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EINA NUO 1915 METŲ

Lietuviai bolševikai bedoje

(tautinis) 
patarnau

ji etų viams
Pereitą 

jis juos.

'V

DARBINTNKl/sAJUNGOS ORGANAS

ŠALTIS IR FABRIKUS 
SUSTABDĖ

spau-
sa, kad ”Lietuvos 
valdžios oficiozas

ponia, Mtami, Fla., orlaiviu įlipti įlipo. Bet 
vairininkas paleido inžiną, oro mašina tiei iš rieti 
ai judino. Nes apie 700 svarų pasunkėjo.

LIETUVOS IR VOKIE 
TUOS SUTARTIS AT- 
KREIPTANPRIEŠ PO

LITINIUS EMU

Lawrence’o Šv. Vardo 
draugiją lygos žieminiai lo
šimai baigėsi. Šv. Kazimie
ro dienoj, vakare, tie loši
kai 'turėjo bankietą francū- 
zų parapijos kliubkamba- 
riuose. Bankiete dalyvavo 
tik lošimo lygos nariai bei 
lošėjai, dvasiški direktoriai

Bostono laikraščiai pra- 
kad palioku nezaliež- 
bažnyčios ‘/vyskupas 

Roman W. Slo- 
of the Holy Cross 

Catholic Church,

Lansing. Mieli. — Teisė
jas Vincent M. Brennan, 
Wayne. Countv (Detroit) 
Čireni t Teismo padavė*val
stijos senatui rezignaciją ir 
pareiškė, kad jis geriau pa
sitrauks iš vietos negu, kad 
bausti asntpnys viso gyveni
mo kalėjimu už sulaužymą 
proliibicijos Įstatymą ket
virta karta.

Neu; York.—Anglu 
da praneša, kad 
Aidas 
paskelbė slaptą įnilitarinę 
sutartį tarp Lenkijos ir Ru
munijos. Sako, kad toji su
tartis buvo padaryta- perei
ta vasara, kumet maršalas*- *.7

Pilsudskis lankėsi Rumuni
joj.

Sutartis susidedanti iš de
šimties straipsniu ir at
kreipta prieš Sovietu Rusi
ją . .. —-—

Straipsny * prieš Lietuvą 
sakoma, kad kumet tarp 
Lenkijos ir Lietuvos yra ka
ro stovis, tai j^enkija pasi
laiko sau teisę okupuoti 
Lietuvą, jeigu ji bandytą 
laužyti neitralumo prižadus.

Praha (Elta). — Dėl di
deliu šalčiu Bohemijoj tu
rėjo būti sustabdytas keliu 
šimtu traukiniu judėjimas. 
Slovakijoj beveik visi gele
žini liai nepravažiuojami. 
Čekoslovaku vyriausybė 
svarsto anglių pardavinėji- 
lno suvaržymo klausimą.

Žiniomis iš Vienos, Aus
trijoj dėl-anglių stokos vias 
eilė dirbtuvių turėjo būti 
sustabdvta.

- Taipgi rezignavb ir'Tei- 
sėjas Brennan. Pasirodo, 
kad prohibic.ijos Įstatymai 
pradeda nepatikti ir teisė
jams.

draugijos 
Pool.

Londonas (Elta). “Dailv 
Telegraph" Paryžiaus ko
respondentas rašo, kad pir
mą kartą prancūzą geležin
keliu istorijoj žiurkės pusei 
valandos sulaikė traukinį. 
Traukinys jau buvo pasi
ruošęs išeiti iš Havre stoties 
į Paryžių, kai iš vagono pa
sigirdo keisti garsai. Gele
žinkelio tarnams vagono du
ris atidarius, jame jie pa
matė didelį žiurkių' skaičią. 
Daug žiurkių buvo užmuš- 
[ta lazdomis, o kitos per 
I tarpusavio kovą pačios žu- 
ddėsi. Žiurkės buvo siun
čiamos didelėse dėžėse, bet 
dar neišaiškinta kas ir ku
riam tikslui jas siuntė. Va
gone jos išsivadavo ir suga
dino visas ten buvusias pre
kes. ■’ Ntiostolią padaryta la
bai daug. Vagonas su beko- 
vojančiom žiurkėm nuo 
traukinio buvo atjungtas ir 
paliktas stoty.

teismą, jotui Grnzewskijį 
patraukę teisman ir reika
lauja $10,000 atlyginimo už 
suviliojimą.

Tasai lenką 
“vysk.” tankiai 
ja ir Laivrence'o 
nezaležninkams. 
metą dirmavojo 
Metai pirmi to, jis ir Bago 
čius ją išvažiavime tautiš 
koje kempėje kalbėjo ir ap
skelbė vieną iš nezaliežnin 
ku dziakonu.

MEKSIKOS VALDŽIA 
KALTINA KATALI

KUS UŽ REVO
LIUCIJĄ

WashLigton, D. C.—Mek
sikos valdžia, kuri uždarė t 
kataliku bažnyčias ir nusa
vino bažnyčią turtus, veda 
smarkią propagandą prieš 
katalikus kilus revoliucijai. 
•Ti įtaria katalikus už sukel
tą revoliuciją. Tuo būdu 
norėtą įrodyti pasauliui, 
kad katalikai neramūs ir 
valdžia priversta yra juos 
kankinti. Bet toki propa
ganda valdžiai nevyksta.

Faktas, kad šią revoliuci
ją sukėlė kariuomenės dalys 
ir kad sukilėliams vadovau
ja kariuomenės generolai ir 
buvę ištikimai valdžiai tar
nai.

Revoliucija kilo, kaip pra
neša, dėl Calles’o despotiško 
valdymo. Revoliucijonierią 
vadai reikalauja, kad Calles 
apleistu Meksiką. Jeigu jis 
tą padarytu, revoliucija, sa
ko, būtą nutraukta. Taigi 
su revoliucija katalikai nie
ko bendra neturi.

Jungtinių Amerikos Valstijų vice-prezidentas Charles 
Curtis savo 'naujame apartmente- Maąįflower viešbuty, 
Warhington, D. C.

nesą, 
ninku 
Re v.” 
činski 
Polish
Manchester, N. H., kuris fi
gūravęs teismuose kelis syk, 
yra dar sykį patrauktas į

būta apie 200. Lietuviai lo
šikai ne visi dalvvavo, tik 
kokia-18. Per vakarienę kal
bėjo miesto majoras, alder- 
manas, G kunigai ir 5 ren
gimo komisijos nariai. Iš 
lietuviu kalbėjo kun. Vir- 
mauskis, kuris pavadavo 
kun. _ Kneižį, Šv. _ Vardo 
draugijos dvasios direkto
rių.

EINA ANTRADIENIAIS IB 
PENKTADIENIAIS |P*' ■

■ r-

Kriminaliame Teisme gavo 
po $10 batišmėš už " 

muštynes
Nuskriaustasis ieško iš jų 

$15,000 atlyginimo 
civiliame teisme

Easton, Pa. — Čia perei
tą metą rugpjūčio ^mėnesy, 
Hackett Parke, įvyko lietu
viu bolševiką'piknikas. Ta
me parke įvyko ir kitas lie
tuviu piknikas. Keletą iš to 
pikniko dalyvių nuėjo pas 
bolševikus pažiūrėti. Įvyko 
muštynės. Bolševikai sumu- 
šo Petrą Klovą ir jo žmoną. 
Klova pasiskundė policijai 
ir bolševikai buvo patrauk
ti į teismą. “Darbininke” 
jau buvo rašyta, kad astuo
ni bolševikai nubausti po 
$10.00 jp-išlaidas.

Dabar Petras Klova pa
traukė į civilį teismą bolše
vikus ir reikalauja iš ją at
lyginimo $15,000 už nuosto
lius.

Ar neprogresuoja .mūsą 
bolševikai-konrtinistai.

GRANTUS
Ryga.—Pj$gieša, kad Vo

kietijos vyriausybės Įsaky
mu areštuota keletą Lietu
vos polit. emigrantu, kurie 
buvo apsigyvenę Rytą Prū
suose. Areštuoti išsiąsti į 
Lietuvą ir patalpinti kon
centracijos Stovykloje.

Pranešime*'pažymi, '. kad 
Lietuvos ;dr^fttonus Vold- 
demaras, prieš pasirašyda
mas ekonominę sutartį su 
Vokietija, išsiderėjo, kad 
politiniai Lietuvos emigran
tai iš Rytą Prūsu būti] Lie
tuvai išduoti.

MOKYKLOMS 600 TŪKS
TANČIŲ LITŲ 

Švietimo- ministerija yra 
numačiusi šiais metais iš
leisti naują mokyklą staty
mui 300.000 litą ir seną re
montui 300,000 litą.

Panamos Zonoje daugeliui kareivių taįfcyba baigias. Jie busx pakeisti naujais 
kareiviais. Tam tikslui kareiviai iš įvairi# stovyklų su rekrutuoti ir iš Ne ir Yorko 
Cambrai garlaiviu į Panamą išvežti. Kaittu su kareiviais ir gen. Ely išvyko. Jis 
čia matorrias su žmona ir dukterim. Ik '

ŽIEMOS SPORTO SEZO
NAS PASIBAIGĖ

Lau'rence, Mass. — Law- 
rence’o lietuviu kataliką šv. 
Vardo draugija dalyvavo su 
astuoniomis kitataučiu Šv. 
Vardo draugijomis sportą 
lygoje šią žiemą.

Lygos nustatyta lošimo ei
lė tęsėsi per septynias sa
vaites. Kas savaitę dvieju 
draugiją atletai lošė du syk. 
Susirėmimai būdavo entu- 
ziastiški. Sutraukdavo, i ka-♦ * 
talikiškus kliubkambarius 
daug spektantą.

Šventa Vardo 
lošimai susidėjo iš 
AYhlst ir- BouTing.

MEKSIKOS SUKILĖ
LIAI PAĖMĖ MIESTĄ 

JUAREZ
EI Paso, Texas. — Kovo 

9 d. Meksikos sukilėliai po 
smarkios kovos su Federale 
kariuomene paėmė svarbu 
miestą Juarez.

Jung. Valstijos globoja 
Meksikos internuotus karei
vius.

IŠĖJO PĖSTI P BRAZI-

Zarasai, ?— Šioj apylin
kėj taip Brazilija Įgarsėjo, 
kad jau netenka apie išva
žiuojančius ir kalbėti. Ją 
vardą ir didžiausiam laik
rašty nesumsytum.
'į, U p ’

Bet pastaruoju laiku ke
turi drdaugai būtent: BūkŠ- 
telė Antanas, ęMąldrauskas 
Juozas ir dar du ją draugai, 
visi gyventojai Smalvų val
sčiaus dėl lėšą stokos iške
liavo i Braziliją pėsti. Bet 
pėsčiam nueiti negalima, 
nes toji “laimės šalis’’ ran
dasi už vandenvno.

Kaunas. — Praneša, kad 
karo komendanto nutarimu 
“Ryto,’ kataliką dienraščiu 
atsakomasis redaktorius L. 
Jokubauskas nubaustas 500 
litą arba 1 mėn. kalėjimo 
“už melagingą žinią sklei
dimą, su tikslu žeminti val
džios autoritetą,” už nesi
laikymą. komendanto įsaky
mo iš 1926 m.

PRIERAŠAS. Šiandien 
Lietuvoje tik diktatorių pa
duodamos žinios yra “tei
singos” ir necenzūruojamos.

Kiti laikraščiai, jeigu ne
nori pabaudą mokėti, turi 
teisingas žinias užtylėti ar
ba paduoti taip kaip dikta
toriai padiktuoja.

“Darbininko” keletą nu
merių. ypač pereitą metą, 
už diktatoriams nepatinka
mą žinią ir straipsnių buvo 
gražintas iš Lietuvos. Buvo 
gražintas ir tas numeris ku- 
riame tilpo dabartinės val
džios simpatizatoriaus laiš
kas, kur buvo parašyta, kad 
pulk. Petraitis, Katkus ir 
kiti už pranešimą prez. A. 
Smetonai apie susidariusį 
pavojų Lietuvai iš lenkų 
pusės buvo areštuoti irtpa- 

..įsodintr kalėjimam O gal ir 
tos žinios vra melagingos?

Jeigu ne karo cenzūra ir 
ne “Revkomas” apie kuri 
kun. dr. Kemėšis taip pla
čiai rašė “D-ke,” tai mes 
sužinotume daug ir labai 
daug teisingų žinių apie 
diktatorių darbus mūsų tė
vynėje. —

Skelbia, kad revoliucijom#^ 
rių pulkai Vera. CruzUt 

pasidavė ’ ^.03 
Meksikos valdžia skelSta^- ■ 

kad jų kariuomenei pavykę 
sutriuškinti, revoliucijomis 
rių jėgas, rytinė j MeksikdS- 
daly. Revoliucijonierią P^M 
kai, pabėgus ją vadui, 
sidavė.

Dabar valdžios jėgos trati-* 
kia link Durango ir Tortfiš^ 
on, įžymių geležinkelių ceĮH 
fra. Federalįai kariuoną|e*| 
niai vadovaująs despotas.- 
Calles, dėl kurio, kaipsakoą 
ir ši revoliucija kilo.

Sako, kad jo armija susi-1 
deda iš 18,000 kareivių, kĮt" 
rie jau užėmė miestą CažfeS 
tas/ ...

laimėtą s 
valdžia. V

50,000 LITŲ ŠIAURĖS 
LIETUVOS SER- 
t GAN TIEMS

Liet. Raudonojo Kryžiai 
draugija, minėdama savi 

r veikimo 10 metų sukaktu 
"ves, paskyrė 50.000 liti 
šiaurės Lietuvos nepasitu 
rintiems sergantiems gyveu 
tojams. Toji suma būsian 
ti atskaityta* už gydomūs 'fi 
gonius Raudonojo Kryžiau 
ligoninėje Kaune.

Vėl nubaudė “Ryto" redaktorių
- ■ ■ . . ----------

ir keli svečiai. Vist , dalg ių Į ,jung. Valstijų ĮsikffiSr 
j Meksikas civilį karą sttsik 
laukė aštrios kritikos. Rimt* 
ta Amerikos spauda Hooveėli 
rio politiką smerkia ir staR 
to klausimą kas būtų jeigu 
revoliucijonieriai 
karą ir paimtų 
savo rankas?Varna,. Bulgarija.—Grįž? 

tani iš turgaus Chumene, 
kunigą Dimitri Iodoroff, 80 
meti] amžiaus ir du kaimie- 
čiuužpuolė vilkai ir užmušė.

Arklys, kuriuo važiavo 
kunigas ir.kaimiečiu ištrū- 

Skaitęs ko ir pabėgo nuo vilkų.

Slapta Lenkų sutartis prieš Lietuvą



pu santr o mi 1 i ono litu dau

darbininku aky

Baltru

366 W. Broadway

Pa-
,10c

drama 4

PAŽANGĄ VARO
Vyžuonos, šiais metais 

mūši; valsčiaus ūkininkai 
nuo blogy vasaros orą yra

_________________25c.
Apologetika arba 

Apgynimas. Pa 
ZajančAuskaR—50c

KAUNAS. — Kun. Mi
ronui J. E. vysk. Kukta už
draudė tarnauti Švietimo 
ministerijoj, kur jis ėjo Ti
kybų Departamento direk
toriaus pareigy.

Laikraštis geriausiai suartina išeivius su savo 
mylima tėviške Lietuva, laikrašty atspindi kaip 
veidrody senoisos tėvynės vargai ir pasisekimai, 
liūdesiai ir džiaugsmai, todėl kiekvienas, išeivis 
turi skaityti bent vieną tėvynėj leidžiamą laikraš
ti, kad jos neužmirštų. Iš daugelio laikraščių tin
kamiausias yra išeiviams ir lietuviams katalikams 
ūkininkams tik laikraštis — •

TEISĖ PLEČKAITI 
■-NINKUS

gtau nėgtrI927 nn — - -
Pažymėtina, kad paskolos 

pasiekė 84,8 mil. litų, prie 
banknotų apyvartoj 81,5. 
Reiškia, t 
bankui didesnis negu litų a- 
pyvartoj kas rodo didelį pi
nigų apyvartoj įtempimu

VILNIAUS KRAŠTE
BADAS IR LIGOS

Mažai derlingą Vilniaus 
kraštą praėjusiais metais 
dėl liūčių ištiko didelis ne
derlius. Laukų nenuvalius 
jau dauguma žmonių pristi
go ko valgyti. Dabar žiauri 
bado šmėkla apėmė visą 
krašto šiaurę. Iš bado kilo 
užkrečiambs ligos. Ištisi kai
mai apimti dėmėtosios šilti
nės. Paramos iš niekur jo

kios. Okupantai žino tik 
žmones plėšti. Net ir nelai
mei ištikus plėšimų neatsi
sako. Pači;; lenk;; apskab 
čiavimu tik bado pavojui 
pašalinti reikėsią 50 milijo
nu zlotu.

darbininkų dar- 
pereitais metais 

Atlygini- 
sunia- 

Daugelyje fabrikų 
darbininkams

mažai nukentėję. Vasaro
jus, ypač linai buvo, labai 
geri. Vietomis tik bulvės iš
puvo ir tai neperdaugiausia. 
Ūkininkai turėdami pašaro 
ir matydami šviesesnę atei
ti pienininkystėje, sumanė 
daugiau prisipirkti karvu
čių, o pavasariui atėjus per 
pienines gaudyti iš jų lite
lius. Tokių sumanių ūkinin
kų žinau /daug. Valsčiaus 
ribose pereitą vasalą veikė 
2 pieninės ir keletas Smeto
nos nugriebimo punktų. A- 
teinančią vasarą nugriebimo 
punktų skaičius manoma 
padidinti, kad ūkininkams 
būtų patogiau pienas prista
tyti.

Prie pienininkystės ūki
ninkus, ypač naujakurius' 
labai ragina vietos klebonas 
kun. A. Mileika.

“UKININkAS nes

Įbėgti miškan, o likusieji at
sišaudė. Po tam tikro “kau- 
- tymų’’ laiko, likusieji išsi- 
žv^rže pro duris ir atsišau- 
?dydami bėgo išilgai Ulčičių 
įrikaimo, bet greit policininkų 

buvo nukauti ir pasirodė e- 
y sąf žinomi “plečkait minkai

Nadzeika ir -Tonas Miškinis. 
f'Kįaunėvičiūs Stasvs buvo

. -įsurastas Liškevos valsčiaus 
kaime pasislėpęs pas Na v ir -

ninku būklę, t Dar vasaros 
pradžioje didelių Lietuvos 
rajonų žemes ųkio darbinin
kai tapo atleisti nuo darbo, 
daug grįžo iš Latvijos nete
kę darbo. Jau vasaros metu 
dauguma iš jų vaikščiojo po 
kaimus ir siūlėsi dirbti tik1 •
už maistą.

» • / j . \ . t < • f

Tai buvo vasara. Bet kaip 
priseina tiems žmonėms gy
venti dabar, žiemą, kada jo
kių darbų kaime nėra? Šim
kų įsivaizduoti.

