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NOGALES, Sonora, ko
vo 20 d .
kos arnija, kuriai vadovau
ja despotas Calles, atsiėmus 
iš revoliucijom erių Torreon

Pasaulinio Karo Didvyrį
Sekmadieny

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

Tilžės Zellstoffabrik per 
susisiekimo ministerijos val
dytoją atsiuntė 2,000 litų 
čekį, nukentėjusierris šiaurės 
Lietuvos gyventojams šelp
ti.

Sako, kad revoliucijonie- 
riai bėgdami iš Torreon pa
sigrobę daug valdžios pini
gu.
_ Revoliucijonieriai irgi ren
giasi pulti federalistų mies
tą Naco.

Taigi kova Meksikoj dar 
nesibaigia ir nesimato, kad 
greit baigtųsi.

Bus Palaidotas šalę Bon< 
Napoleono

TIRANA, Albanijoj, k< 
vo 19. — Praneša, kad 1,00 
žmonių mirė nuo taip vad 
narnos vidurinės influen® 

* T' •Ji 

Seutari.
Kadangi toje apylinke; 

nėra užtektinai gydvtojų ta 
toji liga labai sparčiai pi w ciasi.

NEWARK, N. J. — Ko
vo 18 d. Delmont Parsons, 
14 pasažierių Ford 3-jų mo
torų orlaivis iškilęs į orą su
gedo ir nusileisdamas tren
kė į-stovintį tavorinį trairfrengiasi pulti Mazalan. 
kinį ir subirėjo į šipulius. 
Juo važiavo 13 pasažierių ir 
vairininkas. Trylika pasa- 
žierių jau mirė St. Jajnes 
ligoninėj ir vairininkas yra 
kritiškoje padėty.

SUŠALO ELGETA 
LOVOJ

-•■Iš Naumiesčio vai. (Tau- 
ragės apskr.)' praneša, kad 
pereitą savaitę Špyčių kai
me rastas negyvas savo tro
belėj Gedminas, senas žmo
gus. Jis maitinosi elgetau
damas. Manoma, kad grįžęs 
iš žmonių, neturėdamas ku
ro atsigulė ir sušalo.

Šakių apskr. surinkta a- 
pie 10 vagonų javų, kurie iš 
Pilviškių stoties bus tiesiai 
nugabenti į Šiaulių elevato
rių, nukentėjusioms šiaurės 
Lietuvos ūkininkams su-

Viešųjų darbų ministeris 
Giurati ir Romos guberna
torius princas Bonconpagni, 
inžinierių lydimi, nuvyko į 
Vatikano miestą, kur su 
Vatikano valstvbės atstovais 
aptarė vietoj geležinkelio 
statybos klausimus. Šis ge
ležinkelis sujungs. Vatikano 
miestą su Saint Pierre sto
timi. Ryšy su geležinkelio 
tiesimu Popiežiui dovanotas 
puikiausiai išpuoštas kara
liškas vagonas. Be to, bus 
pagamintas specialus Popie
žiaus traukinys, kuriame 
bus Įrengta ir koplyčia.

nors 
paskirtų sušelpimui 
potvinių nukentėju- 
gyventojams.

ko, kad Neviackas sutikęs 
paimti $25.00, o kitus $25.00 
gauti vėliau.

t a ž vmiai daugiau , bei"ne
paprasti šalčiai ir sunkiai 
išvažiuojanti keliai neleido 
daugiau išdalinti. Paskuti
nėmis dienomis orui atšilus 

r

javų dalinimas eina visuose 
rajonuose pilnu tempu.

NORWOOD, Mass—Čia 
areštavo (kada?) K. Bar- 
tašką ir jo moterį kaip sako 
už nepadorų pasielgimą. 
Bartaška esąs ne pirmą kar
tą areštuojamas už tokius 
darbelius. Užtat teisėjas jo 
nepasigailėjo ir nubaudė 
vieniems metams į kalėjimą. 
Moteris irgi buvo kaltinama. 
Sako, kad moteries bėda pa
sinaudojęs A. K. Neviackas, 
įžymus socialistų vadas ir 
buv. kandidatas Į selektmo- 
nus. Jis nuėjęs pas Bartaš- 
kienę pasisiūlęs jai patar
nauti ir iš bėdos ištraukti. 
Pareikalavęs $50.00. Mote
rį s turėjusi tik $25.0(l_ _Są^

WASHINGTON, D 
kovo 20 d 
pasirinko Alvan T.« Fuller, 
buvusį Massacelipsetts vals
tijos gubernatorių, nauju 
’ ambasadorių Franci jai. Da- 
(bar tik lieka naujam sekre- 

Stetino) j toriui Hooverio, pasirinktąjį
| užtvirtinti.

MONTGOMERY, Ala., ko
vo 20 d.—Gųb. Bibb Graveš 
sušaukė Alabamos kongreso 
visus narius suformulavimui 
planų, kad gavus Federalės 
valdžios vmąterialę pagelbą 
Alabamos žmonėms, nuken
tėjusioms nuo potvinių.

i 1 
-L’

17-KA ŽUVO KANADOS 
SUSUKAU ŽYME

Parry Sound, Ont., kovo 
20 d. — Kanados National 
Railvvay kompanijos trauki
niai 3 ir 4 arti Drocourt su
sikūlė ir 17 pasažierių už
mušta. t

“Lietuvos Keleivis” ja- 
tiekia “Schlešišche Zeitung’ 
pranešimą apie Klaipėdos 
burmistro kalbą Kanadsino 
mieste (Vokietijoj). Vokite' 
čių akademijos Aukštosios 
Silezijos grupės metiniam 
susirinkime. 5 Štai ką tas 
laikraštis rašo: “Kalbėtojas 
davė- /trumpgĮL ;suglaustą 
Klaipėdos Jtra^o paskutTnių ‘ 
dešimties metų istorijos pa
veikslą, kurs buvo atpasako
tas pasišnekėjimo būdu su 
jumioro priemaiša, bet kur, 
vis dėlto, dalykų rimtumas 
nebuvo aptemdintas. Pana
šiai, kaip Aukštojoj Silezi
joj, ir Klaipėdoj pasirodė 
stebėtinas dalykas, kad tą 
kraštą atskiriant nuo Vokie
tijos kartu nusikalto ir vie
na vokiečių mokslo kryptis, 
kur teoretiškai buvo reiškia
ma pažiūra, kad Klaipėdos 
kraštas daugiausia lietuviij 
apgyventas. Mūsų priešai 
iš tos teorijos Vokietijai ir 
Klaipėdos krašto gyvento
jams padarė skaudžią poli
tišką išvadą. Šiandien ta
čiau pasirodo, kad nusve- 
riančioji to'krašto dauguma 
yra vokiečiai ir jei prieitų 
prie gyventojų atsiklausimo, ‘ 
tai tikrai 95% pasisakytų* 
už Vokietiją.. . ”

ATLANTA, į Ga. — Ala
bamos'valstijoj vanduo vis 
daugiau ir daugiau užlieja 
žemės plotų ir naikina kas 
tik papuola. Upės vietomis 
pasidarė jūrėmis 10 mūilių 
pločio.

Gyventojai pabėgę iš po
tvinių vietų kenčia skurdą 
ir vargą. Jiems reikalinga 
greita pagalba.

Jungtinės Valstijos vietoj 
išleisti milijonus dolerių 
prohibicijos vykinimui 
dali 
nuo 
siems

“Lietūkis” iki vasario 2 
d. per 15 savo sandėlių yra 
išdalinęs pavasario sėklas 
miežius, avižas, kviečiukus 
ir sėmenis 12,787 ūkinin
kams už 2,295,736 litų. Iki 
to laiko sėklos buvo supirk-

WORCESTER, Mass. — 
P-lė J. Rauktytė, N. A. C. 

| Lygos lietuvių skyr. vedė- 
t ja ragina lietuvius Įsigyt pi- 

Komentuodamas tą kalbą, | lietvstės popieras, nes Jung. 
“Lietuvos Keleivis” pažy-< Valst. pilietybė nuo liepos 1 
mi., kad Grabovas Klaipė-, d. 1929 metų žymiai pa- 
dos krašte turi labai gerą(brangs: vietoj penkių dole- 
duoną, nes algos gauna be- rių už pirmąsias ir antrą- 
veik tiek pat, kiek respubli- sias popieras reikės mokėti 
kos prezidentas. Be to, Gra
bovas yra priėmęs Lietuvos 
pilietybę ir, nežiūrint to, sa
vo didžiausiais priešais lai
ko lietuvius ir kliedi apie į- 
sivaizduotą Klaipėdos kraš
to vokiškumą. Laikraštis 
primena Grabovui, kad jei
gu taip pasielgtų, pa v., 
Poznanės, ar Strasburgo 
miesto burmistrai, tai Len
kijos ar Prancūzijos valdžia 
tokius savo piliečius ir val
dininkus tuoj palaikytų val
stybės išdavikais ir atiduO- 

| tų valstybės gynėjui.

