietuvos žemės gabena sau 

gerybes.
Jis mums spaudą tur užgniaužęs B

.... ■„ ■—. — , 

| TeL S. B. 2805—71 |

Lietuvis
į į OPTOMETRISTAS

;; ISegzaminuo ju akis, priskirtu aki- 5 i 
(5 nius, kreivas akis atltleslnu ir 2 ; 
1 amblijonlškoee (aklose) akyse su- 0 
U gražinu šviesa tinkamu laiku.
0 J. L Pašakarnia, O, D. Į 
£ 447 Broadway, 80. Boston. h

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Eschange Building, 
Tel. Hnbard 9396.

Vakaraii ir Kabotomis po pietų: 
a ntfekoHans 
įėjimas 319
Boston. TeL S. B. 0575.

| Gyvenimo vieta: ,33 Rosemont St 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

Šidlausko name.
F. Street- South

■■

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

S. BARUSEVIČ1US
Lietuvis Graborius, Balsnomno- 

to jas, Real Estate Ir Bubile 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija : 838 Dorchester Av.
Dorcnerter, Masą

p
Į

r 11
Reumatizmas, nervų ligos, in
kstų ir vidurių ligos pasek, 
mingai gydomos.

Virš 25 metu praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

8 Vienintelis Lietuviams ?
Graborius

S Patarnavimas dieną ir naktį. S 

£ 331 Smith Street
PROVTDENCE, R. I. 4

t T

E. V, WARABOW
(IVrublIauskas) ,

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT-SAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvoęd; Mass. 
Tel. Norvrood 1508

MONTELLO OFFTCE
104 Ame® Street 

Telepbone Brockton 1644-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 Ir 448 Oambridge Btreet 

Oambridga, Maaa.
Telephone University78831-W

TeL Brockton 5112
DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS)

F05 Main St., Montello, Mau.
(Kampas Broad Street), 

c valandos:
R v j nuo 10 iki 12 vai. 
oje.-.-, nuo 2 iki 5 vaL
’ ak re nuo 6 iki 8 vaL ’ ’ 

samaniniais pagal sutarties. <

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

kuriuos paveda 
mano priJtiurPJt- 
mnl, visuomet 
būna patenkinu 
Ir sntnuptna ge
rokai pinigų.

yfano kaina Tį
siems Ir visur 
vien<x1n.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIU GRABORIUS

162 Broadvay. So. Boston. Mass. 
Resddence: 313 W. Thtnl St

i
Telefonas: South Boston 0304-W.
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