Dvarų darbininkų darbo

South Boston, Mass.
—_____ ;------------- :--------_________-i—

NAUJA KNYGA 
te telR t« ki

Suslėpusieji pradėjo šaudyti 
J- policininkus; policininkai 
atsakydami i ugnį pradėjo 
šaudyti i vidų. Po kiek lai
ko, pro langą iššoko -vienas 
vyriškis; kaip vėliau pasiro- 
ds Kraunevičius, ir leidosi

paskola per parinktus tar
pininkus taps nepakeliama 
mažažemių ir naujakurių 
pečiams. Ir tame nukeli tė
jusių gelbėjimo darbe, tar
pininkai rengiasi gerai pasi
pelnyti. &

Liūdnesni vaizdą matai, 
žiūrint i žemes ūkio darbi-

£VVPraėjusiu metų vasario 
d. apie 7 vat~ryto,' 

Ąlytaus apskrities pasienio 
.. poMeijos II rajono polici- 
c fritikak, ■ apeid amas savo ba* 
I įį pastebėjo iš lenki; pusės 
į perėjusių trijų žmonių pėd- 
< sakus. Iššaukus dar kelis Kg'įasj;; • .r ! . -
|ipolieinįnkus, sekant perėju- 
Fi^Td^narkliniją pėdomis, 

apsekta į Ulčičių kaimą, Liš- 
B kevos valsč. iki Marės Krau- 
Lnavičienės buto. Apsupus 

trobą, - vienas policininkas 
* SĖT liudininkais įėjo į trobą 

žp. paklausė Kraunevičienės 
ar yra iš Vilniaus atvykęs 

jos-vyras Stasys Kraunevi- 
į'Čius. Iš karto Kraunevičie- 
r nė atsakė, kad jo nesą, bet 
> policininkui griežčiau parei- 

kalavus, už pečiaus pasigir
ia ginklu braškėjimas. Tuo- 
>met policininkas pasislėpu- 

siują pareikalavo pasiduoti 
be pasipriešinimo ir su liū-

J'1' ,odininkais apleido troba.-Iš- 
ėjusi iš trobos Kraunevičie- 

- jąė pranešė, kad pasislėpę 
yvytai nenori pasiduoti.

*■-

^..įtolicininkui kelis, kartus, 
garsiai - pareikalavus pasi
duoti, kelis kartus iššovė i

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

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

“ŪKININKO” kaina T929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuaniar Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-ve 30 Nr. ' ' 1 '/

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias i| mylimiausias ūkininkų laikęaštis^todėl 
didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

STATO KALĖJIMUS
Vilnius. — Lenkų okupa

cinė valdžia šiemet stato 
mūro kalėjimus Švenčiony
se. Vileikoje, policijos na
mais Turmonte ir vaivadą 
būstines Postavuose ir B ra
liavę.

Kariuomenės teismo sesi- 
išnagrinėjusi bylą Kraune- 
viČių Stasį pripažino kaltu 
ja Alytuje Šomis dienomis 
ir nuteisė penkiolikai metų 
sunk, darbų kalėjimo.
'..------ H.
LIETUVOS BANKO 

.BALANSAS
Užbaigus metus su dide

liu užsienio prekybos pasy
viu balansu pasidarė trum
pa su litais. Ženiiau, su
glaudus, paduodu litų judė
jimą 1928 m. krašte: dau
giausia litų turėjome kovo 
mėnesio pabaigoje. Bank
notų apyvartoje tada buvo 
101.5 milionų litų, o toliau 
su nedideliais svyravimais 
litų apyvarta mažėjo ir rug- 
sėjo 15 d. nukrito iki 81.34 
milionų* litų, reiškia, suma
žėjo visa 20 milionų litų. 
Vėliau buvo pradėję šiek 
tiek kilti banknotų skaičius, 
bet š. m. sausio 15 dienai vėl 
nukrito iki 81.58 milionų li
tų. Taigi ir šiandieną pa
lyginus su pereiti; įlietų ko- 

banknotą apjy-arta y- 
ra sumažėjusi 19,960,000 li
tų : reiškia be trupučio 20 
milionų litų padengimai 
visą laiką banko buvo laiko
mas tvirtas. Aukso fondas 
iš 33,20 milionų pakilo iki 
34,27, reiškia 1 milionų pa- 
Jjifejo. Tik svetima aukso 
vertės valiuta, žymiai suma- 
žėjo: 1928 m. sausio m. 3t d. 
buvo 57.12 milionų litų ver
tės, o šių metų sausio 15 die
nai liko 42,78 mil. litų ver
tės, reiškia, sumažėjo 14,34 
milionų litų sumai. Dėl tos 
priežasties bankui teko ma
žinti ir banknotų apyvartą, 
kad išlaikytų lito padengi
mą. Sausio m. šių metų 15 
dienai lito padengimas auk
su ir svetima aukso vertės 
valiuta siekė 97%, kas reiš
kia, kad kiekvienam 100 litų 
paleistų banknotų apyvar
ton banke guli auksu ir do
leriais garantija 97 litų su
mai. Tai labai tvirtas pa
dengi irias ir todėl litas laiko
si aukso vertės. Paskolų dy
dis banke pereitų meti; bė
gyje pakilo: pradžioje me
ti; ‘ buvo išduota paskolų 
82,33 mil. litų o šių metų sau
sio 15 dienai pasiekė 84,86 
milionų litų. Iš šios paskolų 
sumos tiesioginiai ūkinin-

Diena po dienai laikas ne
pastebimai slenka.

Nespėji žmogus apsižval- 
prasiskolinimasl®'’11’ kaip metai prašvilpia.

Bet, ir trump»»metų tarpas 
palieka savo, istorijos lapą, 
kurį \ jurime > perskaityti 
žengdami pirmyn į naujus 
metus. . 1 '

da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.
Kataliką Bažnyčia ir De

mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas __ ...Sūc.

Apaštalystės Maldos S^aįjį- 
tas. — Vertė Kun. P. Sauru- 
saitis ................     25c.

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

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

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

Aritmetikos Uždavinynas... 25c
Vaikų Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui_____ 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.

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

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

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

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

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__________ 1_______ _____25c.

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas _2__________50c.

žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys__ :______ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio __ 2______10c.

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

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. P&ltana- 
yičia -----

Trumpa
Kat Tikėjimo. 
rašė kun. 'V.

platino literatūrą, baigęs 
tam tikrus maištams ruošti 
kursus, ginkluotas atvyko į 
Lietuvą organizuoti kovos 
būrelius ir tt.

p'-.Toj pat sesijoj nagrinėta 
* Irtfiūūitimstu lemo Grinkevi- 
S-Čikus, Antano Tunylos ir 
i_Jųozo Kuzmicko byla, kurie 
įrift# platinimą komunistinės 
UMferatūros ir bendrai prieš- 
į*vaistybinį veikimą nubausti 
.pirmieji du po 5 met. sunk.

■ d^rbu ir trečias 1 metus ir įį •»^7 mėn. grasos kalejimo.Taip 
^pat už platinimą plečkaiti- 

mukų literatūros pik Ap.
į Cibulskaitė nuteista 2 met.
E?”-^-grasos kalėjimio.
% Iš tardymo paaiškėjo, kad 
c Kraunevičius dirbo Plečkai- 
KčiO organizacijoj, atvykda- 
Linas į Lietuvą rinko Pleč- 
riažčio “armijai” žmones,

Dvarininkai daugumoje vi
sai nesilaiko “dvarų darbi
ninkų samdymo ir atstatys 
mo įstatymo,” kas daug į- 
nešA sauvalės į samdytojų 
su samdiniais santykius.

Dvarininkų sauvalė, gim
do ir ugdo neapykantą dar
bininkuose prieš darbdavius. 
Netenka stebėtis, kad dau
gelis dvarų savininkų jau 
nebegali netiktai susikalbė
ti su darbininkais, bet bijo 
pasirodyti 
se.

Fabrikų 
bo sąlvgos 
irgi pasunkėjo 
mas daugumoje tapo 
žintas 
išduodami 
maisto produktai, malkpini- 
giai, Švcntpūiigiai ir atųsto- 
gos tapo atimta. Tuo tarpu 
maisto produktų kainos pa
kilo. Gyvenamose, -sąlygose 
griežtesnis darbininkų pasi
priešinimas darbdaviams y- 
ra neįmanomas. Darbo In
spekcija sudrausti darbda
vius yra bejėgė. '

Taip dalykams stovint 
darbdaviai" _sir
darbininkais taip, kaip jie 
nori.
- Perskaitę pačias skau
džiausias eilutes iš pereitų 
metų darbo visuomenės is
torijos lapo, mes su dideliu 
susi rūpi n imki pradedam gy
venti naujus metus.

Sunkios pereitų meti; gy
venimo sąlygos primygtinai 
seka darbo visuomenę. Kač 
išvengti bedugnės, darbo vi
suomenė turi spiestis į or
ganizacijas, kad sujungto
mis pajėgomis sėkmingiau

Katoržnikas ir Tėvyne. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)v .—y_15or 

Ąpie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas........ ....... — 5c-

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas is Amerikoniško gyve - 
nimo. "Išguldė Lapšiaus Vai
kas ..... —----------------- ---- ------- 10e.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ---------------,—L40c.

Limpamosios Ligos ir kaip~T^ 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
Dr. A. . Vileišis___________ _..50c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Mūsų Laikų šventoji, Šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo-^, 
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius  ___ __ ___________ 35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kim. A. Miliukas------------ -OOe/.

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

Meilė (Poema). Parašė M. - 
Gustaitis -- -----------------------J5c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis H). $u paveikslais------ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis -._T_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. 
Lcsauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune_______ ____ __ 10c.

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

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

Religijos Mokymo Metodi- 
9kruudysr.z5Oė.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas.......... _.r.........  2_____ _....40c.
_ Mūsą Dainiai. ’ Parašė Ka
zys Puida  ___ ___ _________ 50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ----------------- ---- --- ---------- 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis_______________ 50c.

Šventųjų Gyv^inmi, ----
veikslais _________ _________ 4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją,. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras— 2 aktų 

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

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas ................   25c.

Ubagą Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po t ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas... 35Č.

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

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus, 
rašė Kun. L. Vaicekauskas.

Žydu Karalius 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas ........      30c

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

Patricija, arba nežinomoji 
kaiikinė — 4 aktų “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-mc akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jpno 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelią—“D-ko” 

spauda. Odos apdaru $2X)O ir $3.00 
I Mažas Naujas Aukso Alto- 
Irius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)--------------------- 50c.

. Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos’ (prastais kietais 
viršeliais)--------------------------- 50c.

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ecluloidos vir
šeliais) __________________ $1.00 <

ĮVAIRięS KNYGOS
Mandagumas—įvairu pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gvveni- 
-me:—Parašė Kun. A. Staniu- 
kynas.--------------------- ---------- 20c.

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—- pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės. Para
šė JKun. Jėzuitas P. Cozel__30c.

HuckJ^jerry Finas—kibai į- 
domi apysaka------------ ---------75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni- 

rniame, šeimyniniame ir visuo- . 
meniniame gyvenime. Parengė ) 
Kun. V. Kulikauskas _____ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mytho|ogijos 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. 
Parašė J. Tarvydas _______ 45c.

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

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikiš........ 1___ _ 65c.

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

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

: įkaityti visą piąeiti; me
tą istorijos lapą nįęmanau, 
nes tai būtą, nelengvas dar
bas. Pasitenkinsiu tik‘to
nus vietomis, kurios kalba 
apie darbo visuomenę, nes 
ir trumpas meti; tarpas dar
bo. visuomenėj; gyvenime 
daug prakaito ir ašarą iš
spaudžia, vargai daug rauk
šlių veiduose iškerta. Dar
bo visuomenes ir metinį is
torijos lapą perskaityti yra 
neįmanoma. Tik bendrais 
bruožais galima paliesti vie
ną kitą gyvenimo sritį.

Bendrai pilka praeitą 
metą Lietuvos padangė, dar
bo visuomenei nū viena lai
mės pašvaistė nebuvo nu
švitusi.

Mažažemiu ir naujakuriu 
būkle labai sunki. Nepalan
kios gamtos sąlygos aptem
dė viltį greičiau išbrišti iš 
skurdo. ZBanki; parama 

I jiems neprieinama, gi Vy- 
riausvbės teikiama menka

16Al»- *•
A. • ’ r JJ

> •



tus vartoti iki paskutinio

valgio

dienos

v*

Patinėlis

v •

Jonas Tarvydas

A. Jakštas

Š. 1 LNA

A. Jakštas

%

P. S. PMfkalbRiffle kita savaitę.

mintos širdies.”

AKMENŲ AMEN
misijonoriua, senatvėje apako. Vienok ir aklas

Noriu išreikšti padėkos žodį visiems, kurie žodžiu ir raštu pasvei
kino “Dėdę Anufrą” “Jaunimo Darželiui” pasirodžius. Taipgi nuo
širdus ačiū Jonui Tarvydui ir Putinėliui už prisiųstus raštus ir pa
sižadėjimą ateityje nepamiršti “Jaunimo Darželio.” Dėdė Antras.

*

A R KADA NORS PAMĄSTEI?
Gėda ant gėdos 
Nemokėti tos kalbos, 
Kuria kalbėdavo 
Tėvai mūsų tautos!

9. Kadangi kenčia užgėdinimą ir bausmę, nors visiškai jų užsipel
nęs nebūtų.

10. Džiaugiasi, kuomet kitas jį pažemina.
NUSIŽEMINĘ VAIKAI: tai Dievo mylėtiniai, ji] maldos daž-'’ 

niausiai yra išklausomos Dievas jiems nesigaili pagalbos.

šiame amžiuje visi turi pro- ^^^8.

.$2.50

.$3.00

..$4.50

. .$2.25 
' .$5.50 
. .$2.75

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

KADA JŪS NETENKATE 
SVARUMO AR S!

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas
“ DARBININKAS”

366 West Broadvvay South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0620 *

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

Pusei metų ......... .....................
Lietuvoje metams........................................

Pusei metų ..............................

“DARBININKAS”
EINA DŲ KARTU SAVAITĖJE.

“DARBININKAS
yra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS
*

------------------ ——
kuris sustabdo cilinderius. 
Persivalgymai !neduoda 
protui tinkamai veikti.Ir

giau burokų, ropių ir. 
šakninių daržovių. ’
—Vaisiai daug geresni

skaitlinės rodo, kad mes su-J'j 
m V* i

r ' —

■■ -

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

Amerikoje metams
Lietuvoje metams

■ - ^^NUSIŽEMINIMAS O
- Nusižeminęs vaikelis: Ų **

1. Negeidžia pasirodyti geresnis negu ištikrųjų v
2. Prisipažįsta prie savo paklydimų ir negeidžia jų paslėpti, už

siginti, išsiteisinti, arba kitiems sumesti. - V
3. Nesididžiuoja savo veidu ir stovylos gražumų, apdaru, turtais, 

gera šlove, nes numano jog visa tai Dievo akyse!—tai niekai; jog vi
sa tai nedaro jo nei geresniu nei doresnių už kitus.

4. Gražiųjų ypatybių, kurias turi nepripažįsta .už geresnes ir di-
desnes, negu ištikrųjų yra. • '

5. Jis numano gerai ir atvirai prisipažįsta, jog tai ne jo nuosavy
bė, bet Dievo mylistos. - '

6. Negeidžia už tai pagyrimų, nešoka į akis.
7. Nesigiria, pagirimus siepią, Dievui vienam atiduodamas garbę.
8. Kitų nepaniekiita: geriau jis kitus už geresnius palaiko, negu

save; išvydęs kitus nedorai darant, moka juos išteisinti, manydamas, 
kad Dievas jiems tiek mylistų būtų suteikęs, kiek jam, jie daug būtų 
už jį geresni. _____ .___ ________________ _______

.... - - 3
JAUNIMO DARŽELIS |

Šį skyrių veda D£D£ ANUPRAS * U

A R ŽINAI
Kad pasaulyje yra šimtai visokių paukštelių, kurie lekiodami ore 

pralinksmina visus savo maloniu čiulbėjimu'.
Kad šimtai bitelių uoliai ęlarbuodamos renka saldų medų iš gėlelių.
Kad mėlynas dangus papuoštas šimtais žvaigždelių.
Kad šimtai visokių rūšių ir didumo dabina pajūrių krantus.
Kad rytmečiais šimtai lašelių rasos dengia žemės krūtinę.

—Kad šimtai visokių spalvų peteliškių šildos saulės spinduliuose.
Bet atsimink, kad tu turi TIKTAI VIENĄ BRANGIĄ MAMYTĘ.

Putinėlis

Žmonės, kurie netenka svarumo*-^ 
ar spėkų, turi imti Nuga-Tone nors. 
per keletą dienų ir pastebėti grei- 
tai sekantį pagerėjimą. Šis pašte- 
bėtinas preparatas per pastaruos 
sius 40 metų atliko tikrus stebūk- 'ss 
lūs dėl sergančių ir liguistų. P-as 
Gottfried Schilling, Prescott, Wis., > 
sako: “Prieš imant Nuga-Tone 
mano sveikata buvo menka. Ma- 
no pilvas buvo paįręs ir rytais. ? 
kada aš keldavaus, aš jausdavaus 
labiau pavargęs, negu vakarais, 
Aš svėriau 130 svarų. Dabar aš 

1 sveriu 155 svarus ir vėl labai gę- 
rai jaučiuos, ačiū puikioms pasek- 
mėms, kokių susilaukiau iš Nuga- 
ToneJ’” .

Kiekvienas žmogus, kuris yra '3 
silpnas, liguistas, ar sergantis, tu- 
ri pasinaudoti pagyrimais p. Schfl-f-y^ 
Iiang ir tūkstančių tu. kurie 
Nuga-T^pne ir dabar džiaugiasi ge- 
ra sveikata. Jus galite gauti Nuga- | 
Tone kur tik vaistai yra pardavi- •A?

sva: 
[cukraus kiekvienam gyve 
tojui į metus. Cukrus net

MĮELAŠIRDYSTĖ
Vieną sykį mamytė surengė savo dukrelei iškilmingus pietus. Vi

sos Onytės draugės dalyvavo. Mamutė per kelias dienas dirbo, kepė, 
virė, žodžiu gamino viską kas buvo reikalinga prie iškilmingos puo- 
tos. Iškepė ir pyrago, bet pamiršo į pyragu įdėti cukraus. Niekas 
per pietus negalėjo pyragą valgyti,, ir mamytė tą pastebėjus, ašaro
dama tarė: “Pamislykite, kiek kiaušinių ir sviesto čionai sudėjau, 
viskas nuėjo veltui.”

Taip ir su gyvenimu. Daugelis iš mūsų gyvenimo darbų yra tei
kiama dykai, kadangi juose trūksta saldumo, mielaširdystės. Mie- 
laširdingas darbas ar žodis atliktas be linksmaus, šypsojančio veido, 
tai jėga ir pastangos numestos veltui.

Mokykis visuomet būti linksni iu.
Mokykis nusišypsoti.

MYLĖKIME SAVO MOTINĖLES
Laimingas tas berniukas ar mergaitė, kuris turi motinėlę, kurią! 

gali mylėti. Ir laiminga ta motinėlė, kuri turi gerą sūnelį ir pa
klusnią dukrelę, kuriuos ji gali mylėti. Jeigu vaikelis tikrai myli 
savo motinėlę, tai tas jo pritraukimas prie jos turėtų padaryti jį 
geru ir doru žmogumi. Gera motinėlė tai vaikelio didžiausia Dievo 
suteikta dovana. Gera motinėlė tai vaikelio Angelas Sargas, kuris 
jį sergsti nuo piktosios dvasios užpuolimų ir suklaidinimų.