Sušalo ant akmens su 
kūdikiu

Pabąigoj vasario mėnesio 
ties Pažerūnais šalia kelio 
Tauragė—Sartininkai, žmo
nės rado sėdinčią ant ak
mens ir laikančią kažkokį 
pundą, moterį. Žmonės su- ( 
sidomėjo, kad tokiam šalty 
ji sėdi. Kalbino iš toli, bet 
moteris nieko neatsakė; su
pratę kad moteris negyva. 
Ji sušalusi. Glėby laikė ska
ra apdengtą kelių metų vai
kutį, kuris taip pat buvo ne
gyvas— sušalęs.

Išaiškinta, kad ji kilusi 
iš Skaudvilės m. žydė. Di
džiojo karo metu vokiečių 
karių buvo suviliota, paskui 
pamesta ir galiausiai tapu
si motina. Žydai labai ją 
pažemino. Todėl nuo namiš
kių buvo visiškai atskirta. 
Kiek pasibasčiusi po žmo
nes. vargo nepernešdarųa, 
sumišo. Kaip silpnaprotė, 
negalėjo užsidirbti duonos, 
ėjo per žmones ir nešėsi kū
dikį. *

Ir paskutinė kelionė bai
gėsi, matyti, duonos ieškant. 
Per pusnyną eidama nuvar
go, sušalo, radusi akmenį at
sisėdo pasilsėti, užmigo ir 
užmigo amžinai. “L. Ž.”

Panemunėlio stoty sausio 
pabaigoj vienas pilietis, ge
rai įkaušęs, gelžkeliu ėjo na
mo. Pavargo ir sumanė pa
silsėti ant geležinkelio. At
sigulė tarp bėgių. Užėjęs 
traukinys pilietį pribudino 
ir keletą metrų patysė.Perė
jo visas traukinys, o pilietis 
nekantantas. kad pabudino, 
parsvyravo namo.

“Aš, rašo Erio, priklau
sau, prie tų žmonių, kurie 
mano, kad geriausias įran
kis kovoti su komunizmu y- 
ra auklėjimas demokratijos 
ta kryptimi, kad ji žinot u 
faktus. SSSR gyvenimu 
faktai už viską geriau ap
saugoja žmones nuo komu
nizmo.

Sovietų režimas vis labiau 
virsta kaž kokia tikyba. 
Šiandien bolševizmas laiko
si tik policinio teroro pa
galba.

Jeigu išgyvenęs 10 metų 
bolševizmas priverstas nau
dotis teroro metodais, tai 

-aiškių kad—jis priėjo prie 
kracho.”. ' “L. Ž.”

IR MOTERYS TURĖS 
DUOTI VYRAMS 

UŽLAIKYMĄ
Penkiose valstijose priim

ta įstatymai, sulig kurių mo
terys turės duoti užlaikymą 
-vyrui-h;- vaikams .jeigu-tik 
persiskiriant bus moters 
kaltė.

Ligšiol vien tik vyray tu
rėdavo mokėti alimonv.

Ji bandė jį pavaišinti bonkomis, 
bet nepataikė.

BROCKTON, Mass., ko
vo 18 d. — Šiame mieste ir 
Campello kalbėjo protestan
tų davatka ir Ku Kluksų 
triūba, senatorius He/lin iš 
Alabama. Jis savo * kalba 
prieš katalikus ir už kukluk- 
sus publiką taip sukiršino, 
kad toji pradėjo į jį mesti 
bonkas, akmenis ir plytas.

Kada jis išėjo į lauką, tai 
policija vos suvaldė sukir
šintą minią. Vienas policis- 
tas, kuris stovėjo prie Hef- 
lino automobiliaus buvo su
žeistas bonka.

VOKIETIJA PASKYRĖ 
LIETUVOS EKSPOR

TUI VIETAS 
‘^Liet. Keleivis” praneša, 

kad įsigaliojus Lietuvos Vo
kietijos pfekybęs sutarčiai, 
Vokietijos valdžia paskyrė 
gyvuliams iš Lietuvos įvež
ti vietas. Tos vietos esą se
kančios: Berlynas, Drezde
nas, Frankfurtas ties Mai
nu ir Baltijos uostų miestų 
(Karaliaučiaus, 
skerdyklos.

SCIO 

dievišką
Kun. 

kaip skaitytojai žino> '] 
miausia pareiškė žodžiu, 1 
jis užrašvnės katalikių 
laikraščius, o dabar tuos 
džius jiarėinė darbu, ir 
kilniausiu, spaudos plat 
mo.

Reikėtų, kad šį kilnųjį 
Kul iavos pavyzdį pasekti 
kiti. *■ •

Vilnius (E.). “Žycie Lu- 
du praneša apie baisią ūki
ninkų padėtį Lazdynų apy
linkėj, Vilniaus krašte. Ne
girdėti šalčiai privertė be
veik visus ūkininkus suves
ti į namus karves ir kitus 
gyvulius, kurie tvartuos dėl 
šalčio ir blogo pašaro stim
pa. Ūkininkai gyvena pir
mykštėse sąlygose. Vaikai 
namuos šąla. Didžiausias 
vargas tas/ kad stinga ku
ro. Iki šiol sukūrenta be
veik visos tvoros ir net ūkiš
kų padargų dalvs. Kuomet 
kuris nors ūkininkas pri
spaustas vargo išvažiuoja 
ieškoti "malkų į mišką7”nu” 
šąla kojas ir rankas ir grįž
ta su žagarų saujele, nes

VARŠUVA.—Lenkų sei
mo švietimo komisijos buvo 
svarstomas gudų _ f rakei j os 
pasiūlymas, kuriuo^ reika- 
laujama iš vyriausybės pa
daryti galą Vilniaus arki
vyskupo Jalbžvkovskio poli
tiniam veikimui. To veiki
mo kenksmingumas parem- 
miamas tuo, kad arkivys
kupas Jalbžykovskis praėju
siu metų pabaigoj išleido 
ganytojišką laišką, kuriuo 
gudų krikščionių demokra
tų partiją paskelbė nekata
likiška ir esančia bolševiz
mo įtakoj ir dėl to uždrau
dė gudams kunigams ir ti
kintiesiems joje' dalyvauti.
- Endekų atstovai diskusi
jų metu įrodinėjo, kad tas 
klausimas seime atsidūrė 
per nesusipratimą, nes vys
kupo laiškas kunigams ir ti
kintiesiems yra bažnvčios 
vidaus reikalas, ir reikalavo 
jį nuo darbų tvarkos visai 
nuimti. Vyriausybės bloko 
atstovas Okuličas, priešin
gai, pasiūlė^ kad komisija 
prašytų seimo pirmininką 
perduoti klausimą kitai sei
mo komisijai, kuri būtų šiuo 
klausimu labiau kompeten
tinga. Daugump balsų vy
riausybės bloko pasiūlymas 
priimtas.

PARYŽIUS. — Kovo 
d. d. saulei leidžiantis, 5 
vai. vakare mirė pasauli 
karo vadas maršalas Fo 
Spėja, kad jis-bus palan 
tas sekmadienv šalę Na-

v - ■

leono. Jis buvo_katalik 
ir jatf turėjo 78 męfųs $ 
žiaus. Pasauliniame k; 
jis lošė svarbią rolę.

Sužinojusi apie tokį Ne- 
viacko biznį policija jį areš
tavo ir uždarė su kitais pra
sikaltėliais kalėjimnn, kur 
pasėdėjo kelias valandas.

Kovo 11d. Dedham ’o teis
me turėjo pasiaiškintL Tei- 
sėjas Sanbarn išklausęs liū- 
dymų A. K. Neviacką nu
baudė $200.

Pereitą šeštadieny, k< 
16 d. gavome iš kun. M, 
Kuliayo, šv. Jurgio para 
jos vikaro, Cleveland, -0i 
21 naują “Darbiniu! 
skaitytoją. Kartu su pre 
meratomis ir storą čeki 
Tarp kitko rašo: “D^b 
keletą pasiųsiu užbaigęs i 
lėdojimą.” Valio!

Reikia pastebėti, kad tt 
Kuliavas užrašė daugiau 
tokiems, kurie jokio laik 

neskaitė arba skaitė
— socialisfišką,
M. M. Kuliam

PARNASSUS, Pa.
21 d 
lose,

' kompanijos kilo, didelė ėk^ 
pliozija. Iš daugiau nė 3001 
mainierių 85 laimingai išsp 
gelbėjo, o kiti liko palaido? 
ti. Ekspliozija buvo įąig 
didelė, kad už dviejų mailių^ 
buvo jaučiama. Daug namų 
apardyta.

Vėliau, kaip praneša, dau 
200 mainierių išsigelbėjo^^ 

Sako, kad bus žuvę apie 
50 darbininku,



mokiniai
Paskutinėmis

nešdavo 
apšildyti

KAUNAS. — Patefono 
plokštelės būsią gaminamos 
Kaune. Joms gaminti apa
ratą įsigijo L. Muzikos Cen
tras. Darbas prasidėsiąs pa
vasarį.

MENO MOKYKLOS MO 
~ KINIAI NELANKO 

STUDIJŲ

tais . -buvo pastebėtas 
idąs nežinomas orlaivis, 
ja, gal tai buvo lenkų.