Žmogus gali laimėti garbę, auksą ar turtą, bet auksas greitai 
nyksta, garbė dingsta ir turtas išsisemia, bet motinėlės meilė pasi
lieka visuotina.

yra daug vertesnis negu viso pasaulio auksas, garbė ir laimė.
Putinėlis

BRANGI LIETUVIŲ KALBA
“O kalba gimtoji, '
gyvuok pirkioj vargšo žmogelio, 
mergaitės dainoje 
ir pasakei žilo senelio.”

N

_______________-______ VORAS______________________
Aure ir mūsą prietemai, tie prieteliai. kuriuos metame, šluojame I 

laukan ir žudome: didysis voras ir inaminis voras. Prieš šluodamas] 
juos laukan su ją tinklais, užsiduok sau darbo—^pažiūrėk, ką jie da-J 
ro. Vortinklis, numegstas lanko kertėje—tai puikus, gražus darbe-1 
lis, tai tas pats darbas, kuris dar senų-senovėje yra pamokęs žmogų 
tinklo mėgsti ir audeklo austi. Galima tikrai sakant sakyti, kad 
voras buvo pirmas mezgėjo ir audėjo mokytojas. Pasislėpęs kur 
nors savo tinklo užunarvėje, jis kantriai laukia savo grabinio. Kaip 
tik atlėkusi musė susiduoda i vortinkli, voras bematant puola ant 
jos. nužudo ir nešasi kur i užunarvę—čiulpti iš jos kraują. Tokiu 
būdu voras per vasarą išnaikina daugybę musių, mašalų, uodų, dru
giu. Bet nereikia, žinoma, manyti, kad jis ir tikrai gali išgelbėti mus 
nuo' tų gyvūnėlių, juo labinus, kad voras šluoja be jokio pasigailėji
mo; be to, jie sulyginamai, ne labai veislūs ir labai ilgai auga.

Šalna, žiemos dukrelė Aplankė žalią girią,
sesuo šiaurinio vėjo, apėjo kalnus, šlaitus
pasiųsta tėvo šalčio, visur lapus pakando,
štai vėl į mus atėjo. darbavos net sukaitus.

Kaniavos visą naktį, 
darbavos anksti rytą, 
ir štai per trumpą laiką, 
kiek lapų jau nuvyto.

■■ s)

GIMINES IR PAŽYSTAMI
--------- ~

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
tisą papasakos.

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri
kos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžia
mas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak
tualiais moterų klausimais, sale žinių iš viso pa
saulio moterų gyvenimo, nuolatos eina šie sky
riai : 1) Vaiką auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Na
mų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros sky
rius ir kiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 
yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knvga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau 
ir “MOTERŲ DIRVA” pradės eiti LiOtuvon.

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, Chicago, IU.

" NAUJI VALGIO 
PAPROČIAI

—Prieš dvidešimts penkius 
metus biznierius paprastai 
valgė tris gerus valgius kas
dien; tie valgiai susidėjo is 
mėsos pusryčiams, mėsos vi
durdieny ir daugiaus m£sos 
vakarienei. Pietūs susidėjo 
iš 12 kurstą ir gera šeimi
ninkė turėjo prižiūrėti kad 
visiems užtektinai 
būtu prikrauta. '

Tai buvo gero>s
NUSIŽEMINIMAS dąro tavo mielasis vaikeli, panašiu Išganyto-' kuomet liemuo buvo mote- 

jui Jis pats sąu sako: “Mokykitės nuo Manęs, nes Aš esu nuže-
» /

Vienas šventas
būdaams nesi’iovė skelbęs Kristaus mokslą. Alažas vaikiukas vesda
vo jį už rankos.

Kartą eidamu per tyrus pavargo, ir abu susėdo pasilsėtų. Vaikąs 
norėdamas pasijuokti iš švento senelio, tarė;

“Tėveli, čionai labai daug žmonių susirinko paklausyti tavo pa
mokslų. ’ ’

Senelis atsistojo ant akmens, ant kurio sėdėjo ir taip kalbėjo iŠ 
širdies, kad ašaros ptr jo suvargusius skruostus riedėjo.

Jis užbaigdamas sukalbėjo: “Tėve Mūsų,” ir kuomet ištarė žo
džius, “bet gelbėk mus nuo pikto,” keli tūkstančiai balsų atsakė 
“Amen.” ,

A aikas išsigando, ir puolęs prie senelio kojų viską pasakė.
“Mano vaikeli,” tarė kunigas, “yra pasašyta: ‘Jeigu žmonės 

tylės, akmenys prabils ir garbins Viešpatį.’ ” Nedaryk juokų iŠ 
Dievo žodžių

KURĮ TU PAGIRTUMEI?
Trejatns vaikų ėjo vieną kartą į mokyklą.

- “Daug mokysiuos,” tarė Juozukas, “nes, jei mokytojas mane pa
girs, tėvelis prižadėjo man pinigų duoti.”

“Ir aš gerai mokysiuos” tarė Justina,” nes už gerą mokymąri- 
mQtutė žada pirkti naują kepuraitę.”

.“O aš neturiu nei mojutės, nei tėvelio,” sako Petriukas. “Nie
kas man, jei gražiai mokysiuos, jokios dovanos nėra prižadėjęs, bet 
ir aš, kiek galėdamas, darbiuosius; aš noriu ką gerą išmokti ir savo 
seseriai, kuri dėl manęs dabar vargsta, paskui padėti.”

Kuris iš tų trijų vaikelių jums labiausiai patinka? Ir kodėl?

GERAS ŽMOGUS IR PAUKŠČIŲ GAILI
Ėjo vaikais paukšteliais nešinąs. Paukšteliai graudžiai cyp

sėjo. Susitiko senelį. Pagailo seneliui paukštelių, .ir nupirkęs juos 
iš vaiko, paleido. Vaikas nustebęs klausia: “Kam tamsta paleidai?” 
“Aš pats,” atsakė senelis, “aštuonerius metus kalėjime sėdėjau, nei 
grynu oru kvėpavau, nei gimtojo krašto nemačiau; aš prityriau, kas 
yra nelaisvė: užtat džiaugiuos, galėdamas išliuosuoti bent tuodu 
paukštyčių.”

LAIKYKIS TVARKOS
Juozukas labai mėgdavo, kad jo daiktai, rūbai ir knygos nebūda

vo tose vietose, kur jis juos padėdavo. Kiekvienas daiktas turėjo sau 
paskirtą vietą. Vakare nusirėdęs, kiekvieną savo apsirengimo dalj 
padėdavo Į savo vietą. Todėl rytmetyje jis galėdavo veikiai apsi
rengti, net ir patamsyje. Kada pastebėdavo, jogei kuris rūbas buvo 
prairęs ar praplyšęs. tai jis pasirūpindavo ji tuojaus pataisyti. Nie
kas negirdėjo Juozuką besiskundžiant kad jis neranda kokio nors 
daikto arba kad jis ką nors pametė. Jis taip pat niekad nepasivė
lindavo ateiti mokyklon, nes nesiteisindavo būk negirdėjęs laikro
džio mušant, kaip tai daro kartais apsileidę vaikai

Šitos tvarkos meilė jam padėjo tapti vėliau turtingu ir.garbingu 
žmogumi.

Ar ir tu taip darai? Gal tau išėjus mokyklon mamytė kelias 
valandas turi praleisti kolei tavo miegamąjį kambarį sutvarko.

A R TEISYBĖ?
Kartą mokykloje ‘vieną didelįi berniuką įpykdė nedailiu žodžiu, 

užtat nutarė jri atkeršyti savo įžeidėjui. Bebėgiojant, lauke pasida
rė trukšmas. Daug vaikų susirinko aplink du berniuku. Pamatęs 
tai mokytojas paklausė: “Kas čfe darosi?” *

Kada jam buvo viskas išaiškinta jis tarė :
“Ar teisybe, kad šitas gražus, tvirtas berniukas negali pakęsti 

vieno nedailaus žodžio?”
Kokiu silpnu žmogumi jis pasfrodė.

Jonas Tarvydas

LAPĖ IR KURMIS
“Kodėl tu tokius siaurus urvelius knisi?” paklausė lape kurnu.
“O kad tu, lapute, pas mane svečiuotis neatsilankytum,” atšovė 

kurmis.”

laipsnio Kiton pusėn, pa- vartojame ap’ie'100 
prastas biznierius neima ūz-| 
tektinai laiko pasimhnkšty- ■.
ti, ir tokiu būdu, nereika- rį mineralinės medžiagos ii
lauja tiek kuro kiek reika-i 
lauja fiziškai aktyvas žmo
gus.

. Valgio žinovai sutinka,

gai interesuota sveiku val*j 
giu. *Jis
O -----------—4^ .;.įi

nėr reikalingas augimui 
Tautiška Džiovos Drai 

ja, kuri šiais metais 
■> vaikščios savo 25 metu 

kad -mes nevalgome gerai zistavim0 diena ypattit‘g 
balansuotus valgius. Vėliau-j 
siais metais jie rado, kad la
puotos žalios daržovės yra 
pirmos svarbos .valgyje ir 
fuomi yra labai .sunkti per

tikrinti žmones. Jie neval
go gana žalių daržovių ir 
gana. Daržovės, kaip kopūs
tai, žalios pupos, salieros, 
špinakai, burokai, viršūs į- 
vairių valgomų žalių dar
žovių yra “ apsaugo jami” 

i maistai. Jie turi visus vi
taminus kurie yra reikalin
gi augimui ir apsaugoja nuo 
kaikurių ligų, kaip tai kau
lų suminkštėjimo, škorbuto 
ir pellargos. Vitaminai taip-'J 
gi sustiprina kūną nuo džio-Į 

į vos. Šiandien yra lengvas 
daiktas turėti žalias daržo
ves prie kiekvieno valgio 
net ir žiemą.

Krekmoluotas maistas ir- 
gi reikalingas, kad nors tu-

riška problema ir tik tur
tuoliai nešiojo storus pilvus;

Bet vistiek persivalgymo 
dienos praėjo. Šiądien gy
dytojai rekomenduoja vidu
tinišką valgį ir mėsos tik sy
kį į dieną, ir yra paprastas 
daiktas matyti biznierius 
restoranuose valgant kreke
rius su stiklu pieno — ir tik 
tiek vidurdieny. Vaikas tu
ri sverti tik truputį dau
giaus negu normališkai turi 
sverti bet sveikas paaugęs 
žmogus daugiaus keturias- 
riasdešimts metu senumo 
turi truputį mažiaus sverti 
negu normališkai reikalau
ta.
~VPermania mūsų valgyje į- 
vvko dėlei kelių priežasčių. 
Mes visi nenorime perdaug 
sverti. ViršSvaris gali būti 
priežastim sunkaus kraujo, 
kuris .gali rimtai atsiliepti rime vartoti daugiaus žalių 
ant sveikatos, ir gali kenkti daržovių negu bulvių, “spa-Įnėjami. Jeigu jūsų vertelga kar-'^ 
širdies veikimą. Viršsvaris ghetti” ir grūdinių valgių J tajs .nc^rf^ ?talTv’papraSyi^j¥^ 
panašus į neišdegintą angų, Seimininkes, vartokite dau- nėS. .
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LIKŲ VISUOMENE
by

Į AiAINT JOSEPH’S LITHUANIAN R. 0. ASS0CIATI0H OF LABOR

f ISntered «s second-class matter Sept 12,1915 at tpe post office at Boston, Mass. 
ander the Act of Mareli -3, 1870"

V Aeceptance for maillng at speeial rate of postage provided for ln Sectlon 1103 
Act of October 8, 1917, authoriied on July 12, 1918”

B? >■ ;-

į J, ' SUBSCRIPTION RATES: 
Domestlc yearly............................... $4.50

r-, •’ęreign yearly     ........................... $5.50
Domestic once per week yearly. .$2.50

« foreigūL once per week yearly... .f"
□Lz. ----- ---- ——

PRENUMERATOS KAINA:
Amerikoje metams  ..........................$4.50
Užsieny metams.................$5J5O
Viena tart savaitėje metams... .$2.50

$3.00 Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00

O* * Calles. Visus savo po-i voliucijos. 
įTĮįtmius priešus be pasigailė- spenduoja

jimo persekioja ir dažnai
F.sušaudo.
?? valdo kaip nori.

; ^priešinimo išrinktas du kar-ltų atstovų rankas, 
.tu- prezidentu. Voldemaro pnes smerkiam kc

“DARBININKAS”
866 West Broadway t South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
_____ i

Bcubos diktatorius
--------------- ———

: v • • •

Kubos diktatorius Macha-jtik reikale apginti šalį nuo 
įsidrąsinęs seka Mussoli- pavojaus, netvarkos ar re- 

Diktatorystė su- 
konstituciją ir

tai tik laikinai. Diktatorius 
Jis savo partiją privalo tuoj perduoti val- 

Be pasi-įdžią į teisėtą žmonių išrink- 
Dėlto 

smerkiam komunistų 
keliu permainė konstituciją i diktatorystę, kuri yra nuo

gį prailgindamas prezidento latinė. 
fe terminą ligi (> metu ( iš 4).

, Buvęs Machado kabineto 
k^karo ministeris ' Alberto T- 

turralde atlėkė aeroplanu 
F*^Washingtonan, kaipo Kubos 
A tremtinis. Jam buvo įsaky- 

-ta į 24 valandos apleist Ku- 
ri bą -arba mirti. Negalėda- - --- C .mas gauti laivo, nes joks lai

vas tuo laiku neišplaukė, jis 
"7 paėmė aeroplaną. Ištrėmi- 
” mo priežastis: atsisakė rem-
- Ji Machaih) kandidatūrą, į M’

opozicijai neduos proų-os 
^-Jaipgi save—kandidatus įri- 

statyti.
i Dabar eina gandai kad 8 

asmenys suareštuoti, ju trys 
ŠĮ plačiai žinomi, būk norėję 
A nužudyti Machado. 
ę’/ Kaip Jungtinės Valstijos 
|'kj tai žiūri ? Juk Kuba ]>o 
■^jos protekcija. Platt amend- 

mentas Kubos neprik’auso- 
žnybęs pareiškime duoda J. 

-V. teisę ir pareigą Įsikišti 
- dėl daugelio dalykų o ypač

- “užlaikyti valdžią, kuri ap- 
saugo gyvybę, nuosavybę ir 
individualę laisvę.’* Bet p.

ri Machado diktatorystės o|h»- 
g4«įcionierių vyvvbė. nuosavv- 
v be ir laisvė visiškai ne sau- 
L ' •

Kiekviena šalis nors ir 
• prie geriausio diktatoriaus 
anksčiau ar vėliau nuken
čia. Diktatorius tampa vi
sagalis ir nesiskubina per
duoti valdžią žmonių atsto
vams. Paprastai diktato
rius nuverčiamas nuo sosto 
sukilimu. Šiandien Meksi
koj bando nuversti prez. 
Gil, Ispanija Riverą, Egip
tas Pashą, Lenkija Pilsuds- 

Lietuva Voldemarą ir 
i Kuba Machado.
—Grįžtant prie Kubos, rei- 
kia pabrėžti, kad diktato
riaus reikalo ten nėra. Ame
rika kaipo protektorius tu
rėtų Įsikišti. Mažas diplo
matinis žingsnis visa stovi 
atnaujintų. Jau laikas J. V. 
valdžiai pasakyti Machado 
atstatyti demokratinę 
džią ir suteikti pilną žmo
nėms laisvę.

J (J S ĮĮ.S
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val-

Naujas Prezi
dentas

Ponas Herbert Hoover y- 
ta trisdešimt pirmas Jung- 

atsidūrė tinių Valstijų prezidentas.
Knbie- nors tik 29 asniėns užėmė tą 

vietą. Cleveland žinomas 
prezi- 
ir vėl 
Taft. 

prezi-

5 S1-
? Opozicionieriai < 
g Hemai on i o j pa dėt v.

čiai nenori Amerikos i’iler-
K vencijos. Jei jie sukils prieš kaipo 22-ras ir 24-tas 
E' Machado Amerika įsikiš.
f žinodamas Machado pagrą- 1892 m. 
Ė'-sina ir karts nuo karto pa- 
“ Skelbta suokalbį prieš jo gy
lį *ybę.
lA Bet Machado turi pri- 
jį* prasti prie suokalbių. Žiau- 
įh&tumas gimdo žiaurumą. Vi- 
ė* si diktatoriai anksčiau ar 
Ršvėliau nukenčia dėl savo My? r- t 

h žiaurumo.
* Diktatoriai užglemžia nor- 

p malę ir teisėtą politinę opo- 
K>aiciją. Panaikina susirinki- 
R».anų ir spaudos laisvę. 
|AJorizmas j)ersekioja 

ninku organizacijas, 
aicionieriai arba turi

arba apleisti ša
lį, arba paslaptingai mirti. 
Tokia diktatorystė valdo I- 

Fialiją, Ispaniją, Rusiją, 
Sgftgariją, Lenkiją, Jugosla- 
£friją, Egiptu. Venezuelą. 
Meksiką, Kubą ir 

Lietuvą, 
r- Diktatorystė vienu atžvil- 
S^iū šaliai gal ir gera. Bet 
Vy * ♦

4

Te- 
darbi- 

Opo- 
t y lėti.

musu

Tą (lentas išrinktas 1884 
Išskyrus 

Hoover yra pirmas 
(lentas iš kabineto narių tar
po nuo Buchanan laikų.

Tik du ex-prezidentai da
lyvavo dabartinėj inaugura
cijoj : Coolidge ir Vyr. Tei
sėjas Tąft. Retai kada dau
giau kaip 2 ar 3 ex-prezi- 
deiitai tebegyvena kartu, 
nors per pirmą Lincoln in
auguraciją dar gyveno 5 ex- 
prezidentai: Vau Buren, 
Tyler, Fillmore, Pierce*ir 
Buchanan. Tai buvo ex-pre- 
zidentų rekordas.

Dabartinis prezidentas y- 
ra krikščionis, kaip ir visi 
kiti Amerikos buvusieji pre
zidentai. ^rez. Hooveruo 
motina buvo’ krekerių mi- 
nisterė (dvasininke) ir p. 
Iloover užlaiko dar ir dabar 

f < ■ *.

krekerių tikybą? Jo vardas 
prisidės prie kitų krikščio
nių prezidentų vardų. Ka
taliko, žydo, ar nekrikščio- 

I L

Turime tat tautinę vy- 
nąusvbę ir vadovaujančią 
gyvenime Tautininku Są
jungą. Toji Sąjunga turi 
dabar daug savo skyrių, or
ganizuoja net po kaimus sa
vo jaunimo kuopas, daro į- 
takos i vyriausybę. Tauta 
mano, kad lai vra partija, 
iškelta kariškiu sukilimo ir 
dabar naudojanti situaciją 
savo pozicijoms stiprinti. 
Gi pati sąjunga kol kas sar- 
matijasi prisipažinti esanti 
partija. * Josios ideologas 
prof. Tamošaitis išvedžioja, 
kad tai ne partija, o filoso
fija. Jie, girdi, atstovaują 
visą tautą, kurią visą norį 
vienyti ir tiek. Todėl jie 
ne partija ne dalis), o visa 
tauta. Filosofija kiek pa
naši į Italijos fašizmh, ta
čiau nepajėgianti apreikšti 
tiek vienijančios galės, kiek 
jos parodė Mussolinio veda
mas fašizmas.

dviejų prezidentų iš

Mosi) buitininkams tmitoa 
vienijimo darbas nesiseka. 
Nesiseka labiausia dėlto, 
kad nėra stipraus kūrėjo ir 
organizatoriaus a la Mttsso- 
lini ir dėlto, kad veik visi 
žymesnieji tautininkai, kaip 
tyčia, nėra taikaus būdo 
žmonės, (p. prez. Smetona 
sudaro aiškią rišimi į) o pa
sitikėdami valandos trium
fais, tvirta kariškių atrama 
pasikliaudami, nemato rei
kalo skaitytis ir su nuošir
džiais taikos siūlijimais, da
rytais iš -pusės katalikų vi
suomenės. Tačiau kol su ka
talikais nei taikintis nei ar
tintis nesiseka, tuo pačiu 
laiku vyksta žymaus artėji
mo procesas su liaudinin
kais ir socijaldemokratais, 
būtent su tais, kuriuos ka
riškių kardas dar taip nese
nai nustūmė nuo valdžios 
kėdžių. Oficijaliai ir liau
dininkai ir socijaldemo- 
kratai sakosi esą ppozic i jo
je' šiai tautinei vyriausi*’!: 
tačiau privačiai rankas tri
na iš džiaugsmo ir pareis^ 
kia, kad jie gali dabar at-

Jokū-
sįlbėti ir rengtis ateities, dar-

nio prezidento Amerika nie
kad neturėjo. Su kelioms iš
imtimis Baltuos Namuos 
nebuvo
29 ta pat pavarde.
bo (Jamtes) vardą turėjo 
penki: Madison, Monroe, 
Polk, Buchanan ir Gar- 
field ;Gulielmai (William) 
buvo trys: Harrison, Mc- 
Kinley ii* Taft; Jonai taip
gi trys: Adams, Adams 
(tėvas ir sūnus) ir Tyler; 
Andriejai — du: Jackson ir 
Johnsorr. ~

Kovo 4 d. pasaulis klausė 
inauguracijos ir kalbu iš 
Washingtono. Ponas Pre
zidentas prižadėjo valdyti 
visus žmones kaipo demo
kratijos valdžios galva. Jis 
tikyba protestonas. Bet jis 
ne vien protestonu prezi
dentas. bet visu piliečiu, 
tai]) tikinčiųjų, taip netikin
čiųjų, protestonu kaip ir ka
talikų. Nors išrinktas re- 
pnblikonų, bet dabar jis re- 
publikomi, demokratų ir vi
sų -istų prezidentas. Visų 
lygios teisės, visus lygiai 
turėti! ir valdyti.

bams, nes jų darbą dabar 
dirbanti tautinė vyriausybė, 
kuri, girdi, labai sėkmingai 
laužanti ragus' klerikaliz
mui. Sušvelninę savo spau
dos toną, jie, ypač p. Ž. Ū. 
Ministerio remiami, sugebė
jo aprūpinti vietomis veik 
visus savo inteligentus, ku
rių daugelis virto net uoliais 
^Tautininkais.” Turėdami 
visur savo žmonių, jie suge
ba savo intrigomis kurstyti 
tautininkus prieš katalikus 
ir neprileisti prie šių dviejų 
srovių susitarimo. Tautinin
kai pasijuto esą apsupti iš 
yisų pusių savo vakarykščių 
priešininkų ir nors jaučia j 
padėties pavojingumą ir ne
normalumą. bet kažin ar 
beturi jėgų iš tos keblios pa
dėties beišsisukti.

O galėjo ir turėjo būti ki
tai]). Galėjo iš pat pradžių

Jos norėjo daugelis tauti
ninkų vadų ir kai kurie ka
taliku vadai. Visa sutrukdė r 
iš vienos pusės nesušneka- 
mumas tūlų stipriųjų tauti- 
ninkų, gi iš antros pusės — 
klaidinga ir negudri takti
ka, pasirinkta Krikščionių 
Demokratų Partijos. Po 
perversmo jiems arba nerei
kėjo visai eiti į valdžią, (tai 
būtų buvusi geriausia išei
tis), arba jeigu eiti tai bent 
stiprioj grupėj, užimant 
bent pusę ministerių kėdžių, 
kad stiprieji tautininkai bū
tų buvę priversti skaitytis. 
Kr. demokratai'įėjo, nesta
tydami jokių sąlygų nei rei
kalavimų. Jie davė tik du 
savo žmones. Neilgai juos 
palaikę, atšaukė. Tačiau vie
toj kad duoti tautininkams 
progos vykinti savo pasiry
žimus (kurie NB! katali
kams buvo visai priimtini), 
jie atsistojo griežton opozi- 
cijon ir ėmė mėgsti bloką su 
liaudininkais ir kitomis o- 
pozicijos partijomis su aiš
kiu tikslu privesti dabartinę 
vyriausybę prie kracho ir 
patiems užimti jos vietas. 
Šitokia kr. demokratų takti
ka tik stiprino liaudies aky
se tautininkų poziciją, gi 
pačius kr. demokratus dar 
labiau puldė. žmonių akysey 
Lietuvos katalikiškoji liau
dis niekai]) negalėjo supras
ti, kokiu būdu galima prie- 
teliautis su vakarykščiais 
bažnyčios smaugėjais, kurie 
nei nemano smaugimo tiks
lų atsižadėti. Ir kr. demo
kratai netik kad patys, kai
po partija išlaikė griežtos 
opozicijos taktiką, bet sten- 
gėsi ir kultūrines katalikų 
organizacijas Įtraukti į tą 
]>atį opozicijos darymą.

Vyriausyl)ė, norėdama nuo 
puolimo gintis, ėmė visur 
matyti kr. (lembkratų intri
gas, net ir ten, kur jų ne
buvo, arba kur jos negalėjo 
t u lėti įtakos. Tad ėmė žiū
rėti su nepasitikėjimu į Pa
vasarininkus ir Ateitininkus 
ir varžyti jų veikimą. Ėmė

-

Putinas Mykolaitis

NEATMERKIM AKIŲ

-Vos užmerksi akis — ir tylu ir ramu,
Ir trukšminga. buitis, kaip nuklydę gandai — 
Ir svaigsti ir gėries valandėlės džiaugsmu 
Ir kaip LĮievo Dvasia bekraštybėj skraidai.

Visas Dievo pasaulis — taiZTavo mintis, 
Tu pati, kaip kūrybos vaisinga galia 
Tavo ineilė prašviečia akląsias naktis, 
Tavęs ilgisi žemę svajone tylia.

' *
Vos užmerksiu akis — ir Tu vėl su manim, 
Pagrobta iš nakties mėlynųjų žiedų, 
Su maištinga dvasia, nuodėminga viltim 
Ir likimo lemties amžinuoju.kerštu.

____ i: r?

Bet Čionai nebėra prakeikimo lemties:
Čia pirmykštė dvasia ir pirmykštė buitis,-
Čia į dangų palaimintą sparną nuties

- Mūsų žemės naši motinvstės naktis.
*

* *
Mano skausmo buitis Tau šalta ir nyki — 
O Tave aš kai]) š viešųjų džiaugsmą šaukiu. 
Ir kasdien Tu viena mano mialdą baigi: 
Ne-P merkiu: akių — neatmerkim akių.

(“Naujas Žodis”)

•?

Veikimo Centru, kuri skai
tė kr. demokratų Lilija 
(NB! visai neteisingai): ė- 

Įvykti ir stiprėti vienybe mė kėsintis prieš katalikų 
tarp katalikų ir tautininkų. f mokslo ir švietimo įstaigas: 
Tai vienybei idėjinis pa-

Jasys' grindas buvo labai tvirtas.j teologijos-filosofijos
nepasitikėti ir Katalikų 

fakul-

tetą, “Saulės” gimnazijas, 
Liaudies universitetus ir tt. 
Iš to prasidėjo konfliktas 
tarp vyriausybės ir Hierar-Iv*/
.chijos. Kr. Demokratai- pa
tenkinti tuo, kad gali vadin
ti vyriausybę Bažnyčios 
priešininke ir kurstyti kraš
tą,prieš vyriausybę; bet dar 
labiau patenkinti liaudinin
kai su socijaldemokratais, 
kad vyksta viskas taip, kai]) 
jie nori. Džiaugiasi velniu
kas, džiaugiasi Pilsudskis, 
tik negali džiaugtis visi tik- 
rieįji patri jotai, kuriems 
krašto reikalai ne juokais 
rūpi.

Net rukus, vyriausybei, pa
siūlius, įvyks pasitarimas 
tarp Episkopato ir Vyriau
sybės. Bus svarstomos vi
sos nesusipratimų priežas
tys. Duok Dieve, kad priei
tų prie susitarimo.

Tuo tarpu, kol partijos 
pešasi, auga ir stiprėja vi
sose sritvse katalikų kultū
rinis veikimas. Irčia’ištik- 
rų.jų yra kuo pasidžiaugti. 
Apie kultūrinį katalikų vei
kimą parašysiu sekančiame 
straipsnyje.

Kum. F. Kemėšis'

ĮDOMŪS DALYKAI
— Žemėje yt;a 'labai daug 

Įvairių tikybų. Kiek jų yra, 
dar nesuspėjau suskaityti, 
tačiau svarbiausias žinau ir 
čia jas paduodu. Krikščio
nių, yra daugiausia, būtent 
apie 710 mil. žhioūių, arba 
37 nuošimčiai visu žemės gy
ventoju. Iš krikščioniu yra: 
katalikų 360 mik, proiestan- 
tų 200 mik, pravoslavų 140 
mil., kitų krikščionių 10 mil. 
Budistų,- .šintoistų, taoistų, 
konfucianistų yra 590 mili
jonu žmonių, arba 31 nuo
šimtis visu žemes gyventoji!. 
U induistų 240 mik. maho
metonų 235 mik. žydu 14 
mik, visai žemos tikybos pa
gonį! yra 75 milijonai.

— Romėnai jau prieš 2008 
metus mokėjo pasigaminti 
muilą ii- jį vartoti.

— Kinijos, popieriniai pi
nigai jau buvo žinomi 810 
metais po Kristaus gimimo. 
Europoje popieriniai pini
gai atsirado pirmiausia Ita
lijoj 1248 metais po Kris
taus gimimo. “J7. L.”

., Kun. Ė. W. Strakauskas

JAUNIMO KLAUSIMAS 
Referatas skaitytas Naujos Anglijos Katalikų Seime, 

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

(Tęsinys)
Kuomet, vaikeliai užaugę vedasi su svetimtaučiais? 

tuomet mes sukeliame didžiausius keiksmus, ne tik ant 
tų svetimtaučių, bet ir ant savo vaikų. Kas kaltas? 
Jeigu namuose nuolatos viešpatavo mandagus ignoravi
mas. nepaisymas, kaip jie galvatrūkčiais daro su svetim
taučiais moterystės sutartis. Kuomet Jie lanko anglų baž
nyčias, mes pritardami sakome: “Tegu eina, arčiau. -Jie 
tenai geriat:* supras. Anglų kunigai geresni ir moky
tesni, negu, mūsų lietuviai kunigą,i daugiau mūsų vaike
lius išmokys. Persunkti jiems lietuviškai suprasti.” Jei 
namuose nuolatos lietuvių darbuotė, idealai, kultūra, 
dailė, pamaldos esti žeminama, tai ką norėti iš jų? Šian
diena 
dirbti 
nebus 
rašų .-

tėvams, kurie nuolatos sako: “Neapsimoka su jais 
ir rūpintis, kad jie būtų lietuviais, nes vistiek jie 
mūsų ateityje.” turėtų pastatyti paminkiusiu pa- 
“Jų darbai kalba už savę.”

Antras mandagus ignoravimas jaunimo, tai pavieniai 
žmonės, kaip tai veikėjai, vadai. Kiek kartų teko gir
dėti iš inteligentų žodžius: “Kas man apie jaunimą? 
Tegul jie patys apie savę pasirūpina. Kas man Lietuvoje 
davė- paskatinimą? Kas apie mane taip rūpinosi? Čia 
Amerika, kiekvienas turr'-pats susirasti būdus palaikyti 
lietuvystę.” Skaudūs išsireiškimai. Kjvk kartų jie Ihivo 
ir bus kartojami. . . -

Pesimizmas ir ignnracija neturėtų būti mūsų « 
utuikratyti darbe, kurį turėtume atltkti, palaik; 
nimą kuoarčiausiai prie savęs. Nežiūrint, kas p.

Spirtis 
ti jau- 
kityjo

•z >

buvo. šiandiena matomo savo ligą, savo tautinius vargus. 
J.:igu praeiivje negalėjome tą padaryti ką šiandien trok.š- 
rarne, tai atvirai klauskime savęs, kame kliūtis? ar ne- 
stoka tikies pamatuotos tėvynės meilūs? Ar netrūko 
visuomet tikros pagrindinės meilės mūsų pačių širdyse, 
namuose, meilės tautos klausimuose? Jeigu turėjome 
mciię, lai .ii nebuvo tikra, nes Kristus pasakė: “Tikra 
meitč yra amžina.” Taigi, kaip Graikų senovės išmin
čiai matydami savo tautos silpną pagrindą, susirinko ap
svarstyti savo tautos būklę, taip ir mes šiandiena susi
rinkome kaipo išrinktieji katalikų vadai iš įvairių ko
lonijų. Klausykime balso to prityrusio senelio, kuris 
Bažnyčios lūpomis į mus kalba: “Atnaujinkite viską 
Kristuje.” Taigi ir aš sakau, jeigu praeitis parodė, kad 
•nūsų tautinis susipratimas silpnas, nevaisingas, tai atsi
minkime. kad be tikėjimo, nebus meilės, — meilės prie 
savo tautos, tėvų kalbos.' Kili sakys, ką čia bendro turi 
Bažnyčia prie tėvynės meilės uždegimo žmogaus širdyje?

Paklaus:;, kito; Tėvynes meilė—tai žmogaus pradinė 
mokykla. Josios neišėjęs—toliaus Besimokinsi. Nemo
kėdamas mylėti savo krašto nemylėsi svetimo krašto ir 
svetimų žmonių. Toki jau mat žmogaus širdies ypatybė.

Katalikų Bažnyčia dar toliaus čia eina ir tiesiog sa
ko, kad visi išsižadėjusieji savosios tėvynės, pamynusiejr 
po koji) tėvynės meilę—esą lygūs žmonėms išsižadėju
siems tikėjimo, laužantiems IV Dievo įsakymą. 'Esą net 
blogesni už stabmeldžius, kurie tėvynę pripažįsta ir jąją 
myli.

•
Ideališkiausiu ir tyriausiu tėvynės meilės pavyzdžiu 

Bažnyčia nurodo patį Jėzų Kristų. Išganytojas, anot 
Evan iželi jos. du sykiu savo viešame gyvenime teverkęs 
ir abu kartu tėvynės meilę berndydamas. Q Pirmą kartą 
verkė Išganytojas prieš pat Savo mirtį numatydamas 
didelį tėvynei pavojų, kuomi kaip ir parodo mums, kad 
tėvynę reikia visados net mirštant mylėti. Kitą kartą 

/ - <• . . ,
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verkė Išganytojas apgailestaudamas savo draugo Lozo
riaus mirti, kad tuomi pagerbus draugiškojo jausmo 
prakilnumą. Žinomas, nesenai miręs filosofas ir rašyto
jas, EnestNį^Tfėllo sako: “Kuo žmogus yra religiškesnis, 
tuo jisai labinus myli savąja tėvynę ir gerintis už stab
meldį bei žmogų be religijos dirba tėvynės ir žmonijos 
labui.”

Štai kur mes turime eiti šiame kritingame momente, 
jeigu, nogime atgaivinti apmirusias tėvynės meilės ugnia
vietės žarijas. Pas KRISTI/, ir su KRISTl’MI.

Aiškiai matomi, kad Katalikų Bažnyčia netiktai ne
slopina, nei vieno tikro idealo vedančio prie tėvynės mei
lės, bet priešingai, kiekvieną jų apšviečia savo mokslo 
dangiškąja šviesa ir su Dievo pagrtba suteikia mums 
tvirtybės sunkiamo idealo pasiekimo darbe. Ir ištikrųjų, 
nėra tokios dorybės ir stygos, reikalingos tėvynės meilės 
užlaikymui, kurios tikėjimas ir Bažnyčia nenurodytų, ne
patartų siikti. Bažnyčia kovoja ne vien su viešomis nuo
dėmėmis, bet suranda jąsias net paslaptingiausiose sielos 
gelmėse ir pasakiusi visoms stačiai: Žf’T Ali BŪT. e Nu. Į 
kovą. Katalikų Bažnyčios idealo niekas negali pava
duoti.

Pamatę prakilnius Katalikų Bažnyčios kleaius turime 
pripažinti, kad kiekvienas tikras Kntaltkns rit'kdanuv’ 
prie tų idealų, tubmi pat yra pilnoje žodžio prasmėje, 
naujausias ir pažangiausias žmogus. Kiekvienas tikras 
katalikas visuomet bus pirmas moksle, dauginus už kitus, 
su didesniu atsidavimu, dirbs visuomenės darbą, ir kar
sčiaus mylės savąją tėvynę. Uždegk ją savo vaikelio šir
dyje, ir su didžiausiu pasišventimu ir Atsarga saugos, kad 
jos niekas, neišplėštų iš vaikelio širdies. Tokis tėvas sa
vo ua/nuose dainuas daineles, kurios nuolatos gaivintų 
tėvynės ugniavietės žarijas Jia turės savu namuose pa- * 
rašjta neišdildomomis raidėmis, ir nuolatos savo kalboje 
tars ir žiftrfc, kad ir jo vaikai/kol jis gyvas ir po jo rair-'
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; jeigu turi užlaikančių kurie pasiuntė blankas pe-

mušti ketvirtą dali taksų.

nerias anėlynos kolonos.

Ar senai čia motinos lopšinė 
mažą maldė — buvo taip.smagu! 
Brolių kirviai jau .giras išskynė, 
bet prigriuvo į trobą vargai.

Paskutinės tėviškėj minutės. 
Pakinkytas prunkščia juodbėry*. 
Tuoj likimas klajūno pasiutęs 
iš gimtųjų laukų išvarys...

vėjas, toksai žalias žalias 
krūtinę apipūs!..

Erdvėn
balti paukščiai skrenda debesiuos. 
O dangus taip kruvinai raudonas, 
lyg per naktį ugnimi alsuos...

Specialistai Receptų

Taip? Klajūno likimas pašėlęs, 
bot be jo gyvenimas — našta. 
Ei, Jaunyste! nešk iš tėviškėlės, 
užburtųjų vilčių apsupta!

Kazys InčiūraPaskutinėms Minutes Tėviškėj
------

Prisiglausiu prie juodos žemelės 
ir bučiuosiu klūpančius žiedus. 
Ak. tas 
te šiltai

vybių, nuošimčius, 
’ dividendui pelną 

«■ kitus pinigus.
“Grynos” (net)

Pildymą^

susitveręs komitetus bedar
biams ir badaujantiems gel-PAJAMŲ TAKSAI

t

jo atstatyti, pakeisti s' 
vargo dali i laime.