Kaunas. — Vasario 19 d. 
Meno mokyklos mokiniai 
apleido . mokyklos sienas, 
protestuodami dėl to, kad 
vasario 18 d. yra pašalinti 
visi aukštojo skyriaus lan
kytojai skaičiuj 36 (palikti 
tik du).

Pirmieji 
bendrojo skyriaus lankyto
jai. nutarė paduoti p. minis- 
teriui -pirmininkui prašymą 
kuriuo prašo sugrąžinti vi
sus pašalintuosius, nes su jų 
pašalinimu suristas auktšo- 
jo skyriaus uždarymas, t. y. 
specialinių ddviejų tapybos, 
vienos skulptūros ir vienos 
grafikos studijų uždarymas. 
Visi nusprendė neiti į mo
kyklą todėl, kad klausimas, 
dėl kurio pašalinti aukštojo 
skyriaus, mokiniai ir kurs 
tęsiasi kuo ne visą mėnesį, 
būtų greičiau išspręstas. O 
tai yra Vienožinskio ir Var
no pašalinimas nuo piesybos 
dėstymo ir piešybos valan
dų pakeitimas mokiniams 
nepatogiomis valandomis.

LĖKTU-
VAS

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIŽNA

Šiaulėnai. Vasario 10 d. 
Nepriklausomybes šventė 
praėjo tyliai.. Miestelėnai 
namus papuošė tautiškomis 
vėliavomis^-1& vai. klebonas 
laikė šv. Mišias, atgiedojo 
Te Deum laudamus. Į pa
maldas susirinko nemažas 
būrelis, net iš kaimų buvo 
žnfonių. Tik liūdna, kad nė 
vieno valdininko nebuvo ma
tyti. Vis dėl to tokią dieną 
reikėti^ ateiti į pamaldas, 
nes‘ir rusų pravoslavai val
dininkai, per “galiavą” ei
davo į bažnyčią.. Kaimiečiai 
labai piktinasi.

BUTRIMŲ vienk., Suba
čiaus valse." Vasario iš 12 
į 13 d. naktį pit. Mortos4r- 
Elzės Krasnauskaičių sude
gė gyvenama troba, tvartas, 
visas gyvas ir negyvas in
ventorius. Krasnauskaitės 
išbėgo be nieko, tik su vai
kais, kurių viena turi 6-tą, 
o kita vieną. Padaryta a- 
pie 3500 litų nuostolių.Gais- 
ras kilo iš žarijų puodo, ku- 
rį Krasnauskaitės 
naktimis į tvartą 
karvę. ■

Trobos ir visas

“TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

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” pagelbės jums ap
mokėti Kilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit, kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
332 WEST BROAD5VAY

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

Š Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 
turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme invento 

liūs nebuvo apdraustas jo 
kioj įstaigoj.

KĄ BUVO NUBAUS-
4 TA&“RYTAS” ~ 
'aunasi — “Id. fitime”

Kas tai yra 
ir jo vykdymas

praneša, kad “Rytas” buvo 
Mlbaustas už š. m. 19 nume- 
Ęy įdėtą žinutę, kur sakoma, 
nįf Utenos apskrities vais
ųjį viršaičiai gavę įsakymą 
surašinėti žmones, kad Ute- 
los “Saulės” gimnazija bu
bu suvalstybinta.t*-- —____ggvv.-..
į^ĮIGBACIJA DIDĖJA 

ZLftunoa.
Menomis emigracija į užsie- 
|j:’v& padidėjo. Daugiau-. 
Hft keliauna į Pietų Ameri-

^įįRĮŽO DAILININKAS 
Šimkūnas ■ 

'^įiitunas. — DaiL A. Šim- 
ękūnas, meno studijoms 1927 
■Hk" rttdęnį išvykęs į užsie- 
<nius, šiomis dienomis grįžo 
ĮpĮLietuvą ir apsigyveno 
g£aune.'

Dail. A. Šimkūnas tapy
bos meną studiavo Paryžiuj, 
femnoj, Florencijoj, Vienoj, 
Prahoj, Drezdene ir Berlv- 
ne. Romoj dail. A. Šimkū
nas daugiausiai studiavo 
,specialiai bažnytinę tapybą 
\įr sieninę mozaiką Vafika-

NUOSTABUS REIŠ
KINYS

KUvėnai, Skiemonių vai 
ap. VasarioŪd. 

vai. 30 min., nakties man su 
elektros lempute žiūrint į 
laikrodį laiko ūmai per vi
sus grįčios langus, storai le
du ir, sniegu apšalusius, bal- ‘ 
tai, baltai sušvito; pama
niau, kad kas gatvėj prie na
mų rakietą metė ir išėjau 
laukan: dangus buvo ne mė- 
4yna^or4»lfa«r^vaigždžių 
matės daug rečiau ir tos pa
čios silpniau mirgėjo. Man 
bestovint šiaurės - vakaruos 
pasigirdo pradžioj kurtus, 
toliau labai aiškus ir smar- 
kus perkūno griaudintas, 
kuris tęsės apie minutę lai
ko.

Sugriaudus, ūmai sukilo 
sodžiaus šunys loti, staugti, 
sode sukrankė vainos. Nu
tilus viskas vėl nutilo.

Termometras ' rodė 35 
laipsnius Celsijaus šalčio.

LIETUVOJE JAU
300 PIENINIŲ

Dabar Lietuvoje priskai- 
toma -300 pieninių, kurių 
■per 100 yra garinių.

Jos pakeistos taip, kad bū- TJteįbš 
tų patogiau naujai, paskir
tiems rdokytojams iš ben
drojo skyriaus mokytoją į' 
aukštąjį skyrių.' Visi aukš
tojo skyriaus mokiniai pas 
naujai paskirtuosius jau y- 
ra mokęsi piešybos. Jie pa
davė prašymą, kad jiems bū- 

sugrąžinti pp. Varnas ir 
mokyklos'įkūrėjas Vieno
žinskio. Už pasirašymą ta
me prašyme visi aukštojo 
skyriaus lankytojai ir yra

K

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

f€.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
dąrbininkai. mokytojai, biznieriai, valdininkai, 

■ Studentai. moksleiviai ir visi kiti.
. “MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 

7 HSrbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir Jo reikalus.

r 'i “MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo
tas.'

Uį “MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 
- (fblcris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
UiAtttniotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”

; ’ UŽ vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
knygelėmis Vilniaus klausimu. t

į “MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 
pvės Al. 61 Lithuaiiia. ..

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

—_“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus beturiu gyvenimo, ap
tašo jų vargus, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS’’ daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki
tos tautos.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis 
• it nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
'^Yiltuatlsklausimą.

NESĄŽININGAS PAŠTO 
VEDĖJAS

Alovė, Alytaus aj5skr. A- 
lovės valsčiaus' sekretorius 
A. Mereškęvičius, kuris kąr- 
tu buvo ir pašto agentūros 
vedėju apie metus laikų, pa
sižymėjo nesąžiningumu.Sa- 
ko, kad jis pridirbo šunybių 
daugiau negu ant 700 litų. 
Tuos pinigus turėjęs sumo
kėti, o jeigu būtų nesumokė- 

> jūs, būtų gavęs pasėdėti už 
I geležinių grotų.
j Be to, kaip raštininkavo 
šiame valsčiuje, tat žmonės 
su reikalais negalėjo prieiti, 
vis viena kaip prie rusų caro 
Talktu Tr Taip pat” žmonės 
keikdavo, koliodavo' biau- 
riausiomis kalbomis. Už šį 
nepadorų elgimąsi su žnlo* 
nemis iš Alovės tapo praša
lintas.

* ■’LJ L,t~‘

O Piliečiai Ateinaudojo

Pereitais rifetais J. Luo-
Bandų £&> 

mokų k. .pranešė policijai, 
kad’ pas jį iš Amerikos at
vyko svečiuosiu! jo švogeris 
Alb. Radvinauskas, po dvie
jų dienų išvyko į Vilkaviškį 
ir tą pat dieną grįžęs pra
nešė, kad jam prapuolė 
7,200 dolerių.

Kriminalinė policija ap
klausė Radvinauską, kuris 
sakėsi, kad tą dieną iš Luo- 
bikio anksti rytą išėjęs į 
Pilviškių stotį važiuoti į 
Vilkaviškį. Atsiminęs, kad 
pinigus, kurie buvo suvy
nioti į laikraštį palikęs lo
voj, P° pagalve. Išx Vilka
viškio tuoj grįžęs namo ir 
pinigų jau neradęs. Manė, 
kad tikrai pinigai iš jo pa
vogti. \ Kriminalinė polici
ja išaiškino ir nustatė, kad 
ne vogti, o pamesti. .

Bfivo pastebėta, kad Nau
miesčio gyventojai V. Gra
jauskas ir A. Janušaitis 
piadėjo “plačiai gyventi,” 
gerti, sakydami, kad išlošę 
didelę sumą Raud. Kryžiaus 
loterijoj. Įtarta, kad grei-’ 
čiausia jie tuos pinigus yra 

” radę, nes- kaip tik tuo laiku 
kada buvo pamesti'pinigai 
jie dirbo netoli Vilkaviškio, 
kasė griovius. Padarius kra- 
tą pas Grajauską rasta 1124 
dol. ir 4739 lit., pas Janu- 
šaitį 189 dol. ir 21,850 litų. 
Jie baigę darbą eidami į 
Vilkaviškį, ties kareivinė
mis prie tvotos radę laik
rašty tuos pinigus. - Pasida- 
lino. taip r Grajauskui 2100 
dol., Janušaičiui, kaip pir
mam pastebėjusiam. 5,100 
dol.

Janušaitis iš tų pinigų nu
sipirko ūkį už 14,800 litų ir 
švogeriui, padėjusiam nu
pirkti ūkį davė 1000 litų, 
notarui 700 lit., pirko ku
liamą mašiną ir maniežui už 
1360 lit., už 200 pirko miš
ko ir paskolino 450 litų.Gra- 
jauskas paskolinęs ir išlei
dęs 1200 lit. ir 800 lit. padė
jęs į banką. Grynais pini
gais rasta 28,049 lit., 1313 
dol., vekselis 1450 lit. ir ban
ko knygelė 800 litų. Iš viso 
pinigais ir turto rasta 61,- 
089 lit. Pinigai būsią grą
žinti nukentėjusiam, o daik
tai ir dokumentai būsią 
siunčiami teismui. “L. Ž.”

JEI JUMS BRANGŪS 
LIETUVOS KRAŠTO 

ATSIMINIMAI 
išrašyki! paveiksluotą žurnalą 
“NAUJĄ ŽODĮ” kuriam pama
tysit visos Lietuvos gyvenimą. 
Garsūs Asmenys. Lietuvos įvykiai, 
Lietuvos artistai, miestą ir kaimą 
gyvenimas—viskas “NAUJO ŽO
DŽIO” paveiksluos.

Amerikoje “N. ŽODIS” metams 
du (2) doleriai. Rašykit “N. tA- 
din,” Kaunas, Maironio g. 6 NV. ~ 

i jį * h** 4 F*. t‘
■

Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. (B. Vargšas)' —,115c.

Apie Aptirsudį. Pnrsffi J ■ ’ -
S. Vasiliauskas------------ J— 5c. i 

Apsirikimą Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyve -v*,, 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- j' 
kas _ ____ _______________ __10o.

Moterystė ir šeimyna. Ver- U 
tė.J. Gerutis _____ _______ '40e.

Limpamosios Ligos ir kaip » ’ y? 
nuo jų išsisaugoti? Parašv. " • “i 
Dr. A. Vileišis--------------- : 5Qe.’> , •

Gamtos Pradžiamokslis r— <,- 
negyvoji gamta: žėmė, van- 7 
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c. \

Mūsą Laiką šventoji, šv. '
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- 
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius __ ,______ ._____ ...,35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido .' 
Kun. A. "Miliukas „______ „60c.

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

Meilė (Poema). Parašė M. . 
Gustaitis ---------- 1----------__.__15c.

Nauja Skaitymui Knyga— Ū 
(Dalis II). Su paveikslais.___ 7Žc.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis_____ ,.25c.

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Kucevičius __ __ __ ____ 40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P....25e.___

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

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- ' > 
nas _________:---- .._._40e.

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.

Šventąją Gyvenimai, su pa
veikslais __________________4.00

Iš Kelionės po Europą ir
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
9 

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das ____ _____ ___ ___________ 25c.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas .................. :__ _____ 25c. <

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

Sniegas — Drama 4-rių ak- . 
tų. Vertė Akelaitis_____ -_40c

Esamas—3-čia dalis dramos
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c -•
■ žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ______ __ ___________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V._____ j__10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 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—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas— 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_______ ________ 65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
’Sgalvok ką darai; 2) Jono ' • 
aimė; 3) Pasakyk mano lai-, 

mę. Surinko S. K., D. ir N.__ 15c.
' Vaikų Teatrai: dalis. II: 1) 
štirsime paskui: 2) Antanu

kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.
MAUJAEFYGŽS^--------------

Pulkim ant Kelių—“D-ko” 
panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00

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

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

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

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—juodos (geros odos vir- * 
Sėliais)— ------------------------$L00

Mažas Naujas Aukso AMo» 
rtfct — baltos (celuloidos vir
šeliais) ------- ------------------- $L06 I

, ĮVAIRIOS KNYGOS .
Mandagumas—įvairi! 

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

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

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka__ _______ *____.75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni- ~ 
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime.. Parengė i 
Kun.’ V. Kulikauskas______l§c.
. Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laiką. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila  ______ $1.50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologįjos 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. aždeikis_________...65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky- ; 
mo kenksmas^ pagal d-rą Ni- 1 
kolskį parengė S. Kaimietis... _15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutjs—apysaka 15cŽ

Kataliką Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė ktm. 
Tarnas Žilinskas ........    50c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke- 
įionės per įvairius kraštus. 
Tarasė Julius Verne. Vertimas,. 
J. Bklčikonicri^U.__________ $1.00

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

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 

bolševizmas 
Rusijoj   _— ______ __15c

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

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

Mūsų Tikėjimas — išaiškini- , 
mas pagrindtj mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas...... 50c.

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

Lietuvos Ženklai. — Išleidd 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _________ _____________ .40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas____30c.

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

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

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

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

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

Žmogus ir GyvuolyB. Para
šo kun. P. Bučys _________ 30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio_______ __10c.

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis__________________ 10c.

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

Elementorius ir Vaiką Skai- \ 
tymėliai. ‘ Išleido M. Paltana- 
vičia r--------------------------------- 25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
tašė kun. V. ZajančauskM__50e

. j r i ’ ’ '/S
pašalinti Bendrojo sky
riaus mokiniai, nepatenkinti 
aukštojo skyriaus lankytoją 
paSalinižnti; pasirašė 19 d. 
vasario tą prašymą, kurį į- 
teiks p. ministeriui pirmi- 
nipkui. Nuo tos dienos, 
protestuodami, visi apleido 
mokyklą, ir laukia Vyriau
sybės sprendimo.
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TRUPINĖLIAI

Tiktai
kelios
dienos

sutaupyt

South Boctoa

Mano galybė iki ti< 
ruhežiu. kad, jeigu

savu

# J ' ’ <, • , K.-■ v-.- — - — —r -t- —rr • • ——
v ■ - ■ 1

Viena iš dideliaustą kliu- 
čią prie dievotumo ar Jik ne 
bus atsižvelgimas į žmonių 
nuomonę. Būtą gerai tapti 
dievotu, bet kg žmonės j tai

“ESTONIA” 
•’LITVANIA

Liudvikas XIV kalbedįj 
mas kartą su grafu Giušu 
pie karalystės galybę dėl sa
vo tautiečių išsireiškė taip;

daugiau nebus be kitą 

metą. • Todėl nepraleisk 

šios progos jeigu nori tu
rėti gerą Garini Pečių už

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Boston Consolidated 
Gas Company

100 Arlington Street
399 Wert Broadv&y

PAIEŠKA U brolio Adomo L Smūginį? 
kuris vadinusį Adam Schmidt; paeina 
šiliškių kaimo. Taipgi pusbrolio .Tono 
Simanavičiaus, kuris vadinasi John 
Simou, paeina iš Skabeikių kaimo. 
Abu Papilės valsčiaus, Šiaulių apskr. 
ir abu gyvena Chieago. lik MeklžhHą- 
pačių arba kas juos žino pranešti : ■ JZ 
V. SMILGIS, 2-V> \Veb^ter Avė.. Cam- 
brldge. Mass. (K.-22>’

---------DRAUGIJA—GALYBĖ——
Draugija yra nemaža galybė. 

Su kuo susidėsi, toks būsi. Šaky. 
:;ime, tu pats esi geras, doras, bet 
tankiai patenki Į biauriaburnių 
draugiją. I« pradžios tu susierzi
ni, išgirdęs netikėlių kalbas. Bet, 
kaip tos kalbos diena po dienos 
atsikartoja, tavyje ilgainiui pasi
darys sumišimas, tu pamažu pra
dėsi abejoti, pradėsi pritarti blo
goms kalboms. Žiūrėk, tavo ti
kėjimas jau nukenčia.

Sutraukyk ryšius su tokia drau
gija. atsiskirk tuojau. Negali tar
nauti dviems ponams. Atsitrauk 
nuo blogu draugijų, nuo tokių 
draugijų, kur pajuokiama tai, kas 
lau yra brangiausia — tavo tikė
jimas. “Kas netikės, bus pa
smerktas.”

Būk atsargus. Kur Stiklų pri
barstyta, ten basomis kojomis 
vaikščioti negalima; persidursi 
kojas. Sergėkis, vengk to viso, 
kas gali tavo tikėjimą sudrums
ti. Būk visur, visuomet, atviras, 
drąsus, tvirtas katalikas.

1,440 MINUČIŲ
Dienoje yra 1.440 minučių. 

Mokslininkai apskaitliavo, jog 
abelnai imant, žmogus gyvenąs 
70 metų sekančiai praleidžia 
ką; .