Taip lauksimi pavasario,;^ 
kokio nors netikėto 
so." O pavasaris ir jo ank-JJ 
štyn kyšanti, šviesiai žibanr^ 
ti saulė, duos vėl jėgų su\q 
karčia dalia kovoti. ’•

Lauksime pavasario, nors* 
jis šią žiemą taip pamažu-^ 
artinasi.Girdėjau vieno kai- 4 
miečio pageidavimą: “Kaęf .į 
taip pramigus bent tris mė-ya 
nesiūs!” Ištikro, ir aš kąr-43 
tą taip svajojau. Svajojau. I 
nes begalo man buvo įgrisus y 
'se|dyniii savaičių jūrų1 
lionė, begrįžtant iš Tolimų^ 
ju Rvtu j tėvynę Lietuvą,

(b.'a.)
'..'„ją

A ‘ '3

E. BK0AD\VAY, SO. BOSTbjtj
(Imperini Teatro Namė) ■ 

Ateikite pas mus. M'-Ja
Geriausi Bargenai

SOUTH BOSTONE, prie ' ThOBB^Ų- 
Park, 3-Jų šeimyną, 11 kambarių kįntY*! 
pinls namas, su visais modernlSkiiŠ '■ 
improvementuis, vietos clW 2-jų karfcy 
jraradžiaus. Turi būti greit parduotas:?; 
Prekė ?6,7«0. Įnešt $1,500. - /

DORCHESTER, prie Upbams .C«F> 
nėr, 3-jų šeimynų namas po 6-7-7 katft- j 
barius, su visais moderniškais 
provementais ir trljomls atskiromijČJ 
garo šilimoinis (steam lieat). Rendų 
neša $124 j mėnesj. Parsiduoda^ 
$9.000. Įnešti $1,000. Tai geriausias „ 
pirkinys ir investmentas dėl darbląin-: 
ko žmogaus. Matykite A. IVAŠKĄ.

LITHŪANlANil 
AGENCY Gfl

545 E. BROAmVAY, SOUTH BOSTOI^į 

Tel. So. Boston 0605—1337 č--------- - ---- --- - ■*.^1
rjjr

lšgenėsim vargą aitrianngį, 
(langus gaubsis dienele skaisčia. 
Ir, užtraukę dainą, dainą smagią, 
grįiim, grįšim—bent numirti čia!

(“ranevčfio Balsas”)
* i * ’ - '

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, į 

turime- kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio, i 
kuriam rūpėti] vien Vilniaus reikalai, bet jau su- į 
laukėme 'į: J

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

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patiedg 
kia visas žinias iš Vilniaus lietuvių gyvenimo, ap- -1 * I 
rašo jų varaus, kovas ir laimėjimus. 1

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa-įj 
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir 
tos tautos.

.. r i

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

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- 
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mtt- 
su pavergta sostine. M

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

■ - * Jį.

“MlTSŲ VILNIŲ” n daguoja ir jame bendra
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus. ~<-

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėneiį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo . J 
tas. .

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 
Į doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 1 
I iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

Už vieną dolerį gausite dnr ir daug priedu 
knygelėmis Vilniaus klausimu.

! “MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas,
j vės Al. 61 Lithuania. -
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Pajamų Aktas iš 1928 m. 
reikalauja, kad kiekvienas 
pavienis žmogus, kuris pe
reitais įlietais turėjo paja
mų $1,500 arba dauginus, ir 
vedęs žmogus, kurio paja
mos buvo $3,500 arba dau- 
giaus, ir kiekvienas asmuo 
kurio Visiškos pajamos bu
vo $5,000 arba daugiaus, 
turi išpildyti pajamų tak
sų blankas prieš kovo 15 d., 
1929 m. Išpildymas tų 
blankų reikalauta nuo žmo
nių, kad nors jiems neveik 
mokėti taksų.

Jeigu vyro ir žmonos ben
drai uždirbta $3,500 arba 
daugiaus, abiejų pajamos 
turi būti pažyiriėtos ant vie
nos blankos ar- ant’ atskirų 
blankų. Jeigu žmona neiš
pildo atskirą blanką tai vy
ras ant jo blankos turi pa
žymėti savo žmonos visas 
pajamas. Taip ir nepilna
mečių vaikų pajamos turi 

. būti pažymėtos.
Persiskyrę asmenys paja

mų taksų reikale skaitomi 
nevedę.

“Visos” (gross) paja
mos sulig Iždo Departmen- 
to reguliacijų, inima pilną 

' atlyginimą, asmeniškos arba 
profesijonališkos tarnystės, 
pelną nuo pardavimo nuosa- 

randas, 
ir- visus

pajamos 
ant kurių taksai uždėti yra 
suma kuri lieka kuomet į- 
vąirūs paliuosavimai, išlai
dos, blogos skolos, taksai, 
aukos ir U. numušta.---------

Kaslink ateivių. Pajamų 
Taksų Aktas, turi skirtumą 
tarpe “apsigyvenusių" ir 
“ nea psi gy ven u si ų. ”

Ateivis, gyvenantis Suv. 
_ Valstijose, skaitomas “apsi

gyvenęs" ateivis pajamų 
taksų tikslams kad nors .jo 
šeimyna gyvena užsieny ir 
jo intencija yra prie jų ka
da nors sugryžti.

Paliuosavimai yra $1.500 
nevedusiems ir $3.500 vedu
sioms. gyvenant drauge ir 
šeimynų galvoms. Apart to. 
taksų mokėtojas gauna pa
liuosavimą iš $400 dėl kiek
vieno užlaikančio asmens 

500 asmeniška paliuosavimą 
ir $800 .($400 už kiekvieną 
užlaikantį vaiką) reikia iš 
viso numušti $4,300. Šie-tu- 
ri miokėti taksus už $700. 
Taksai yra 1^% ir dasie- 
kia $10.50.—Ketvirta dalis 
tos sumos yra $2.63. Tą su
mą numušant nuo $10.50 lie
ka mokėti $7.67 taksų.

Jeigu ateivio žmona gy
vena užsieny jis negali nau
dotis vedusio paliuosavimu 
—$3,500 — tik pavienio pa
liuosavimu $1,500. Bet jei
gu jis užlaiko vaikus netu
rinčius 18 metų amžiaus ar
ba kitus j iš gali priskaitvti 
$4(X) už kiekvieną užlaikan
tį asmenį.

“Apsigyvenęs” ateivis tu
ri mokėti pajamų taksus ne
paisant ar pajamos-' paeina 
iš Suv. Valstijų arba tik da
lis iš Suv. Valstijų.

“Neapsigvvenęs” ateivis 
yra vienas, kurio rezidenci
ja nėr Suv. Valstijose, nes 
jis čionais apsistoja laikinai 
arba tik pervažiuoja. Jeigu 
jis atvyksta į Suv. Valstijas 
kokiu nors tikslu, kun gali 
greitai atlikti, skaitonias 
“neapsigyenusiu ateiviu pa
jamų taksų reikale. Visi 
ateiviai įleisti į Suv. Vals
tijas kaipo laikini svečiai, 
skaitomi pajamų taksų rei
kale “neapsigyvenusiais” 
ateiviais.

“Neapsigyvenęs” ateivis 
turi mokėti pajamų taksus 
tik už pajamas kurias gau
na Suv. Valstijose. Jis irgi 
pavėlintas paliuosavimą iš 
$1.500, nepaisant ar vedęs 
ar nevedęs ar šeimynos gal
va; „ „ 
asmenų negali rokuoti . $400 
paliuosavimą už kiekvieną 
asmenį: Šitas paliuosavimas 
teikiamas tik Kanados arba 
Meksikos gy'ventojams.

“Neapsigyvenę” ateiviai 
turi išpildyti taksų blanką 
Form 1040 nevėliaus birže
lio 15 d.. 1929 m.

“Nea]isigyvenę” ateiviai, 
(išskiriant Kanados ir Mek
sikos gyventojus) turi mo
kėti 5%. kaip ir “surtax” 
jeigu pajamos viršija $10,- 
000.

“ Nea psi gyven ęs ” ateivis 
turi uždirbtų pajamų pa-

jeigu toks asmuo nesulau
kęs 18 metų amžiaus, arba 
jeigu negali pats save užsi- 
4a i kyli dėl protiškų arba fi- 
ziškų trūkumų. Tokie as
menys neturi būti taksų mo
kėtojo giminės ir neprivalo 
gi’A-ęnti taksų mokėtojo na
muose. Žodžiai “protiški ir 
fiziški trūkumai” reiškia 
netik sužeistus ir silpnapro
čius, bet nesveikus ir pase
nusius.

Taksų mokėtojas^ kad nors 
nevedęs, kuris savo namuo
se užlaiko vieną arba dau
ginus giminių, skaitomas 
“šeimynos galva” ir gauna 
tuos pat paliuosavimus ko
kius turi vedęs žmogus. 
Taipgi jis gali reikalauti 
dar $400 už kiekvieną užlai
kantį asmenį. Pav. — naš- 
lvs, kuris savo namuose už- 
laiko seną mirtiną ir dukte
rį sakykime tik 17 metų, tu
ri paliuosavimą iš $3,500 
kaipo “šeimynos galva” ir 
dar $400 už motiną ir kitus 
$400 už dukterį, iš viso pa- 
liuosavimas yra $4,300.

Normalė taksų rata sulig 
1 ’a j amų Akto . y ra 1 % pi r- 
mų $4,000 numušant asme
nišką paliuosavimą, kreditą 
už užlaikomas ypatas, ir tt., 
ir 3% kitų $4.000 ir 5% ki
lų.

Visos pajamos iki $5,000 
skaitomos uždirbtos paja
mos. ar tai uždirbtos algo
mis, nejudinamo turto pel
nas ar pelnas nuo bizniškų 
tranzakcijų. Tai sumai tak
sų mokėtojui pavėlinta pa- 
liuvsavimas iš 25% norma- 
lių taksų. Pav. taksų mokė
tojas. pavienis, be užlaikan
čių asmenų, 1928 m. uždirbo 
$3,000. be uždirbtų pajamų 
kredito, jo taksai būtų $22.- 
50. Nuo $3.000 pajamų tu
ri numušti asmenišką pa
liuosavimą iš $1.500. Lieka
mi] pinigų taksai yra 1^% 
arba $22.50. Ketvirta dalis 
tos sumos yra *$5.63. Reikia 
tuos $5.(>3 numušti nuo 
$22.50 kas palieka $16.57. 
Tiek taksų tam mokėtojui 
reikia mokėti.

Vedusi pora (su dviejais 
mažais vaikais) 1928 m. už- Jiuosavintą, tai vra, gali nu
dirbo $5,000. Numušant $3.- i ’ ’ \* .

KAIME
ga? Tačiau nereikia apsi- 
gautL Iš linu šiauriečiai be- 
veik nieko nepasipelnys. 
Jie labai prasti ir jų už jo
kią kainą niekas neimą. O 
kąip minėjau — reikalai šo
nus gnaibo. Veža ūkininkas 
centnerį rugių kviečių, ar 
žirnių, nors jis pats atėjus 
pavasariui turės jų prisi
pirkti. Bėdą vis bent kiek 
toliau pastūmėti. Ir gudra- 
vojai O gudravoja visi. Vy
riausybė paskyrė dešimtį 
milijonų litų šiaurės rajo
nui. Už tuos pinigus viena 
didžioji ūkininkų koperaty- 
vij draugija dabar supirki-’ 
nė j a sėklą, kad išdalinus 
šiauriečiams nukentėjusiems 
dėl nederliaus. Pinigais 
paskolų neduos; išduos gry
nomis sėklomis. Dėl pi
niginių paskolų vyriausybė 
turėjo prityrimo, kad skir
ti pinigai sėklai, dažnai ei
na kitiems reikalams: duo
nai, skoloms, darbininkams, 
pokiliams, pasogoms ir kt.

Dabar sugalvota visai ne
blogai. Reikia sėklos — im
kite po centnerį miežių, avi
žų. vikių ir kt. Pinigas sli
dus dalykas!. .

Gerai. Jau šiandien pa
skelbta, kad pradedama sėk
las nukentėjusiems dalinti. 
Dalinsią tur būt porą mėne
sių. Tik čia neapsieis ma
tyt be “pagundų.” Jau ne- 
kurie nesislepia, kad gautos 
sėklos dalį teks noroms, ne- 
noroms sunaudoti maistui. 
Vargas ir čia, kad tik ne- 
būtų gudresnis?

Tiesa ir tarpe tų pačių 
šiauriečių yra šiek tiek ūki
ninkų, kurie neprašys pa- 
skolon jokių sėklų, nepri
truks jie ir duonos. Tai to
kie kurių žemė nors pras
tesnė, bet kalnuota, nuota
ki be molinio podirvio. 
Jiems vasarojus mažai nu
kentėjo — ir jiems nebus 
didelio vargo.

O yra ir labai blogai. Štai 
laikraščiai nebeslepia, kad 
Biržuose bedarbiai gula val
džios įstaigas: reikalauja 
darbo ir duonos. Yra net
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Padėtis žianrSg T.i»tnvoj» Na. 
blogai sugalvota. Vargas dar gud
resnis. Impulso-. gal dar ir sau
lės. Neiskelio biskelį “pramygti!”

Štai jau pusė žiemos! O 
šiaurės Lietuvos kaimie
čiams — pusė vargų šiaip 
taip praslinko.. Pusė, tai 
pusė, bet patys didieji, pa
tys sunkieji priešaky. Be
pigu tokiems suvalkiečiams: 
duonos ir pinigų per akis; 
o kai yra pinigų — bus ir 
žaidimų—džiaugsmo — anot 
romėnų. Šiauriečiams nė 
duonos, nėzžaidimų!.. Šio
kie tokie rudens ištekliai 
ištekliai mažėja. Reikalai 
gnaibo iš visų šonų. Ūkinin- ; 
kai nesumokėjo algų sankli- 
ninkams. — Pinigu nėra! 
— teisinasi. Grūdų atsarga 
maža. Tiesa, dabar rinkoje . 
visur rugių, kviečių ik va- ' 
lios. Ir kaina nelabai aukš
ta. Reiškia jau netaip blo-

“Apsigyvenę” ateiviai tu
ri vartoti form 1040A, kur 
pajamos paeina nuo algų ir 
dasiekia $5,000 arba ma
žiaus. Turi hūti pasiųsta 
Colleetor of Iniernal Reve- 
nue savo distrikte prieš ar
ba kovo 15, 1929 m. Asme
nys. kurių pajamos 1928 m. 
viršijo $5,000 turi vartoti 
form 1040. prieš arba kovo 
15 d. 1929 m.

Blankos jau išsiųstos “ap
sigyvenusiems” ateivams, 

reitais metais^ Jeigu nega
vai blankos tas nepaliuosuo- 
ja nuo taksų mokėjimo. Ga
lima gauti kopijas tų blan
kų iš kolektorių.

įstatymas uždeda dideles 
bausmes ant žmonių kurie 
nepasiunčia tinkamai išpil
dytas blankas į laiką, ir už 
neužnlokėjimą taksų.

Taksus galima mokėti pil
nai arba keturioms dalimis. 
Jeigu mokama dalimis Mai 
reikia mokėti ketvirta/dali 
kovo 15 d., ketvirtą dali bir
želio 15 d., ketvirtą dalį 
rugsėjo 15 d., ir ketvirtą da
li graudžio 15 d.

F. L. I. S. 

bėti. . Valdininkai tam tiks
lui apsidėjo mokesniu. •

Padėjimas žmonių toje 
pačioje nukentėjusioje sry- 
ty labai nevienodas.—Vieni 
kenčia, skursta, kiti net ba- 
dauja. Tačiau yrą paken
čiamai gyvenančių, sočių 
iki. pertekliui... Pirkliai 
nesidžiaugia. Ūkininko var
totojo pajėgumas pakrypo 
— ir prekybos apyvarta 
perpus sumenkėjo. Neblo
ga gal tik vieniems valsty
bės tąrnautojąnis, valdinin
kams. Jie algą gauna tą pa
čią, o gyvenimas dar keliais 
litais atpigo. Kiti iš jų net 
prabangai pinigus leidžia ir 
žinoma kelia neapykantą 
varguolių tarpe. Lygybės 
platintojams, komunistams 
gera dirva drumsti darbi
ninku nuotaiką.

b "V

Aišku, tokioms aplinky
bėms susidėjus nesmagus nė 
ūkininkas, visai neramus 
darbininkas. Sunki, neaiški 
rytojaus diena — pakerta 
rankas ir kojas. Ūkininkas 
ir savo ūky nenori imtis 
darbo. “Ir koki nauda y- 
išmetinėja pats sau — dir- 
Kui, prakaitavau visą vasa
rą nuo aušros lig sutemai — 
ir kągi turiu? Ir duonos 
sočiai nėra!.. Verčiau nė 
žemės neturėti.. . ”

Skaudus, berilais skun
das. Čia reikia impulso. 
Čia reikia pagelbos.

Žinau, tokiu nusimineiių 
esu matęs. Tačiau, štai ga
vo iš savo genčių amerikie
čių desėtką doleriui, gavo pa
siskolinti šimtą kitą litų... 
sužibėjo jo akyse viltis.-Jis 
vėl atgijo. Pesimizmas pa
mažu dingo. Imasi vėl dar
bo su vilčia vėl viską iš nau-

Juozas Protas

ARMONIKA
------------------- V

Senelis \ntanas sėdėjo ant priklėčio ir tampė armo
niką, vienintėlį savo paskutinių gyvenimo dienų draugą.

Senelis Antanas jau senas, jo armonika jaunesnė, bet 
ir sena. Jos išdverę balsai klausančiam parpimu atsiduo
davo, o suderinimas, kaip senelio dantys, jau senai iš
klerę.

Bet tai buvo senelio geriausias ir paskutinis draugas. 
Jis tankiai tampo ją. Niekas jo grojimo jau nebeklauso, 
tik pasipiktinusi marti ar anūkas žodį numeta: “ar uo
lia usies!” ,

Senelis Sabalis tačiau klauso. Armonika žviegia, o 
Sabalis staugia visomis širdies kertelėmis, kartais net 
ašaros byra. Staugia ir glaudžiasi prie senelio Antano. 

, Juk juodu dar draugai, dar viens kitą supranta, gali uja
mi pasiskųsti. ,

Ir vis taip, kiekvieną vasaros dieną, apyvakariu sene
li* vis tąjnpg ir tampo armoniką. Seniau ji gulėjo skry
nioje, sėnelis jus per 40 motų nejudino. Bet kai prieš 
dvejus metus Dievulis atėmė jam senelę ir jis vienas bc- 

**-A .■ t. ► 1 . .
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paliko sūnaus ir marčios pestumdymamš, jo armonika at- 
g?jo.

Kai senelis groja jo akys kažkur klaidžioja—žiūri to
li toli, kur ne visi gali matyti. Grubūs, raukšlėti ir gys-. 
loū pirštai spaudo klavišius. Ir plaukia gaida suraizgy
ta sumaizgĄta. kaž koki sonoviška, kaip pats senelis.