4 metus mokslui;
5 metus pasilinksminimui;

3 metus apsirėdymui;
6 metus pavalgymui:
5 metus pasivaikščiojimui;

11 metų darbui;
6 metus skaitymui;

24 metus miegojijnui.
Tai ir viskas' O kiek Dievo ir 

Tėvynės labui?—0.
- Astuoni metai pasilinksminimui, 
trys metai apsirėdimui, šeši metai 
pavalgymui. Kiek oficialiai laiko 
pašvęsta geriems darbams? Nėra.

Ar man nepridera tūlą laiką 
pašvęsti oficialiai Dievo ir Tėvy-

mas. Pamatysi 
neapisiginsi!.. ”

Tik ši paguoda labai di
delio įspūdžio negalėjo pa
daryti. Taip, jeigu jauni
kiams pinigai reikalingi, tai 
dar labiau merginą paso- 
goms. Be pasogą ir visai nė
ra “pareikalavimo,” “pre
kė” rudy ja.

Tačiau daugelis iš jauną, 
berneliu — ūkininku juod
bėrius šukuoja^ važi šveičia. 
Vyno ir tyros, grynos “val
stybinės” bonką prisizopos- 
tyjo.” Kaip tik diena gra
ži, kelias geras — tai pirš
liai priklostę smagiu gėri
mėliu po sėdyne, ir dar 
krepšį pryšakv — lekia lau
kais net į trečią parapiją.

Svečiai visur laukiami. 
Stalas, gražiausia, pačios 
jaunosios audėjėlės ranką 
darbo staltiese užklotas. Ir 
mėsos ir dešrą, sviesto ir sū
rio — net stalas siūbuoja. 
Vynas, valstybinė pilstosi, 
tariamą j ai nuotakai, ragina 

: — ir labiausiai tik viską gi-

Laivu “LITUANIA” 
GEGUŽES 18 DIENĄ, 1929 M. 
Garbės dalyvis vice-konsulas P. Daužvardis

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto!
Dėl informacijų ir kitko, kreipkitės j Baltic Amerika Lini
jos agentus. Jie sutelks Jums pilnas ir puikias informacijas, 
taipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

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

jums, grafe,. liepčiau sol 
jūron, jūs be pasipriešini® 
išpildytumėte mano įsak 
mą. ,

Grafas padarė nelauktu 
nusilenkimą ir, smagiai p 
sisukęs, ėjo prie durą.

— Kur grafai, kėliau® 
te ? paklausė nustebęs Litį 
vikas. _____— "^0

DIENAS ANT OKEANO
> BE ROD YKLIU Į,

• Vakar vienos krautuvės lange Į 
mažiau laikrodi. Kas tai, paša- Į 
kvsi, mes visi matėme daug laik-1 
rodžių. Taip, bet šitas buvo ne
įprastas laikrodis. Daug žmo-1 
nių i ji žiūrėjo. Buvo tai ganai 
didelis laikrodis. Visas jo mecba-l 
nlzmas buvo matomas. Matėsi | 
kaip račiukai, rateliai eina, juda Į 
sukasi. Bet, žiūrėk, laikrodis be I 
rodvklių. ŠTis Taiko žmogui nepa- Į 
rodo. Tai kam jis tinka. Kas 
iš tokio laikrodžio. Jis neatsie
kė savo tikslo kuriam jis padary
tas, būtent parodyti laiką.

Yra žmonių panašių j aną lai
krodį- .Jie eina, dirba, juda kru
ta, rėkia, šaukia, savo spėkas aik- 
voja, bej kas iš to, kad jie ne
siekia savo tikslą. Žmogaus tiks
las ieškoti dangiškų turtą, išga
nyti savo sielą, jei to nepadaro, 
kas iš jo visų darbų. Jis panašus 
į aną laikrodį. Gražus pasižiūrėti, 
tai viskas.

NAUJOS ANGLIJOS
YYČiy ŠOKIAI

Lietuvos Vyčių Naujos Angli
jos Apskričio metiniai Semi-For- 
malūs šokiai įvyks balandžio 13 
d., Statė Mutual Ballroom, 340 
Main St., TVorcester, Mass. Ren
gėjai daro visas pastangas paten
kinti mūsų jaunimą. Kaip perei
tais metais, taip ir šiais metais bus 
išdalintos dovanos Vyčių baseball- 
ninkams, kurie laimėjo 1928" me
tais žaidimus. Tikimės, kad visas 
Naujos Anglijos jaunimas atsilan
kys Worcesterin dalyvauti šiame 
iškilmingame vakarėly.

Jaunime, ruoškis.

— Einu mokytis pla 
t i, jūsų didenybe! — 
stebimo atsakė grafas.

Prieš vestuves Puškinas''.^ 
dažnai užsi mąstydavo. J^ j 
kankino piniginiai reikalai.

Kažkas jš draugą paklau-j* 
sė jo apie jo nusiteikimo^ 
priežastį. •

— Vedybos mane kanki-.-įį 
na. Sulig mano protu* tag'A? 
žingsnis iš mano- pusės tiek S 
pat be garbės, kaip kad. aŠ^ 
užsakvčia sau genis pietus^ 
su tuščia kišene. St. 'Bidzyįffi.

(•‘Rytas”) .(g

ria, giria ir giria. Svambiau
sias dalykas — pasoga. I’a- 
soga. didelė — aišku — ir 
žmona bus kuogeriausia! 
Kam šiandien nežinoma la
bai paprasta taisyklė: “jei 
yra pinigą viskas gerai. 
Be pinigu — visur bloga...’’

Būna ir nevisai taip, štai 
vienas labai mandrūs ūki
ninkaitis vedė net iš trečios 
parapijos slaunią merginą. 
Pasogos gavo ne taip jau 
mažai. Ūkis gražus, žeme 
nebloga. Tik ūkininkauk ir 
džiaugkis! Tegu Dievas šei
myną didėjančią laimina’...

Jis nelabai džiaugėsi. Šei
mininkė pasirodė negudri. 
Nemokėjo namą ūkio vešli, 
bet, ir su samdiniais pride
ramai elgtis. O čia dar šei
mininkas sunegalavo. Pasi- 

i rodo, kad žmona jo pava
duoti nesugeba.

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK
I*OLONIA" ....Balandžio 6
ESTONIA”... .Balandžio 27

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Vžjurie- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos?7 Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo 'idealizmo ugnj?..

— "Tai dar prieš Didiji Karą’ pla
čiai žinomas Ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.*’ Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei. 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu.

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

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

Su pagarba.
“šfli/inio'’ .4 dmini.dracijo

Į arba iš LIETUVOS 
per Cherbourg ar Bremen 

Didžiausiais ir Greičiausiais laivais 

IRIUIN -fcEURCPA 
arba ant kitą populiarią laivą šios Linijos 

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

Parankūs ir tiesus susisiekimai su visa Europa. 
Reguliariai Plaukimai 

Sugrįžimui certifikatą ir kitą informaciją 
klauskite vietos agentą arba 

NCCTr GEEMAN 
į LLCyD'j 

66 STATĖ ST., BOSTON, MASS

'■ '■ ■ ■ ■ ' ii 1 ■,

buojo~ daliausią kančią 
mirties dėl tikėjimo. ’Q mū
sų laisvamaniai ką gi mums , 
gali padaryt ? Pajuokt, pa
liept, aprašyt savo laikra
ščiuose, tai ir viskas. Ir to
kią » niekniekių katalikai 
taip smarkiai bijosi. -Kar- 
tais net koktu darosi dėl tos 

' šiaudadūšiškos "baimės. —Ir ~ 
kas yra tie, kurių taip baukš- 

, tiniesi? Gal pasižymėję 
mokslu? Bet jų dauguma 
su šipuliu. vadžiodami po 

i raides, vos sugeba perskai- 
įskiepinti nė sau, nė savo 
vaikams. . Išeina taip, kad 
tu į savo tikėjimo teisėjus 
išsirenki nemokšas, o į do- 

. ros sprendėjus išsirenki' iš
tvirkėlius ir ją ištarmės bi
jai labjau negu Dievo įsa
kymą.

. Ištiėsą liūdna matyti, 
kaip ištvirkęs pasaulis kon
troliuoja silpną kataliką 
nuomones ir įvaro baimės į 
ją šiaudines širdis.

ria^nigą nėra — nėra ir jauni-, 
kiu! Veltui klabina tėvo 
širdĮ; šis ir laiškus perstojo 
rašyti... Gal ir jis nekaip 

Btfvęs šaunus gudrus ūki
ninkas nesenai važinėjo į 
Kauną. Žinomai ii- į Kau
ną daug kas turi įvairią rei
kalą. Tačiau minėtam šei
mininkui buvo reikalas į 
bana...

*• - —

Prasti metai, žinoma, dau
gelį į ožio ragą suvarė, bet 
jam dar ir kitos bėdos: “tik 
mums, samdininkams algą 
turės pusantro tūkstanties 
sumokėti” — paaiškino jo 
paties bernas.” -— Iki pusės 
vasaros išbuvo bernas — šei
mininkė išėdė. — Teismas 
priteisė visą algą. Su mer
ga — ta pati istorija atsiti
ko. Prisiėjo vėl bernas, mer
ga samdytis — štai ir susi
daro pusantro tūkstančio...” 

Laimė, kad tokią aklu 
“materialistą,” kurie pašo
mos ieško o priedas žmona 
— vis mažėja. Dažnai ve
dybos pasitaiko ir “iš mei
les,” kaiminystėje. Arba, 
nors geriau taijis — ne ak
lai, bet kits kitą gerai pa
žįstant. Pasogas, žinoma, 
vis tebeturi didelę reikšmę, 
ir daugumoje atsitikimą — 
jis liks po senovei. Dalies ir 
pačios merginos niekad bro
liams nepaliks.

Amerika šeimos gyvenime 
turi labai didelės Įtakos. 
Žiūrėk kas turi geras tetas, 
dėdes—toms merginoms be- 
piga: ne tik rūbu, bateliu 
neperka, amerikoniškais ne
šioja. bet ir be šią dovanu 
gauna ir pažadu doleriais. 
O pinigas turi magišką ga
lią. Tokioms pasenti mer
gystėje neprisieina.

kių smėlį į savo stoti, paskui juos 
parduoda.
Toks kapojamas vergas tu esi, 

jei nuolatos klausi: “Ką pasakys 
lai-Į-mano draugai?” Tu norėtum būti 

labai plačių pažiūrų žmogus, per 
tai tankiai tavo tikėjimas nuken
čia. nes tu vis klausi savęs: “Ką 
pasakys mano draugai? Ar jie 
manęs nepajuoks? Ar nepavadins 
mane “davatka?”

Jei taip kalbi tikrai esi vergas. 
.Jei gerą darydamas bijai silpnų 
žmonių pajuokos vergas esi; ver
gas kapojamas ir varinėjamas. 
Nežiūrėk, ką draugai pasakys, tu 
pildyk ištikimai savo pareigas. 
Nesiduok kitiems vedžioti ir vari
nėti, bet drąsiai savo krikščionies 
kataliko keliu eik.

pasakys? — taipkalbania ir 
manomą, ir toji žmonių nuo
monės baimė mušte užmuša 
visas pastangas prie geres- 
niojo gyvenimo. Bet ko čia 
žmonių bijot? Ką gi jie ga
li padaryt?

Jei kareivis mūšio Lauke 
girdėdamas iš visą pusny 
kulipką švilpimą tampa bai
mės pagautas, tai toji jo bai
mė, nors negarbinga, yra 
bent suprantanti, nes jis 
mato kaip jo draugai aplin
kui miršta ir žino, kad ku
li pkos tai ne musės. Jei pa
smerktasis mirtin, matyda
mas visus pūdymo prietai
sus. — elektrikinę kėdę ar 
kartuves, — staiga nubąlą ir 
pradeda iš baimės virpėti, 
tas ir suprantama, nes skir
tis su gyvasčių nė vienam 
nemalonu. Bet bijotis žmo
nių nuonionės ir dėl jos kar
tais net ir tikėjimo atsiža
dėti, nors ir laikinai. — tas 
jau ištiesi! nesuprantama. 
Ir žiūrėk, tas žmonių nuo
monės vergas, ko jis bijo? 
Daugiu daugiausia pajuoki
mo, o gal tik ironiškos šyp
senos. Jei tokio šiandadū- 
šio paklaustume, kodėl jis 
bijo pasisakyti esąs katali
kas laisvamaniu minioje, tai

“Padidėspareikalavimas. Juod-bėrius šukuoja. - Kartais neilgai 
tenka džiaugtis. Prieinama net li-gi banko. “Iš meilės.” Amerika.

Sykį klebonas kalėdojo goję. Merginos suaugę, net 
viename . kaime. Pasitaikė senti netrukus pradės. Pi- 
vieno ūkininko seimą7 g; 
skaitlinga. Ir vyrų karį 
žuolą ir merginą kaip lie
pą! ‘Blogi metai, nederlius, 
kunigėli!..” — buvo bepra
dedąs šeimininkas. “O, o! 
— nedejuok — atsiliepė kle
bonas. — Tokią jauną, gra
žią, kaip leliją merginą!.. 
Žinai blogi metai, tai ant 
merginą didesnis reikalavi- 

piršlią

Tačiau štai, mano gera&T 
pažįstamas šeimynos tėvas, 
jau penkiolika metą Čika- 
verčiasi ? Ir Amerika ne vi
siems aukso kalnus sukrau
na. Bet visai neatsiminti, 
dargi laiško neparašyti — 
tikriems vaikams per skau
du... Nejaugi tokie tėvaiI 

-nebemano nėt grįžti 
' kaulą plaidoti netoli 
’ jy?

Aš mačiau ne vieną tokį! 
žilą, netekusį darbingumo, 
amerikoną. Be ceremoniją 
jie buvo išprašyti iš taria
mos aukso šalies. - Dabar 
vargsta -dar labiau už kitus.

Amerikos gyvenimo neži
nant— sunku bile ką teisti. 
Tikrai turbūt nelengva dar
bininką, šeimą maitintoją 
padėtis. Bet • visokie vien- 
stipiai, palikę šeimas Lietu
voje, varantieji “mūnšaino 
politiką” — žinoma neturės 
gerą tėvą vardoĄ '

Apie tai sielotis daugeliui 
neprisieis. Tokiu tėvą, dė
džių — eilės retėja. Ameri
ka liks vis svetimesnė, toli
mesnė. /Gyvenimo varžyti
nės lemia net atskirą tautos 
dalią santikius. (Pabaiga)



zacijos buvo veiklios. Bet sykį savę

'Ty -.F; .’ -
EenkUdienis, kovo

v •

turi 
sa- 
jau

V įršprodukci ja labiausia 
jaučiama audimo, minkštų 
anglių ir žemdirbystes in~

Valstijų Darbo 
komisijonierius

su dviem 
kaip jas 
ką siusti. 

siųsti Lie-

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metams...................  ...$4.50
Užsieny metams .......................$5.50
Vieną kart savaitėje metams... .$2.50 
Užsieny vieną kart savaitėje met $3.00 t

m o. 
na 
be

bininką. **
Kaip darbininkams tokiu 

nedarbo metu pagelbėti’bus 
sekančiame “Darbininko” 

• numeryje.

Reiškia
turi darbininkų

Nesenai Tlie New Republid pirkti ko tik panorėtų, virš- 
rašė: “Priespaudos geležinė produkcijos nebūtų. Žmo- 
ranka sunkiai spaudžia kięy- n^s Piadeda priprasti prie

. * miesiemfc; kad, siun- 
/'&ant kaikuriais keliais, pa- 
/ šalpa atsiduria visai ne pas 
£■ tuos, kuriems buvo skiria- 
g%ma. Pav., ne taip dar senai 
fcy D-kui” teko ne syki per- 
’Vspėti savo skaitytojus, kad 
%'hesnistu pašalpą angliaka-^ 
Sy yriams per Įvairius bolševikų 
S komitetus, nes tie pinigai 
^.-nueina daugiausiai agitaci- 
k jai, ne st reiki erių šelpimui. 
| Todėl, jei ir dabar bolševi- 
e kai pradėtų organizuoti ba- 
||'idaujančių šelpimo komite- 
5į>. tus, iš jų reikėtų laukti to 
g* paties, ką ir pirmiau.

Pirmutinė Amerikos lie- 
gįtuvių pareiga tai šelpti savo 
gggimines. jei jie yra pašalpos 

reikalingi. Tačiau toli gra
užu. ne visi lietuviai turi gi- 

kilmių Amerikoje. Na, o Iie 
Į to dar, ne visi Amerikoje 
išgyvenantieji turi iš ko su
šelpti savo badaujančius gi- 

’lrimes. Todėl reikia siųsti 
.jaukas ne vien saviems, bet

ta, gaminiai būtų“ pigesni, 
nes trys ketvirdalys apskel
bimų ir pardavimų išmokė
jimai būtų beręikalingi. 
Daug kalta ir kompeticija.

Šiais laikais ne problema, 
kaip aprūpinti gyventojus 
su visokiais gyvenimo pato
gumais. šiandieninė proble
ma — kaip palenkti juos 
daugiau pirkti. Jei daugiau 
išpirktų, daugiau dirbtuvės 
gamintų ir ilgiau darbinin
kai dirbtų, suvartojimas 
lošia produkcijoj didelę ro
lę. Jei patys darbininkai su
mažintų savo išlaidas vienu 
trečdaliu, darbas sumažėtų 
vienu trečdaliu; jei jie pa
didintų išlaidas vienu treč
daliu, darbas padaugėtų vie
nu trečdaliu.

1926 metuose buvo išpar
duota prekių per “install- 
ment” (išmokesčių) planą 
nemažiau už 6 bilijonus do
lerių. Jei pirkliai šį planą 
nevartotų, darbas žymiai su
mažėtų. “Installment” pla
nas pagelbsti biznieriui ir 
darbininkui. Darbininkui 
lengvesnis išmokėjimas ir 
daugiau darbo.