Kai senelis groja, teisingiau, tampo armoniką, jis pa
skęsta senos armonikos .garsuose, užmiršta viską, persi
kelia i tolimą, praeiti, kai jis dar jaunas gražius ūselius 
ruko, kada dar kojos nelinkoVic- rankos pajėgė pilną 
šaukštą prie burnos prinešti. *

Atsimena tuomet jis, kada pirmą kartą savo senelę 
sutiko. Krž kaip keista pasidarė, kai ji jam pažiūrėjus 
paraudo ir pabėgo. Neramus ilgesys jo dūmas suvarstė, 
bet vyriška energija pasiryžo — ji paliko jo žmona. Pas
kiau bendras gyvenimas, vieni ir tie patys skausmai, o 
džiaugsmo valandomis ir buvo su kuo pasidalyti. Pas
kiau vieni rūpesniai—jaunu*; sveikus ir stiprius palikuo
nis išauginti. Pasisekė. Gyvenimą visiems paruošė, kiek 
tik galėjo, geresnį; visus išrėdė, sutvarkė... Oo dabar— 
seneliui visuomet ašaors riedėdavo apie dabartį pama
nius. Jis aiškiai dabar matė, kati visi jo neapkenčia, 
žodžiais užgaulioja, o kas sunkiausia ir daugiausia širdį 
seneliui užduodavo—mate, kad jo mirties laukia.

“Eisiu, greitai pas savo senelę keliausiu!” ašaras nu
sišluostęs narnėdavo senelis.

Ir tikrai, dviejų metų senelės mirties sukaktuvių die
ną rado senelį savo langinėje nebegyvą. Armonika šalia 
jo gulėjo, o akys dar šlapios nuo verksmo.

Sūnus iię marti verkė senelio. Ką gi. reikia verkti, 
nors gyvas ir nereikalingas buvo, po kojų vėlės—žmonės 
blogai padės šnekėli.

Tik armonika jau nebeverki*. nieks jos nebetampe, 
pilonus vėjus išblaškė—senelį palaidojus marti sudegino.

čiai. kad iš jo namų pereitų Į jo ainius ta garbinga ir su
stiprinanti tautinė dvasia bei tėvynės meilė.

“Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt; 
Tą garbę gavome užgimę, jai ir neturime leist pražūt.’’ 
P. S. Reūiato prirengimui pasinaudojau šiais veika

lais: 31 ūsu* .Jaunuomenės Idealai—Pr. Penkauskas: Dog
matika—Kun K. Čibiras; Mišrios Sutuoktuvės—J. Val
kūnas: (’atholic Encyelopedia: The Souree Book: Chris- 
ti.an F.tbics—J Elliot Ross; Boy Guidance—Hennrich; 
Th< (’atholic Teacb.ers Companion—Krisch: The City of 
God—St. Augustine: Naujasis Testamentas—Skvireckas: 
Criminal Rcsponsibility—Mtrcier. (Pabaiga)



Pirmas pasirodymas

L. Gaižaite, Sekretorius,

Mylintis dainą

Stančius

Balsas Iš Lietuvos

Kuomet Esate

MALDAKNYGES
MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS

Ponas 
priima, 
neval

ia.
Lietuvos Konsulatas, Rm. 1232,

608 So. Dearborn St., Chicago, 
III.

Dvejopo didumo: 35c. ir 70 centų.

Jus Vaistininkas užlaiko PAIN-EXPELLERĮ< 
Jei ne, tai rašykite stačiai mums.

Muzikantai” norėjo krautuvę 
apvogt.

“DARBININKAS”
3G6 West Broadway South Boston, Mass.

visokiu susirinkimij, tad negali- 
nia tam pačiam nariui dalyvautV 
keliuose draugijų susirinkimuose. 
Užtai iš sekmadienio peerkelta i 
penktadienį. Tad LDS. 13 kuo
pos susirinkimai bus laikomi kas 
mėnesį pirmą pėtnyeią penktadie
nį 7:30 vai. vakare. * Visi kvie
čiami dalyvauti susirinkimuose.

Valdyba

Aš esu vienintelis Lietuvos kataliku dienraš
tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

'Į1!'
Juozą pina Norkiūtė. > Vaidilutės 
— S. Rinkiūtė, A. Dobiliūtė, E. 
Povilauskaitė ir P. Nočnitė. Sce
nos gabumus visos turi ir rūbai 
buvo gražūs. Vaidintojų tėveliams 
garbė už tai, nes 
navo nemažai pinigų 
lias paskirtas šv

)S. Centro Valdybai paskel- 
prenumeratų vajų stojau į 
ą. Pasidarbavau kiek galė- 
ir kaip mokėjau. Už tą sa- 
iarbą organizacijos labui ga
iš Centro dovaną- fontaninę

JUODOS (prastais minkštais viršeliais)------
JUODOS (prastais kietais viršeliais)-----------
JUODOS (geresnės minkštais viršeliais)____
JUODOS (geros odos viršeliais)__________
BALTOS ^eeluloidos viršeliais)____________

Visus užsakymus siųskite sekančiu antrašu

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to
kio. kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikoą po
litikos ir ekonomijoj 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 mėnesi, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metu, už 50 litu—visus metus. Užsienio 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gal. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.

tuviai mylinti muziką ir dainą i- 
masi tokio gražaus ir kilnaus dar.

ft'SS?

taip pjil ir svetimtaučių 
kelti lietuvių vardą ir 

parodyti jog if lietuviai 
nei kiek neprasčiau už juos 

Tiesa, gal'’būt ne vi-

Lietuvaitė — “Misijoniere

ŠJttęmi-tariu padėkos žodį už 
ip puikią, dovaną. Galiu pasi- 
rti •visuomenei, kad mano dar- 
is.jebuvo veltui.
Aš kas metą dirbau ir. dirb
ai mūsų brangios LDS. organi- 
teijos labui. Kad visi nors tiek 
usidarbuotų, tai mūsų spauda 
ačiai būtų prasiplatinus.
Už dovaną nuoširdžiai ačiū.

Kazimieras Dryža

Šiuomi norime išreikšti ačiū 
gerb. kun. I. Zimbliui, šv. Jurgio 
par. kleb., Philadelphia, Pa., ir 
visiems geros širdies žmonėms, už 
taip gausią auką, $210.00, kurią 
suaukavo vienuolyno reikalams.

Už tokias gausias aukas Sesu
tės taria didžiausią padėką gerb. 
kleb. už jo uolų pasišventimą ir 
rūpestingą pasidarbavimą.
' Lai Visagalis atlygina visiems 
šimteriopai už tokią užuojautą. 
Mes kasdien siusime padėkos mal
dą prie Aukščiausiojo Sosto, i- 
dant Jisai teiktųsi atlyginti vi
siems už jų kilnius darbus.
' Sekantieji paaukavo bonus šv. 
Pranciškaus vienuolynui: Jieva 
Griebiiauskienė boną. vertė $100, 
Ona Bubelienė boną vertės $50, 
Šv. Rožančaus Dr-ja boną vertės 
$100.00.

Dėkingos Seserys Pranciškietės

Išpildau gydytojo receptus ir už
laikau vis;} eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

■vardą'nesūanbjaūT Vakare-:iš
kilmingi mišparai su gražia pro
cesija. Bažnyčioje gerb. klebo
nas kun. Kaulakis prašė žmonių 
sudėti aukų šv. Kazimieero vie
nuolynui. Philadelphia jeigu ne
bus pirmutinė .aukomis, bet ir ne 
paskutinė. X

, tik 
jau yni, 

tie rūbai kai-kaupu.... Garbė poniai 
Visas pel- dei už jos kilnųjį triūsą 

Kazjmiero vie
nuolynui. Turiu pagirti mūsų 
jaunimą, nes buvo labai daug sve
tainėje. Mat jie žino ir atjaučia, 
kad juos taip seserys išauklėjo ir 
seserims malonu, kad jų darbas 
neina vėjais. Lauksim daugiau 
tokių gražių vakarėlių.

Kovo 4 dieną, ryto, buvo iškil
minga suma ir gražų pamokslą 
pasakė svečias kunigas, kurio

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai.

. Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairume!iai. Uždaviniai ir 

/pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kal

ena: metams 9 dol , _pnc.(>i motų— 
1 doL. Eina 2 kartus per mėnesį. 

^Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “ PASA

LTOS” B-vė. Rcdakt orius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis- 
. trati ja Jurbarke.

naudokite PAIN-EXPELLERĮ—tą pati kirną šeimyninį linimen- 
t?. kuris taip pasekmingai pagelbėjo milionams per pastaruosius 
šešiasdešimt metų. PAIN-EXPELLERIU išsirinant reguliariai 
yra beveik užtikrintu apsisaugojimu prieš Influenzą.

PAIN-EXPELLERIU ištrynimas išvaiko kraujo susikim
šimą. Paakstitia kraujo cirkuliaciją. Padidina jūsų kūno pasi
priešinimą. Jokis kitas vaistas neatliko tiek išvengimui nesma
gumų nuo Intluenzoš. Kosulių. Peršalimų ir kitų nesuskaitomų 
susirgimų, kurie išdygsta iš Žiemos lietaus, ledu ir sniego.

bo ir Į chorus organizuojasi, kad 
kelti dailę ir muziką lietuvių tar
pe, o 
tarpe 
jiems 
moka 
dainuoti 
siems žinomas ir nevisi yra girdė
ję apie Vaidilos vyrų chorą, ka
dangi dar tik trumpas yra jo 
gyvavimo metas, taigi dėl tos 
priežasties netįįrėjo progos pla
čiau pasirodyti ir su visuomene 
susipažinti. Tokiu būdu, kad su
pažindinus visuomenę su šiuo 
nauju choru, pranešu, kad cho
ras rengiasi prie savo pirmutinio 
koncerto, kuris kaip teko girdėti, 
įvyks balandžio 10 d. š. m. Lietu
vių Auditorijoj, Bridgeportc. Te
ko nugirsti 15 narių, kad gerb. 
p. J. Siaurls, choro vedėjas jau 
daug gražių naujų dainų yra iš
mokinęs ir visu smarkumu chorą 
lavina, kad būtų galima tinkamai 
pasirodyti ir atsilankiusią publi
ką pilnai patenkinti. Reikia pil
nai tikėtis, kad vadovaujant mu
zikui J. Siauriui publika nebus 
apvilta. Taigi, gerbiamieji, su
laukę bal. 10 d. skaitlingai atsi
lankykime i Vaidilos vyrų choro 
i uošiamą koncertą ir savo skait
lingu atsilankymu paremkime jų 
gražų darbą. Parodykime, kad 
n~.es' mokame įvertinti jų pasi
šventimą muzikoje. Dar kartą 
pakartoju ir sakau sulaukę minė
tos dienos, visi traukime į Audi
toriją išgirsti gražaus koncerto 
ir pasiklausyti skambančiu dai
liu.

ii.iurrin n^—ce. ■, ĮL».__wrc.^
būtų 100. Tai išsijuosus p-nia Ma
žeikienė tam tikslui ir darbavosi. 
Bet kiek jai pasisekė prirašyti, 
to nesužinojau, tik girdėjau tą. 
kad šimtas jau yra, ir tai net su 

Mažęikie 
iiei už jos kilnųjį triūsą! (Žinia, 
garbė, ir tieWbi. kurie tani tikslui, 
apart ponios Mažeikienės, darba
vosi. Bet ar 'darbavosi ir kas da- 
bavosi, nežinau, todėl ir vardų pa-

Iš Lietuvos Konsulato Chi&goje. 
PAIEŠKOJIMAS NR. 16.
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Šie asmenys, gyveną Ameriko
je, yra ieškomi:

Aleknaviče, Stanislovas, gy'v.
■

Atlantic Aline, Mieli.
Baltutytė, \Iiinoijnnn ■ Ątt jkrr 

Amerikon 20 metų atgal iš Tryš
kių viii., Šiaulių apskr.

Borovikas, Antanas. Iš Žvir- 
nių kaimo, Ežerėnų apskr.

Buivydas, Kazys. Gyveno Chi- 
cagoje.

Čeikai, Jurgis, Mikas ir Marė. 
Paeina iš Kazimjoravo kaimo, Va
rėnos vai., Alytaus apskr.

Česnauskas, Kazys (Charles 
Hapman) gyv. Clovela+ul,-Ohto. ~ 

Griciūnas, Vincas ir Kamile. 
Gyv. Duluth, Minnesota.

Grigalius, Antanas. Paeina Iš 
Panevėžio apskr. ir gyv. Clevc- 
land, Ohio.

Gotauta, Dominikas. Atsiliepė 
jo sesuo, Juzė Gotautytč.

Jokūbaitis, Aleksandras, iš Ra
seinių apskr. Gyv. Harvoy, 111.

Kavaliauskaitė, Veronika, iš 
Kauno miesto. Gyv. Chicago, III.

Kazokai, Juozapas ir Konstan
tinas, iš Plungės miesto.

Kisieliauskas, Jurgis. Paeina iš 
Raseinių apskr., Raudonės vai., 
Raudonių kaimo. Gyvena New 
York.

Kupreckis, Jonas. Gyv. Cleve- 
land, Ohio.

Aukščiau išvardyti asmenys y- 
ra prašomi atsiliepti, ir kiekvie
nas kas ka nors apie juos žino-

Girdėjau. kad jau yra nupirkta 
presas — mašina spauzdinti Phi- 
ladelphijoj lietuvių katalikišką 
laikraštį. Na, tai greit turbūt ir 
laikraštis pasirodys visuonuuuje. 
Sveikinam jo apsireiškimą! Lau
kiame jo pasirodymo!

Kavidis 
------------------  . i

Ten.—toli toli, npin Dvio- 
nūs, gyveno didelis ponas. 
Jis paskelbė, kad ieško to
kio berno, kuriam nereikėtoj, 
duoti valgyti. Algą žadėjo 
duoti- kuo didžiausią, bet 
reikalavo, kad nevalgytų.: 
Žinai, žmonės baugūs—nie
kas nesutinka ir gana. Po
no sumanymas pasklido vi- 
soje-Lietuvoje. Tik, štai, po 
kokios pusės metų, beatei
nąs jau pagyvenęs žmogelis 
ir sako: “Ponuli, sutinku: 
— aš nevalgysiu, bet neval
gyk ir tu. Algą prašysiu 
tuojau sumokėti.” 
apsidžiaugia, berną 
žinoma, pasižadėjęs 
gyti kartu su bernu.

Rytojaus dieną ponas lie
pia bernui pakinkyti ark
lius ir abudu išvažiuoja į 
Rygą. (Mat, tuomet nebuvo 
traukinių ir automobilių). 
Taip važiuoja juodu mylią, 
važiuoja antrą, vis nieko. 
Abudu kad ir nori valgyti, 
bet susirietę kenčia. Nuva
žiavo dešimti mylių, pasilsė
jo ir vėl i kelione. Bernas ■ 
nei iš šio nei iš to pasiima 
pluoštą šiaudų ir pradeda . 
kramtyt (Pasakysiu į ausį, 
jog šiauduose buvo įsirišęs 
dešrą). Ponas vieną kartą 
dėbt, kitą- kartą dėbt: ber
nas ėda šiaudus. Jis vis 
kenčia, bet kai iš bado dieg
liai įsimetė Į pjlvą, ponas 
neišturėdamas ir sako ber
nui : “Žinai, brolyti, duok ir 
man pakramtyti !” O t as vi- 
sai rinitai atsako: “Ką jau 
čia ponas šiaudus bevalgys, 
verčiau aš duosiu Tamstą! 
šieno.” Tr padavė jam šie
no. Ponas šieną kramto, 
kramto, bet negali nuryti ir 
gana. Bernas tik šypsosi Į 
ūsus.

Šv. Kazimiero parapijoj buvo 
labai gražiai švenčiama šv. Kazi
miero šventė. Vaidinta “Patrici
ja Kankinė.” Mokyklos vaike
liai suteikė daug gražių dovanų 
savo mokyklos viršininkei Sese
riai Kazimierai jos vardo dienoje. 
Tikrai tai gražus Įspūdis, kad net 
jaunučiai būdami moka būti dė
kingi.

3 d. kovo vakar-e buvo palai
minimas Švč. Sakramentu, po to 
visi žmonės skubino Į svetainę. A- 
pie -8-tą vai. svetainė buvo prisi
kimšusi ir dauguma matėsi sta
čių. Lygiai 8-tą. vai. prasidėjo 
programas. Pirmiausia pasirodė 
scenoje “Žingara, Čigonų Kara
lienė.” Tai buvo jaunutė Sofija 
Rinkiūtė. kuri tikrai turi scenos 
gabumus ir gražiai vartoja lietu
višką kalbą; Jai pritarė smuiką 
jos brolis, gabus smuikininkas, A. 
Rinkus. Gražus dalykas, kad tė
veliai auklėja j>avo vaikelius to
kioje dvasioje iš to pati Bažny
čia ir visa tauta džiaugsis. -.JTo- 
lian Salome Mažeikaite gerai atli
ko savo rolę.

Antras dalykas buvo gražus 
ilrilius VI skyriaus mergaičių. 
Po to. vaidinimas “Patricija 
Kankinė.” Turiu pasakyt, kad 
čia mergaitės bitvo rinktinės ir 
tikros artistės ir savo užduotis iš- 
pildč visos tobulai.

Patricija — Pranciška Jablons- 
kaitė, Oktavija — Elena Rajrue- 
kaitė, Karalienė — Ona Naujo
kaitė, šokikės — Rimdeikaitė, 
Globiate ir Katkauskaitė. Vergės 
— P. Rupšiūtė, F. Rupš.iūtė. T. 
Balčiūnaitė, Salome Mažeikaitė ir
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-Z------ Art.ATDjT .
Ateinantį sekmadienio į-y- 

tą 7:30 vĮL prasideda šv. 
Petro lietuvių bažnyčioje 
keturiasdešimt valandų at
laidai. Iškilmės baigsis ant
radienio yakare su iškilmin
ga procesija. < 
. Vakarais pamaldos prasi

dės. 7:30. Rytmečiais įstaty
mas Švenčiausio* Sakramen
to bus kaip 7:30. Vakare iš
kilmingi mišparai 7:30.

Svečiai kunigai sakys pa
mokslus.

Sekmadienio vakare pa
mokslą sakys kun. Steponas: 

Kneižis iš Lawrence, 
Pirmadieny rytą su-į R Ūtos rolę.

laikys ir pamokslą sa- • moniūtei.
Agripinos Ciesorienės ro

lėj vaidino Marijona Auri- 
liūtė. Jos rolė buvo sunki 
ir vaidinant bzuvo pastebėta 
keletas trūkumų, 
keršto išreiškimų, 
ciesorienė turėjo parodyti 
daugiau išdidumo ir neapy
kantos prieš krikščionis. Ta
riamų žodžių reikšmė nepa
rodė veidu nudavimu.

tūri tikra? artistiškus gabu- 
mus.

Rūtos rolėj vaidino Ame
lija Šimoniūtę. Jeigu kas 
galėjo, perstatyti tų laikų 
romėnų neapykantą prieš 
krikščionis tai p-lė Amelija. 
Jos veidfcr išsireiškimai 
reikšmingai perstatė tų lai
kų 
prieš
balso valdymas irgi pridėjo 
daug grožės prie rolės. Kas 
matė p-lę Marijoną Keb- 
linskiūtę vaidinant “Patri
ciją” Flavijos rolėj, tikrai 
šiame vaidinime, manė, kąd 
p-lė Keblinskiūtė vaidina 

.Lvutva ivię. Garbė p-lei Ši-

žmonių nusistatymą 
krikščionis. Aiškus

Mass.
mą 
kvs kuri. Feliksas N orbu tas' “ iiŠ Montello, Mass. -Vakare 
pamokslą sakys, kun. Pran
ciškus M. Juras iš Lovrell,1 
Mass.