Aukštos algos darbinin
kui ir pirklvbai yra būtinos. 
Darbininkas daugiau už
dirbdamas daugiau išleidžia. 
Darbininkas ir pirklyba yra 
pramones partneriai. Geres
nės algos, pigesne produkci
ja. daugiau darbo, esą pra
mone# progreso būtinumai. 
A. F. of L. (Amvrican Fe- 
deration of Labor) tik dėl
to ir nori aukštesnių algų, 
kad darbininkai pasidarytu 
sau darbo. Ranka ranką 
plauja.

jc yearly $4.50
jn yearly...................................$5.50
stlc once per week yearly. .$2.50 
gn once per vreek yearly... .$3.00* -

Ep&g&'y; “DARBININKAS”
88  ̂West Broadway • South Boston, Mąss.

.Telephone South Boston 0620
X y________________ < ■ • ' ' ______________

IpBADAUJANČIŲ ŠEL- 
PIMAS
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SJ Kuomet pradėjo aiškėti, 
L jog Lietuvai gresia neder- 
hrofinš,. opozicija ragino .val

džią susirūpinti nederlių iš
kabto. Valdžios atstovai ta- 
■įciau’ ramino piliečius, būk 

tai]) blogai kai]) kad 
gBč ^pesimistams” atrodo. Da- 

-bar jau ir patys anų laikų 
pMeptimistai virto pesimistais. 

11’ jie jau sako. jog daug 
kam Lietuvoje gresia badas. 
Todėl šiandien jau niekas nė 
Lietuvoje, ne Amerikoje ne- 
begali abejoti, kad Lietuvo- 

£%■'- je yra badaujančių ir kad 
jiems yra reikalinga neati- 

M=^febotina pašalpa. Kkuisi- 
|||^ mas tik tegali būti, kai]) 
^"Šelpti badaujančius, kokiu 
»/ keliu jiems siųsti pašalpą.

~ - Praeitis yra musxpamoki- 
B -pusi, kad ne visąis keliais 
L-pašalpą gali būti nusiųsta

s -
LDr. William J. Cooper, naujas 

Valstybių Švietimo Komisi- 
srius. ” •

DARBIJOHKAS
(THSWOBKEB)

Publhhed every TUESDAY an'd FRIDAY

■ .--------------------------------------------------------------------------

. J08EPW^T.fTmiANIAH B. 0. AgSOCIATION OF LABOR

m second-elass matter Sept. 12,1915 a t the post offlce at Boston, Mass. 
ander the Act of March 3,1870"

įce for maitins at spėriai rate of poątage provided for in Section 1103 
Act of October 8, 1917, authorised <m July 12, 1918"
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8UB8CRIPTION RATE3

ir kitiems badaujantiems. 
Čia susiduriame 
klausiniais: 1) 
rinkti ir. 2) per 
Vien ragu ii mas 
tuvon aukas ne ką tepadės. 
Jei tik tuo tepasitenkintu
me™. tai tuščia būtų ir rašy
ti apie tai. Reikia organi
zuoto ir planingo aukų rin
kinio. Ar tani tikslui tver
sim tam tikrą, naują orga
nizaciją, komitetą, ar ką ? A- 
pie tai berods netenka nė kal
bėti. Kol toki organizacija 
susidarys, badaujantieji iš
mirs. Reikia tad, kad kuri 
nors jau esamoji organiza
cija neatidėliojant pasiimtų 
tą darbą. Geriausiai tiktų 
Federacija, bet.. . ji 
perdaug nesusipratėlių 
vųjų tarpe, nekalbant 
apie išorinius priešus.

TMO KOMISIONIERIUS

"<■ J
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Šia proga negaliu iškęsti 
netaręs karčios tiesos žodžio 
tiems, kurie nemato toliau 
savo nosies galo ir nesu- 
] įranta Amerikos lietuvių 
katalikų vienybės naudingu
mo. Štai dabar Lietuvoje 
badas. Badaujantieji šau
kiasi pagelbos. Koks galėtų 
būti greitas ir sėkmingas at
sakymas iš katalikų, jei jie 
būtų gerai organizuota ir 
disciplinuota armija turinti 
ne tik toli matančią ir ener
gingą vadovybę, bet ir skait
lingą ir drausmingą armi
ją. Dabar gi yra, tiesa, pra
kilni ir nuoširdi centralinė 
vadovybė, liet eilėse pilna 
revoliucijonierių. kuriems 
rūpi už vis labiausia vešli 
savo būrį... ne svarbu kur. 
Kai atsiranda svarbus rei
kalas, krizis, tai ir dairykis 
aplink.

Grįžtant prie dalyko, ten
ka pasakyti, kad aukų rin
kimas geriausiai tiktu Fede- 
raci jai. Gal reikėtų tuoj pa
skelbti tam tikras trumpas 
vajus. Jei to padaryti Fe
deracija negalėtų, gal ge
riausiai tiktų susirūpinti au
kų rinkimu LDS. ir Moterų 
Sąjungai. Kieno širdys jau- 

— Iresnės už motenj katali
kių

Sutvarkius sĮ aukų rinki-, 
rnų.galą. lengva bus sužino
ti, per kokią organizaciją 
ar organizacijas geriausia 
bus pasiųsti aukas badau
jantiems^ Reikia tikėtis, kad 
esančios Lietuvoje badau
jančių šelpimo organizaci
jos susirūpins tik badaujan
čių šelpimu ir nežais į po
litiką bent prie bado šmėk
los kojų.
A L. L

Kroninės nedarbo priežas
tys yra viršprodukcija arba 
nesu varto j imas. Visos Ame
rikos dirbtuvės gali išdirbti 
daugiau, nė visuomenė su
vartoti, geriau sakant, par
duoti su pelnu. Kurie nori 
pirkti Sbturi pinigų, kurįę 
turi pinigų nenori pirkti. 
Taigi viršprodukcija gami
nių yra kroninė ir nedar
bas. tampa kroninis.

- Per paskutinius karo du 
metu -Amerika išėmė iš dar
bo apie keturis ir pusę mili
jono darbininkų. Tuo pat 
metu Amerįka pristatė Eu
ropai gerybių už 5.2 bilijonų 
dolerių virš normalio eks
porto. Pasilikusieji namie- 
je uždirbo labai gerai ir gy
veno pasiturinčiai. 
Amerika 
perteklių.

♦Tungt.
Statistik os
Ethelbčrt Stevart apibudi
na dabartinę situaciją šiaip: 
“Gvvona/me pertekliaus

* v

(surplus) metus. Mes turim 
ūkių ir dirbtuvių gaminių 
perteklių. Kartu žymus yra 
dirbtuvių ir agrikultūros in
dustrijoj žmogaus jėgų per-' 
teklius. Nepaisant pertek
liaus, mūsų dirbtuvės dirba, 
lig išrodvtų, kad gyvename 
nedatekliaus laikus, kad jų 
reikalavimas viršija produk
cijų-

“Mes stovim naujos siste- 
mos angoj. Mašinos pasta
te produkciją aukščiau gy
ventojui skaičiaus. Kaip su- 
vartosim savo gamybą? Pir-

kartu vasarų, buvo viešas 
geradaris; dabar gi turim 
užtektinai šieno ir daugiau 
nė reikalinga. Ūkininkas 
auginus kviečius 2 kart me
tuose gero neatneša, nebent 
jis randa savo gamybai nau
jus pristatymo ir suvartoji
mo metodus...

“Žmogaus jėgų gamyba 
1914—1925 metų geležies ir 
plieno padaugėjo 59 nuošim
čiais, autuvų bei batų 6%, 
odos 26%, skerdimo ir mė
sos 27%, petrolęum 83%, 
popieros 34%, cemento 61%, 
automobilių 172%. gumos 
(rubber tires) 211%/miltų 
36%, cukraus 28%...”

Bendrai, žmogaus jėgų iš- 
dirbystė 1922—1928 m. ba
landžio m. visose dirbtuvėse 
padaugėjo 33%. 1925 me
tuose ūkininkai valgydino 
.39,000,000 asmenų daugiau 
negu toks pat ūkininkų skai
čius 1900 meduose.

Tokia padidėjus produk
cija ir kroninė viršproduk- 
cija aiškiai pastebiama pirk- 
lyMje. Darbdaviai turi 
daug vargo ir išleidžia dide
lę pinigų sumų pakol prista
to savo gaminius markele ir 
išparduoda. Tlie Atlantic 
Monthly, September, 1928, 
talpina straipsni, kuriame 
nuosekliai parodoma, kiek 
brangiau atsieina pardavi
mas, .negu, ,pąts išdirbimas,

Prasidėjus revoliucijai daug nekaltų šeimų liko suardyta, šis vaiz
das parodo moterį, kuri prašo despoto Gailės susimylėjimo jos vy
rui.' Bet kada ji prašė susimylėjimo jos vyras jau buvo sušaudy
tas. Sako, kad tuo metu nė Calles nežinojęs, kad jos vyras sušau
dytas ir sakęs: “Tau nėra ko bijoti jeigu jis nekaltas.’’

prabangų ir reikalauja dau
giau ištekliaus. Duok dar
bininkui didesnę algą ir 
viršprodukcija sumažės. 
V i ršprodukc i j os tai] >gi\ ne
būtų, jei gaminiai būtų mai
nomi kitais gamtiniais. Pirk- 
lvba verčiasi gaminiais ir 
pinigais. Žinia, galima ga
minti ir mainyti už mašinas 
ar žalią medžiagą, bet ir tai 
būtų .vi ršprodukc i jos pavo
jus. Mašinos ir medžiaga 
vėl išdirbtų viršprodukcija.