Antradienio rytą sumą 
laikys ir pamokslą sakys 
kun. Augustinas Petraitis 
iš Athol, Mass. Vakaro už- 
baigimo pamokslą sakys 
kun. Jonas Vembrė iš Wor- 
cester, Mass.

Sekmadienį matėsi kaip 
žmonės skaitlingai aukavo 
gėlėms papuošimui alto
riaus, 
ir šį įrfctą, manoma. 
Hildos Altoriaus 
draugija parodys 
tistiškus gabumus prireng 
mui bažnyčios prie iškilmių 

Žale

papuošimui
Kiekvieną metą, taip 

, kad Šv. 
puošimo 
savo ar- 

i-

----“PCTCIJA”--------
JA' . .I , > ■ l-

Sekmadienio vakare, šv. 
Petro parapijos svetainėje, 
Pilnų Blaivininkų 49-ta 
kuopa, pastangomis Law- 
renco Merginų Sodalicijos 
vaidino keturių atidengimų 
dramą “Policija.” Žmonių 
atsilankė gan daug. Pritrū
ko svetainėje vietos.

Veikalas gražus ir įspū
dingas. Perstato pirmųjų 
laikų krikščionių persekioji
mą už tikėjimą.

Artistės įspūdingai vaidi
no paskirtas roles. Nežiū
rint. kad ir neturėjo visų 
reikalingii scenai įtaisymų, 
vienok tas trūkumas neati
traukė nuo jų tą širdingą 
vaidinimą.

Policijos rolėj vaidino 
Joanna Pauliukoniūtė. Šir
dingai ir nuolankiai persta
tė garbingąją Poncijos bū
dą. Kelis kartus matėsi 
kaip žmonės apsiverkė žiū
rėdami, kaip ją nekaltai ap
skundė ir apkaltino už ne
būtus prasikaltimus. Reikia
pripažinti kad p-lė Joanna myline

Trūko 
ir kaipo

Kotrinos, Policijos sesutės 
rolėj vaidino Ona Raznaus- 
kiūto. Jeigu kas sužadino 
klausytoj 11 širdyse pritrau
kimu, tai mažutė Onvtė. 
Mergaitė dvylikos metų, bet 
scenoje pasirodė kaipo ge
riausia jauna vaidintoja. 
Jos veido linksmume ir šyp
sojime matėsi saldus mer
gaitės širdies nekaltumas. 
Antra, negalima—praleisti 
nepastebėjus ir nepasidžiau
gus kaip ji aiškiai ir tvar
kiai lietuvių kalbą naudojo.

Mirijos, Policijos tarnai
tės rolįj vaidino Marijona 
Žekevičiūtė. P-lė Marijona 
visuomet, kada tik pasirodė 
scenoje, atsižymėjo vienu 
artistišku gabumu, būtent 
širdingumu. Kas negalėtų 
tą pasakyti, kuris matė ją 
vaidinant motinos rolėj 
“Motinos Meilėje.” ŠĮ sy
kį p-lė Žekevičiūtė irgi pa
rodė tą širdingumą. Kaipo 
tarnaitė Policijos, ji parodė 
savo didį pasišventimą ir 
simpatiją prie savo mylimo
sios Policijos. Gyvendama 
arti su Poncija ji matė jos 
gilų pritraukimą ir meilę 
prie Kristaus, bet jai Kris
tus buvo nežinomas. Ji no
rėjo tikėti Į Kristų, norėjo 
JĮ atrasti. Ne sykį ji tarė: 
“O kad aš būčiau verta būti 
Kristaus pasekėja.” Pon
cija beabejo būtų jai paro
džius kelią vedanti prie Jo 

ios širdies, bet Agra-

VELYKOS JAU ARTI
NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJ.

Jei nori juos pralinksmini, pasiųsk jiems litą pluoštą.
Jeigu nori kad pinigai greit ir saugiai Lietuvon nueitų tai 
siųskit per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ, nes mes 
siunčiame pigiausiai ir saugiausiai. Tie kurie nuolat siun
čia per mus žino ir visuomet patenkinti.

PAVASARIS YRA KELIONĖS LAIKAS
Jei manai keiiaut Lietuvon, kreipkis prie mūs. nes šį pa
vasari yra rengiama didelės lietuvių ekskursijos patogiau
siais iaivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kogreičiausia pra
nešk mums apie kurį laiką, o mes suteiksime platesnių in
formacijų. Kreipkis tuoj, laišku arba ypatiškai pas

LITHŪANIAN SALES CORPORATION
366 V7est Broadvay, South Boston, Mass.'

niūtė. Rolė neilga, bet reikš- , 
minga teatre. P-le Cecilija J 
neblogiausiai vaidino, tiktai . 
sakyčiau vietomis pergrei- 
tai kalbėjo. Žodžių nebuvo 
galima pilnai suprasti. Vai
dinant, ypač kur svetainės 
nėra tikrai pastatytos vaidi
nimams, tai _ kalbos aišku- 
mas labąi reikalingas klau
sytoj ams.’.....

Dvi krikščionės Stanisla
va Lensberkiūtė ir Domini
ka Jokubauskiutė irgi reikš
mingai atliko savo užduotis. 
Čionai priejų vaidinimo bū
tų galima keletą pastabų pa
daryti. Sakyčiau kad vieto
mis perdaug buvo veidus at
sukusios nuo žmonių, tas 
padarė balsą neaiškiu ir per 
daug tolimu; antra, pasku
tiniame atidengime kuomet 
Agrapina nudūrė ^onciją, 
tai jos galėjo daugiau paro
dyti širdgėlos, balsą reikėjo 
daugiau nuduoti drebančiu, 
daugiau sujudinančiu, tas 
manau būtų žmonėse palikęs 
didesnį įspūdį. Ne pro ša
lį tarti pagyros žodį jų per
statymo . paskutiniaųie ati- 
dengimb, tą graudingą mo
mentą, kada atėjo Agrapina 
nudurti Ponciją. Čionai jos 
parodė tikrą ir gilų Kris
taus sekėjų pasišventimą ir 
pasiaukavimą galvas pagul
dyti už Jo Šventą vardą. 
Kiekvienas žiūrėtojas apsi
verkė matant šį episodą. 
Gerai pasakė vienas žymus 
dabartinių laikai- rašytojas 
apie Meksikos katalikus, 
kad: “jie miršta be baimės... 
jie palieka šį pasauli žino
dami kad Įžengs i naują, 
garbingesnį.”

Šokikės rolę atliko Juli
jona Adomaitė. Jauna mer
gaitė, bet gabumų šokime 
parode. Judėjimas, gestai, 
veido nudavimas padarė 
gražų įspūdi.

Vergės, j 11 gan daug bu
vo. ir neblogiausiai vaidino. 
Vietomis, sakyčiau, buvo 
perdaug sustirusios, išrodė, 
kad norėjo daugiau pasiro
dyti scenoje negu vaidinti.

Abelnai imant vaidinimas 
paliko gražų Įspūdį So. Bos
toniečių tarpe. Artistai-me- 

. gėjai parodė gražų pasi
šventimą ir lietingoj imą 

► prasilavinti. Kur gyvenime 
; nerasime trūkumų, visur jų 

yra. Gražiausias žingsnis 
. gyvenime prie pataisos bū- 
. va tada, kada kas iš šalies 
, matydamas mūsų silpnybes, 

nesigaili jas ntums parody- 
, t i. Čionai tą darėme. 
. Didžiausio pagyrimo žo

dis priguli gerb. kun. Ste
ponui Kneižiui, už visą jo 
pasišventimą ir atsidavimą 
prirengimui šio veikalo. 
Reikia pasakyti, kad pats 
veikalas irgi yra jo paties 
proto darbas. Scenos mėgė
jai jam visuomet bus dėkin
gi už visus scenos gražius 
kurinius, kuriuos davė mū
sų pasimokini mui. Kun.
Steponas tai mūsų naujo
sios kartos Shakespearas.

Petraukose buvo kalbų, 
giesmių ir eilių. Gražią, 
turiningą prakalbą pasakė 
gerb. kun. Jonas Švagždys 
iš Montello, Mass. Kiek jis 

į brike savo kalbos barstė į

nų-jų Blaivininkų pirminin
kas, deda visaš pastangas 
atgaivinti blaivybę mūsų 
brolių lietuvių tarpe; išgel
bėti juos iš tos baisiausios 
nelaimės, kuri ne vieną žmo
gų, ir tautą pirma laiko nu
varo į kapus. . '.

Giedoję solo: “Avė Mari
ja” Mikalina Kašėtaitė, pri
tariant pianu Juozefinai 
Belevičiūtei. .

Eiles sakė Kazinfieras A- 
ę* '7

domaitis. Jaunas energin
gas ir drąsus berniukas sa
vo eilėse nupiešė vargus 
girtuoklių.

Vakaras baigėsi dešimtą 
valandą. Žmonės skirstėsi 
namo linksmi, pilni gražių 
ir įspūdingų pamokinimų.

Vaidinimui pasibaigus, 
vaidintojoms buvo teikia
mas “buffet” užkandis. Pa
sikalbėję, pasistiprinę visos 
sėdo į 20 amžiaus tramvajų 
ir gryžo atgal į “Home, 
Sweet Horrte,” palikdamos 
So. Bostone savo gražius 
patnokinimus.

Plaktukas

tTi ■ - • ~
’ ' ‘VIEŠA PADĖKA. iKeStuŠo įėja, Št. J«no h.

Bostono Lietuvių Draugi- BĮ. D-ja, Šv. Kazimiero R. 
jų atstovai, 1 aikytame 8avo|K. .D-ja, Saldžiausios Šir- 
susirinkime, vasario 28 d., dies V. J. R. K. D-ja ir L. 
trtrtairė išreikšti viešą pade- Vyčių 17-ta kuopa, 
ką, žymiau prisidėjusioms V^ems lietuviams patar- 
^SEKe^flHhgai paminėti Lie- tina^remti -tuos-profesiona- 
tnvos Nepriklausomybes lūs ir biznierius ir dėtis prie 
PaŠkelbimfo—Vasario 16 d. tų draugijų, kurie reikalui 
šventu. Padėką išreikšti ištikus nesigaili savęs pasi

aukoti dėl bendrų lietuvių 
tautos reikalų.

| Vardu Bostono Lietuvių 
-Draugijų Atstovu

V. T. Savickas, . 
Pirmininkas.

* A

967 KALINIAI. V
CHARLESTOWNE 

Charlestovm valstijos ka
lėjimas perpilnas kaliniais. 
Viršininkai praneša, kad vi
so yra 967 kaliniai.

ŠV. VINCENTO IŠ PAU
LIAUS DRAUGIJA

Visos draugijos reikalin
gos. Yra viena draugija ku
rios priedermės esti begalo 
sunkios, būtent neturtingų- 
jų šelpimui ir aprūpinimui. 
Šv. Petro, parapijos Šv. 
Vincento iš Pauliaus drau
gija nemaža gėrų darbų at
iko. Kur ir kiek galima 

šelpia suvargusius žmones: 
neturtingas našles, našlai
čius. Visuomet teikia sulyg 
savo išgalės paramą pinigiš- 
ką ar morališką.

Pereitą penktadienį turė
jo savo mėnesinį susirinki
mą. Iš darbuotes galima pa
sidžiaugti. Netrukus ateity
je rengia vakarą, vaidinimą. 
Tikima kad bus galima šiek- 
tiek padaryti pelno, tęsti to- 
liaus savo gražų šelpimo 
darbą.

Būtų gera jei visuomenė 
atsilieptų į šį gražų judėji
mą, ir paremtų sulyg savo 
išgalėjimo aukomis. Aukas 
galima siųsti Sekančiu ant
rašu : Kun. F. W. Strakaus- 
kas, Šv. Vincento iš Pau
liaus Draugija, 50 West 
Sixth St.,KSo. Boston, Mass.

Rep.

CHORAI RENGIASI
Laike Keturiasdešims Va

landų Atlaidų Šv. Petro 
bažnyčios chorai išpildys 
mfuzikališką dali iškilmių. 
Netik didesnysis, bet ir ma
žesnysis choras rengiasi prie 
šių atlaidų. , -

Vakarais-giedos -didesny
sis* choras. Rytmečiais prie 
įstatyto Švč. Sakramento 
giedos mažesnysis choras.

Ez-chor-tas

KALĖDOJIMAS
• -, v

Sulyg pranešimo iš perei
to sekmadiėnio, laike pa
maldų, kalėdojimas pasibai
gė So. Bostone ir šią savaitę 
baigsis Dorchestery j e.

siems:
Gerb. klebonui kun. K j 

Urbonavičiui.už šv. mišias,' 
puikią, patriotingą prakąl- 
bą, paskelbimą bažnyčioj e.ir 
taip visokeriopą pagelbą; 
gerb. kun. F. W. Strakaus- 
kui už gražią ir indomią 
prakalbą ir paramą šiam 
darbui; Šv. Petro Parapi
jos Chorui ir jo vadui gerb. 
M. Karbauskui už šaunų su- 
dain avimą himnų ir kitų 
tautiškų, dainų; gerb. solis
tams p-lei M. Grybaitei ir 
Stasiui Paulai už pagraži
nimą iškilmių savo patrijo- 
tingomis ir jautriomis dai
nelėmis, taip pat ir p-lei Ci
nai Grybaitei už akompana- 
vimą pianu viršminėtiems 
solistams; advokatui James 
Keyes už gražią ir smagią 
prakalbą; advokatui Anta- , 
nui Mileriui, kurs nors ne- 
sveikuodamas teikėsi atvyk
ti iš Worcesterio ir pasaky
ti tokią patrijotingą ir jaut
rią prakalbą, kuri klausyto
jus net iki ašarų sujaudino; 
gerb. prof. Pranui Galiniui 
už įdomią prakalbą apie 
leukus ir jų darbus ir per
skaitymą sveikinimo Tėvy
nės Lietuvos, už iniciatyvą 
uždėjimo vainiko ant Ko
sciuškos paminklo miesto 
sode, už gavimą leidimo iš 
miesto tam darbui, už paga- 
minimą straipsnių ameriko
nų laikraščiams įrodančią 
Koščiuškos lietuviškumą ir 
iškėlimą lietuviams svarbią 
klausimą amerikonų spau
doje Vasario 16 d. laidose 
ir taipgi už pagaminimą 
taip rimtos rezoliucijos ang
lų kalboje Vilniaus klausi
mu; advokatui Kaziui J. 
Kalinauskui už gražią, gi
lios reikšmės prakalbą, per- 
skaitymą ir lietuvių kalbon 
išvertimą priimtos rezoliu
cijos, taipgi už tos rezoliuci
jos padailinimą, atspauzdi- 
nimą ir pagaminimą laišką 
prie tos rezoliucijos Tautą 
Sąjungai, Suv. Valst. prezi
dentams, Senatoriams, ir 

|Kongresmonams; M. Veniui 
už sumanų ir tvarkų vedimą 
vakaro, išsiuntinėjimą ir iš
nešiojimą vietos dienra
ščiams priimtųjų rezoliuci
jų it taip už daugelį darbą, 
kurių būtų perdaug išvar
dyti; poniai F. Zaletskienei 
iš Cambridge, ir Juliui Mi- 
kaloniui už nuvežimą savo 
puiikais automobiliais drau
gijų atstovų ir vainiko prie 
Koščiuškos stovvlos; padė
ka priklauso visiems atsi
lankiusiems į minėtas iškil
mes^ o ypatingai aukavu
siems Vilniaus našlaičių su- 
šelpimui, kurių aukos sumo
je $126.00 jau pasiųsta Lie
tuvių Komitetui Vilniuje.

Žemiau pasirašiusis, nuo 
savęs reiškia padėką toms 
patrijotingoms draugijoms 
ir kuopoms, kurios šį didelį 
patrijotingą darbą taip pui
kiai atliko. Į tų dr-jų skai
čių į eina šios i LDS. j-tod 
kttopa. Šv. PetTU ir Povilo 
D-ja. Liet. Dukterų po glo- 

žrflA*. ba Mot. Švč. D-ja, D. L. K.

ŠVENTO PETRO IR POVILO ^ 
DR-JOS VALDYBA a 

■' —

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
' 702 E. Fifth St, So. Boston, Mass. 
Vice-Pirmininkas—Juozas JackevifluL^

92 Sawyer Avė., Dorchester, Masą. 
Prot RaStlninkas — Albinas Nevietą,

948 E. Broadway, So. Boston,
Fin. Raštininkas — Juozas Guzevlčiti^ » .

27 Tampa St., Mattapan, Mass. ® 
Iždininkas — Vincas Kališius,

67 G Street South Boston. Mass... "'V 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambroza%,įv £

492 S. Seventh St, So. Bostpn, Masą. 
Draugijos susirinkimai būna kas pU* 

mą nedėldienį kiekvieno mėnąslo; v 
vaL po pietą, parapijos salėj, MI 
E. Seventh St, So. Boston, Maa*v^S

‘—•— ---- ------T7---- ’
ŠV. JONO EV. EL. PAŠALF : 

DR-JOS VALDYBA ,

Aukštai Gerbiamam 
“Darbininko” Redaktoriui, 
So. Bostone.
Gerbiamasai!

Tamistos žiniai pranešu, 
kad 1928 m. spalių 24 d. 
Steigiamasis Susirinkimas 
įgąliavo Lietuvos Muzikos 
ir Dainos Centro Valdybą 
jų visų susirinkusių vardu 
siųst pasveikinimą Mikui 
Petrauskui, kaipo mūsų di
džiajam muzikos ir dainos 
pionieriui.

Pirmininkas J. Vileišis 
Sekretorius Pulk. Įeit, 

'(neišskaitome)

Pirmininkas — M. Žioba,
539E. 7thSt., So. Boston, MasSi’JŠ 
Telephone South Boston 3552JU .

V'ice-Pirmininkas—J. Petrauskas,
24Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glifteakig, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — M. šeikis, '
366 Broadway, S. Boston, Masa 

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

Tvarkdarys — 
> 7 W4nffeld St._ 
Draugija laiko susirinkimus 
, trečią nedėldienį kiekvieno m6- ..šg

nėšio, 2-rą valandą po pietų,. Ja 
parapijos salėj, 492 E. Seventi 
St., So. Boston. Mass.

A. Naudžiūnas,

J. Zaikis,
S. Boston, Masa

PARSIDUODA
o šeimyniĮ namas šit 3 karų ga- 
radžium ir lotas žemės. Geras pir
kimas. Greitai norima parduoti, 
nes išvažiuoja užsienin. Šaukite: 
Parkuay 2562-J. (K.-22)

—PARSIDUODA GROSERNĖ 
pigiai ir greitai, nes savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą gegužės mėy. 
Taipgi parsiduoda ir rakandai. 
Yra labai gerų daiktų, ypač labai 
geras pečius, nesenai 
Kreipkitės pas: M. S. 
KIS. 409 W. Second St. 
ton, Mass.

Pirmininkas — J. Grubluskas, 
24 Prescott St, Readville, Masu

Vice-Pirmininkas — J. MarkelionU --- 
140 Bowen St., So. Boston, Mass. '-*« 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 Ę. Seventh St, S. Boston, Masu... 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis, .
364 W. Broądvvay, So. Boston, Masą Ų 

Iždininkas4 — V. Balutis .
36 Mercer St., So. Boston, Mase 

Maršalka — J. Zaikis,
7 IVInfield St, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant-' • g 
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, JMf -į 

—num. 402 E; • Seventh 8L, parapijoe 
salėj, 7th St, South Boston, Masa.- '?'

pirktas. 
MINEI- 
So. Bos-
(K.-19)

LIETUV. DUKTERŲ DR-JG# 
PO GLOBA MOTINOS 8V& 

VALDYBA j'1

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

VALDYBA
Pirmininkas — V. T. Savickas.

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

885 Broadway. So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas —gV. Tamoliunas,

40 Marine Iid., So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — -T. Kazlauskas,

44 Glendale St, Dorchester, Mass. 
Kasierius — -V. Kleponis,

266 Bolton St., So. Boston, Mass. 
Tvarkdaris — .J. Leščinskas.

141 Bowen St., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas ant

rą panedėlį kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė. 
Fifth St., Soc Boston, ilass.

“TARPININKAS” !
(THE MEDIATORy 

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi Žurnalas

su spalvuotais paveikslais. 
40 puslapių, didelio formato. ! 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas num. 
15c.
“Tarpininkas” duoda $200 
arba laivakortę į Lietuvą ir 
atgal—dovanų.
“T-kas” pagelbėk jums ap
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
832 WfeST BR0ADWAY 

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

Jieva MarksienS,Pirmininkė
625 E. 8th St., S. Boston, Masa 

Vice^Pirmininkė—Ona . Zulonienį
11 Monks St., S. Boston, Maga 

Prot. Rast. — Ona Siaurienž,š-/
443 E. 7th St., S. Boston, Mas» 
Telephone South Boston 3422-R 

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien<
29 Gould St., W. Roxbury, Mįask 

Iždininkė --Oi
105 W. 6th St. 

Tvarkdarė
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laika 
kas antrą utaminką kiekviena 
mėnesio^ 7:30 vai. vakare^ po 
bažnytinėj svetainėj. , 

Visais draugijos reikalais kreipk^
tės pas protokolų raštinmk® . 
laišku ar telefonu. ' . -

. Staniuliutė, ■ ?
S. Boston, Mass.

Ona MizgirdienS,

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOl 
VALDYBO SANTRAŠAI

—
Pirmininkas — Mot Versiackas, 

694 E. Fifth St, So. Boston, M«fl 
Vice-Pirmfnlnkas — Povilas Rūką, 

125 Bowen St, South Boston, Mia 
Prot Raštininkas — Ant Macejnnai 

450 E. 7th St, So. Boston, MM 
Fin. Raštininkas — Pranas Tuldlki 
,100Bowen S t, South Boston, MaS 

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, M*s 

Tvarkdaris — Kazys MikalioniS,
906 E. Broadway, So. Boston, Mm 

Draugija laiko savo susirinkimus M 
antrą nedėldienį kiekvieno m&BtĄI 
Lietirvitj Salėj, kertė E ir SUvet sI 
So. Boėton’e, 1:30 vai. pinh 
Ateidami stisirinkiman prašomą* 
atvesti nauju narių prirašyti ^įtl 
musų draugijos.



i

neapšviečia ras- -

M. Songaila

kaip

Raštininkė

'5'

♦Valdyba

ai fa-

TeL So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston
Ofsio valanda:

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 Iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisą* 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dSldienials, taip-gf seredonds nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

dirbamosios žemės

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISK1
. (GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

įŪRŲ NUSAUSINIMAS nes tas y ra, i vylcdoma, bet 
Vienas vokiečiu laikraštis 
įskelbė fantastinį projek- 
, nusausinti Vokiečiu, arba 
iaurės jūras. Tos jūros y- 

a labai negilios, vidutinLš- 
kai lig 30 metru. Kadaise 

inis jūrų dugnas bu- 
sausuma, tik vėliau liko 

^iraindens užlietas. Senoji 
l' ^rmykštė kranto linija yra 

labai aiškiai žymi. Ji pra- 
gideda maždaug ties Hull 
Miiestu Anglijoj ir eina pa- 

g mažu į šiaurę lig Limfjorl 
do Danijoj, apie 500 kilo- 
^efrų. ilgumo, 30—35 met- 

gilumoj. Per visą tą li- 
mją reikėtųT supilti pylimą 
.«'-tuo būdu liktą nusausin- 

apie 120,000 kv. kilomet- 
labai derlingos žemės.

Įima, esi), galima būtu 
datyti dvejopu būdu:.ar- 

ba leidžiant į vandenį iš lai- 
VVjį -milžiniško didumo gelbe- 

tono plytas, arba paleisti į! 
jurą dugną žemę kasamas 
mašinas. Antrasis būdas at- 

į-rodo pats geriausias. Tos 
dirbančios pūrą dugne ma

išiuos turėtu būti nepapras
tai didelio galingumb ir jti- 
dėti tanku principu. Ap- 
Skaityta, kad pakaktu trijų 
tokią 30,000 arkliu jėgii ma

li tokiam pylimui pada- 
j; ryti per 10 metu. Per tą 

g* laiką mašinos turėtu aakel- 
- Li O uiiliai'dus kubiniu niet- 

žemės. Vienas metras į 
pylimo ilgumo kainuotu lig 
$7,000. Išlaidos apsimokėtu j 
ne tik 
plotu, bet ir nesuskaitoma 
daugybe elektros energijos, 

visu pylimu būtą gali- 
ma pastatyti kiek norint 

į vandens varomu ją elektros 
mašiną, kur vandens kriti
mas siektu 30 metrą! Ta
čiau didžiausia kliūtis šiau
rės jūroms nusausinti vra 
ne techniška ar finansinė,

politinė. Anglai nesutinka 
iškasti tunelį po Lamanšu, 
o tuo labiau nesutiktų leisti 

■ nusausinti-jūras, - kurios gi- 
na Angliją nuo priešininkų. 
Taip tad šis sumanymas 
turbūt anižinai liks tik fan
tastiniu projektu! “Tr.”

NAUJAS AKLŲJŲ 
SKAITYMO ME

TODAS
Robertas Naumlbergas 

rado prietaisą, vadinamą 
zagrafą, kuriuo aklieji leng
vai gali skaityti^raštą. Tik
tai aklasis skaitytojas turi 
mokėti skirti virpėjimą nuo 
rimties, nuo tylos. Ant rai
džių krinta šviesos spindu
lys 0,025 mm. diametre. Kai 
ima virpėti (skambinai ka
mertonas), tai reiškia, kad 
šviesa dar

i to. Bet jei tik šviesa nu
šviečia juodas raides, tai ne
besigirdi jokio tono.

MEILĖS BADAS
Įvairią badu esama, tik 

. Nėra meilės badu dar nebuvo 
reikalo apšviesti visas rai-! skundžiamasi. Gyvenimas, 
dės, bet užtenka ir to, kad| mat, tiek susipynė, kad ir 
spindulys nušviestu kokius toks badas pasireiškė. Jo 
ypatingus, charakteringus istorija dėmesio verta. Ang- 
raidės pažymius. Ir tuo bū- Ii joj gyveno sau du studen- 
du aklasis gali suprasti visą tai tiek draugiškai, kaip 
raidę. Nuo rašto atšokusi sunku gerus draugus ir įsi- 
šviesa pasiekia ttokią seleno vaizduoti.
(į sierą panašus elementas) 
celę, kuri šviesos jėgą pa
keičia tokiu pat elektriniu 
impulsu. Prietaisas pana
šus į gandro snapą, įgalina 
akląjį lvtėjinlo būdu susek
ti spinduliu kritimą ir atsi
traukimą. Tuo prietaisu 
taip pat galima nušviesti vi- 
sus rašto ženklelius, kuriuos 
aklasis tuoj gali palytėjęs 
suprasti. “L. J.”

COMMTUlAim 
OL'IOP, you 
KEPT HlNVČOSV 
PI60ING,

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

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

, Valdyba

LDS. Kuopų Susirinkimai
-C*:

BROOKLYN, N. Y.
Pirmadieny, baland. 8 dieną, 

7 :3v vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, kampas 
Robling ir South 4th gatvių į-^' 
vyks LDS, 12 kp, susirinkimas.— 
Bus renkama nauja valdyba 1929- 
m. Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d., tuof p# pamaldi], šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

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

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

LAWRF.NE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įV^ks 

kovų, 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

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

vyks banland. 14 d., 6 vai. vak., 
bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- ' 
idence St. Visi nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera- 
proga-užsimokėti duokles. ■

Valdybai

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

r *■-

F- Daug rimtų ir juokingų pasi-
. v • * • iii •skaitymų, dainelių, deklemacį-

na-| Verta kiekvienam turėti 
nraose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c. 
persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

*‘DARBININKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass.

r *k Už 
I 3c.

nž

154 METŲ MOKINYS
Zaro Agha 154 metu tur

kas, mokosi skaitvti. Jis 
lauko Stambulo miesto ro
tušę, kur yra Įsteigta mo
kykla. Mat. visi Turkijos 
valdininkai i tam tikrą lai
ką turi išmokti skaityti ir 
rašyti lotynų raidėmis. Ka
dangi Agha tarnauja Stam
bulo prefektūroj, tai ir jam 
reikia išmokti lotyną 
betą.

NUTEISĖ ŠEŠIS
KARTUS MIRTI

Gniodzionco apygardos 
teinias nirh4sė kažkokį Le- 
vandovskį šešis' kartus mir
ti už nužudymą 1927 m. še
šių žmonių šeimos.

Visa pas juodu 
stebėtinai buvo vienoda — 
ir skonio dalykas. Kas tin-’ 

' ka vienam, tas ir kitam. Vi
sa buvo gera, kol juodu mo
ters nepažino. Patiko vie
nam panelė, patinka ir ki
tam. Draugiškumas šiyo 
atžvilgiu neilgai truko ir iš
kilo pavydas. Geruoju nė 
vienas nenori nusileisti, o Į 
blogumu nei tas nei kitas' 
nesigriebia. Ilgai tarėsi abu 
draugai ir nutarė, kad pa
miltoji bus to, kuris vaiz
dingiau savo vvriškuma i- 
rodys. Bet kaip? Dvikova
— pasenęs daiktas — netin
ka šio laiko dvasiai, boksas
— per smulki priemonė to
kiam ginčui spręsti, kur my
linio žmogaus priklausumas 
lemiamas. Ilgai ieškoję 
praktišku sprendimo prie
monių, draugai sutiko badu 
tą reikalą išspręsti. Kas il
giau išbadaus — tas bus vy
riškesnis ir laimės. Badau
ja abu drauge. Pirmoji die
na praėjo kalbose apie my
limąją, antra kalbos suma
žėjo. trečia dieną draugai 
nejudėdami gulėjo, tik ret-

karčiais savo badavimo tiks
lą prisimindami. Ketvirtą 
dieną nė vienas nė žodžio 
nepratarė, daugiau svajojo 
apie valgį, kaip apie myli
mąją. Penktos rvta vienas 
atsikėlęs pradėjo ieškoti 
maisto. Draugas pamatęs 
Įspėjo, kad reikia badauti 
ligi galo, nes nebus žinoma, 
kurio liks viršus. Pirmasis 
atsakė, kad esąs vyras ir vi
sli pirma turįs vyriškai pa-

ko keldamasis antrasis, — 
nemanyk, kad aš suįrusi dė
žė, kuri tokiam vyriškumui 
bus abejinga. Duokš ir 
man kąsneli.

Studentai ir tolesniam lai
kui pasiliko draugais, liet 
bendrą mylimąją pamiršę. 
Bei to kai kurie laikraščiai 
ne be pašaipos pažymi, kad 
bado dvikova meilės daly
kams spręsti netinkanti, nes 
ginčo priežastis oponentas

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 17 d.; tuoj' po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me graži] 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.

DIDŽIAUSIA DOVANA

,valgyti. — Džekai, — susu- nustojanti reikšmės. “T r.”

ŽYDAS KATALIKŲ TIKYBOJE 
, Žydas persikrikštijęs katalikų 
tikybon pradėjo pildyti Įsakymus. 
O kaip žydas tąip žydas vis ver
čias kupčyste.

Z

Pamatė važiuojaint tris kur- 
mankas žydų, pribėgęs ėmė duoti 
per šoną bezmėnu, ir sako, kam 
jūs Jėzų rnukryžiavojot. Žydas 
ėmė rėkti, kad ne mes, pirmieji 
tas pribėgęs prie pirmos kurman-' ReC(>pto rašytYnėra"reikalo.
kos ėmė kitą žydą mušti, tas vėl 
rėkė, kad, pirmieji. Pribėgęs prie 
pirmosios tam uždavė per šoną 
hezmenu. Tas nesako, kad pirmie
ji, bet susimušė. Mušės atsitrau
kę ir nuėjo sau. O šie pasiliko ir 
ėmė sakytis kaip mes musėms su 
tuo nenaudėliu. Aš 
dava, tai dava. Aš 
šmaukštu. o jis man 
buriekt su bezmėnu.

tai jam, kad 
šmaukštu da 
kada nekada 

“Ūk.”

E ASTON, PA. ” -
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks baland. 7 d./tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti' 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
.nes po vasaros vakacijų liko už
vilktos.

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

vyks baland. 14, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

. ŽYDAS APSIGAVO
—Žydelis žniojo, kad vienas gy
dytojas pirmą kartą nuo ligonio i- 
ma po 10 litų, o paskui tik po 5. 
Žydelis nenorėdamas jam mokėti 
10 litų nueina pas ji kaip senas 
pažįstamas.

— Sveikas, ponas gydytojau, ir 
vėl pas poną turiu garbės ateiti.

Gydytojas jį išklausė ir sako: 
— Jokios permainos neradau.

.......   Pa
sitenkink tuo, kuri "pirma para
šiau............................................“Ūk.”

• ATSARGUS
— Kodėl gi tu, Pranai, pagaliau, 

nevedi?
— Tiesą pasakysiu, man vis ta

vo žmona iš galvos neišeina!
— Tu ją myli? Nori, nevidone, 

?R»no žmoną paveržti?
— Dieve, saugok! Aš tik bijau, 

kad pats tokią žmoną negaučiau!

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks penktadieny, kovo 22 dieną, 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai 
Taipgi malonėkite atėję, nžsimokė- 
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be.to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga. 
nizacijos.

C. BROOKLYN, N. Y.
Kovo 24 dieną, tuoj po sumos 

įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbią 
Sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
kovo 24 d., 1 vai. po pietų, baž 
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

$ Tel. Brockton 5112 X
DANTISTAS |

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

705 Main St., Montello, Mass. N 
(Kampas Broad Street) 8

Ofiso va’andos: Ryte nuo 10 y 
10 iki !’.! vai.: dieną nuo 2$ 
ki 5 vai.; vakare nuo 6—8val.8 
.-ekma-'.ieiJ.-iis pagal surlnrties. X

$ 
•į 
i
%

i

WATERBURY, CONN
Kovo 24 d., 1 vai. po pietų i 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkim;>‘ 
senos mokyklos kambary, Con 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

PERDĖJO.
— Aš esu buvęs Afrikoj, 

kad strausų kiaušiniai per 3 minu
tes smiltyje iškepa.

— O aš buvau Indijoj (giriasi 
kitas). Tai ten nuo kaitros žuvys 
vandenyje prakaituoja! “Ūk.”

Tai

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytą Jumyse Brolial-Užjurie- 

čiai meilę ir prisirisimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytą patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

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

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių posla
pių, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“šaltinis” nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

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

Su pagarba;
’ "šaltinio" Administracija

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, baland. 5 d., 7x:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau
jai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

į > Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistes 

I A. L. KAPOČIUS 
į 3 251 Broadway, South Boston 
p (“Keleivio” name) 
J Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
Į; nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 
į ? vakare. Seredomis nuo 9—12 
j J vai. dieną. Sukatomis nuo 9 
į iki 6 rak. Nedėliomis nuo 9 
J iki 12 (pagal sutartį).

■Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 

i broliukui geriausią vaikų laikraš- 
i t į “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiauAią jam džiaugsmą.

Į “Žvaigždhtė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 

(Švietimo Ministerija prenumeruo- 
; ja visoms mokykloms. Joje rasi- 
j te daug pasakėlių, įvairių pasi- 
■ skaitymėlių ir pačių vaikų kuri- 
jnėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
į mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
j 3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.

Adresas: Lietuva, Kau
nas, Liaudies'Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t ė s” Administracija.

LAIDOJIMUS

4

-.i—J

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietuvis Graborius
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4488
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naSlaičiama arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juoa. AA 
laidotuves aprūpina gerai Ir ne- 

į brangiai.

ir
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A. J. KUPSTIS 
Real Estate Insurance ir Mortgičiųi 

! Seniausia Agentūra So* Bostone <: 
! 332 WEST BROXwAY SOUTH BOSTON, MASS. ;

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

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA! |
SOUTH BOSTONE

2 šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 J metus. (j 
Kotus $<^500, {nešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namop 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas 15 lauko Ir (J 
S vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston. Mass. Teis. S. B. 1662—1373. J

Parūpinant mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort-] 
gičių, kreipkitės pas mus. Itišiurinam viską, reikalaujant duodam ir antį 
fibnokesčio—tik Mass. valstijoj. j

Mes visuomet turim gerų pirkinių, namų, ūkių Ir krautuvių,—meldžiam J 
kreiptis pas mus Ir persitikrinti.

Parduodam anglis ir malkas, prlatrftom | namus ne toliau kaip 12 my-j 
Mų nuo Bostono. ;•

PARDUODAM TAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS J VISAS 
ŠALIS. <

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

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

Vakarais ir Sukatomis po pietų: 
AOtiekorlnna JUdlauako name. 
•Aiimas 31.9 F- Street. South 
Boston. Tel S. I>. 0577,.

Gyvenimo vieta: 33RosemontSt 
Dorcbester. Tel. Talbot 2878

MONTELLO, MASS.
LDS. 2 kuODos susirinkimas i- 

vyks baland. 9 d., šv. Roko pa
rapijos svetainėj. 7-ta valandą va 
kare. Visi nariai malonėkite atsi
lankyti į šį susirinkimą. Bus pe
rą proga atsilyginti už organa 

J. V., Rašt

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Bnlsuomuo- 

tojas, Real Estate Ir Bubile 
Notaras 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Reartdanclja: 838 Dorchester A v. 
Dorcbester, Mass.

E. V. WARABOW
(Wrubllanskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BAT^AMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1508 

MONTELLO OFFICH 
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1844-J

PATARNAVIMAS DIEN4 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
/

Graborius ir Balsamuoto jas
877 ta* 448 Cambrldge 8treet 

Oambridg®, Man.
TelephoM Unfverrity 8831-W

kuriuos paveda 
mano prižinrėjt- 
mui, visuomet 
bunn pu tenkinti 
Ir sntnupins ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems Ir visur 

z vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Brnadvray. So. Boston, Maus. 
Reaidence: S13 XV. Thlrd St

Telefonas: South Boston 0304-W.