Ekonomistas Roger W. 
Babso\v mano, kad viršpro
dukcija su mašinomis arty- 
miausioj ateity bus (nors v- 
ra) didžiausias nedarbo fak
torius. Mašinos sutrumpins

t. y. skelbimai, agentai, cle- 
nionstracijos ir k. Pardavi
mas du kart tiek kainuoja 
kiek išdirliimas. Jei suvar- dustrijose. Nedarbo šmėkla kos negali įsigyti, 
lojimas būtų lygus su garny- lenda ir į kitas industrijas, nes turėtų užtektinai pinigų

tųjų angliui vietas. Pirmas 
kartas anglies ilgoj ir kei
čiamoj istorijoj, kad “colle- 
ries” uždaryti ilgiau nė me
tas... Nupuolė kietųjų ang
lių vartojimo kiekis. Indus
trija tad atleidžia darbinin
kus (bando apsieiti su ma
žiausiu darbininkų skaičiu
mi) ir įveda modemines ma
šinas... Tokios permainos 
atrodo bus nuolatinės ir an
gliakasiai ilgiau ir ilgiau 
lauks darlx>.” Toks likimas 
laukia ir kitų pramonių dar
bininkus.

Viršprodukcija paprastai 
nereiškia produkcijas, < ku
rias žmonės negali suvarto
ti. Mūsų vartojimo prasmėj darbą, bet kas išgelbės dar- 
v i rsp redukcija reiškia pro- 
dukcijas, kurios žmonėms 
reikalingos, bet dėl lėšų sto-

Jei žino

Kun. Jonas J. Jakaitis super-veikūjams, pavartojus net slaptos organizuotos mo-ių, ją šviestų ir organizuotų i nedideles susipratėlių kata
likų kuopas, kurias į krūvą rištų kolonijos vadas, ar Ccn- 
tralės Organizacijos skyrius.

2. Dvasiškuos Įtraukimas.

Nedovanotina netolimos praeities katalikų viešosios 
darbuotės vedėju klaida buvo-dvasiški jos bijojimas Tary
bos bei Federacijos veikime. Kuomet nežymios centralčs 
organizacijos (Vyčiai, Blaivininkai, Moterų Sąjunga) tu
rėjo atstovybę Taryboje, parapijų klebonai, būdami va
dais kclctos tūkstančių parapijiečių j Tarybą nebuvo Įsi
leidžiami. Man teko būti liudininku atsitikimo, kaip iš 
Tarybos posėdžių salės klebonai buvo išprašyti laukan, 
kurie nebuvo eentralinių organizacijų atstovai ... O ta
čiau tai būtu Katalikų Tarybos posėdžio!.. Ar jūs girdė
jote kad panašiai traktuotų savo dvasiškus vadus kitų 
tautų katalikai? Man yra žinoma, keletas svetimtaučių 
katalikų organizacijų, kur bando visokiais būdais dva
siški ją pritraukti ir net įvairių lengvatų daro tiems ku
nigams, kurie į jų organizacijas dedasi. Kodėl-gi lietu
viams bijoti savo dvasiškijos? Ar-gi kunigų dalyvavimas 
draugijose neprisideda prie tų draugijų gyvumo’? Kata
likų akcijos nustatyme kaip tik žymią vietą privalėtų 
užimti dvasiški ja, kuri ir nemaža patyrimo turi toje sry- 
tyje ir lengviau gali prieiti prie liaudies. KoRibiausia. r 
turi būti pageidaujama, kad klebonai lankytų ir kiekvieną 
Katalikų Kongresą ir kiekvieną ^an-bos posėdį. Tuomet 
apsnūdimai veikiai išnyktų mūsų vadovybėje.

3. šviesuomenės Įvertinimas.

Katalikų šviesuomenė privalo būti smegenys mūši] vie
šojo veikimo. Nors mes galime didžiuotis turį daug pa
prastų, mokyklų nebaigusių, darbininkų, kurio gražiais 
darbais pasižymėjo, tačiaus visas veikimas žymiai susiau- . 
rėja, kame y era radovybfe šviesesnėj" protų. J Federa
cijos skyrius reikalinga sutraukti kolonijos visa šviesuo
menė. Į mūsų Kongresus privalėtų suvažiuoti šviesiau
sioji katalikų smegenys, ir privalo būti sutvarkyti aky- 
plėšos. kurie storžieviškumais, priekabių ieškojimais ir 
skystimavimais seimuose,, padaro išlavintų žmonių daly
vavimą negalimu. Reikalingi kart kartomis šviesuolių ka
talikų suvažiavimai, konferencjjos. Tą spragą seiliaus 
.šiaip taip užpildydavo Tarybos suvažiavimai. Didis yra 
reikalas Tarybos posėdžius atgaivinti ir jos ribas praplėsti.

4. Centro posėdžiu reikalingumas.
■

Jau kelinti motai Kongresai renka valdybą taip,,kad • 
jos posėdžiai, tolumo dėlei, darosi negalimi. Ypač vado
vybėje esantieji centro valdybos nariai, kaip pirmininkas 
ir sekretorius, privalėtų gyventi ncpertoli nuo viens kito, 
kad dažnesni pasitarimai būtų galimi.
\ > -l. (Boadaugiau) . , . :

• . . T . . V7" *i • b“<Iės prievartos, pasiseko visuomenes vadovybę paimti Į
Centralizuotojo Lietuvių V eiki-Į

mo Reformos Reikalu

Paskaita Naujos Anglijos Lietuvių Kataliku Suvažiavimui 
Vasario 22, 1929, Boston’e.

Lygiai metai, kaip nuo šios vietos praeitųjų metų Nau
josios Anglijos lietuvių katalikų suvažiavime man teko 
prabilti A. L. K. Federacijos reformos reikalu. Mano 
pasiūlyjimai tuomet buvo ir neskaitlingi ir nedrąsūs, ta
riaus jie iškėlė aštrią opoziciją, net pabarimus. Gal ma
no darbas to buvo vertas. Tačiaus klaidingai kai kurie 
praeitųjų metų Naujos Anglijos suvažiavimo dalyviai ma
ne paskaitė Federacijos priešu. Praeitos vasaros Katali
kų Kongresas Hartford’e mano drastines pastabas kan
triai išklausė ir net pakvietė i centro valdybą. Ir šian
diena man tenka garbė, sveikinti Naujosios Anglijos Lie
tuviu Kataliku Suvažiavimo garbingus dalyvius ir nuo 
Worcester’io kolonijos, kurioje man tenka darbuotis, ir 
nuo A. L. K. Federacijos Centro Valdybos.

0 e

-Jums yra žinoma labai išnaudotas posakis: “vienybėje 
galybė.” Jei tas visiems tinka, jis ypač tinka mums, sau
valei neskaitlingos, taip neseniai atbudusios, nesuorendu- 
sios tautos,, išbarstytų po didžiulius Amerikos plotus, tar
pe šimto milijonų gyventojų, dažnai mums svetimų aspi
racijomis. religija, kalba, papročiais. Lietuvių išeivijai 
Amerikoje teko ir tenka vesti žiauri kultūrinė kova su 
ištautinimu, su protestantizmu, masbnerija, laisvamani- 
ja, soriajizmu, doriniu supnvimn, blogais šios šalies pa
pročiais bei dvasinėmis ligomis, su divorsais, su tiksliai be
vaikėmis ar vienvaikėmis šeimomis, su begėdiškas šokiais, 
su nepadoriomis madomis. Pavieniai Į kovą eiti su taip 
didžiuliu priešu, tai būtų priešo neįvertinimas, savo pa
jėgų nepažinimas. Tiek tautiniam atsparumui išlaikyti, 
tiek religijai tautoje ugdyti, tiek nuo ekonominio išnad- 
dojimo apsisaugoti, tiek nuo dorinio supuvimo tautą ap
saugoti—organizuotas, planingas, ištveiyningas veikimas, 
yra sąlyga be kurios nei iš vietos, “candifio sine quo non.” 
Taip reikalingai viešajai Amerikos lietuvių katalikų ak
cijai vadovybę, ligi šiol bandė teikti A. L. K. Federacija. 
Jijė atsistojo augščiau visų kitų mūsų organizacijų, net 
augščiau Amerikos lietuvių kunigų draugijos, ir tas kitas 
organizacijas viešamjame gyvenime nusmelkė. Tačiau, 
kas tėmyjo Federacijos gyvavimo istoriją, tam žinoma, 
kad toliai Federacija gyvai veikė, keliai tos kitos organi-

savo nagus ir veteranus — veiklesnius asmenis ir draugi
jas nutildyti,, ar nustumti šonan, ir pati Federacija su
sui nikėjo, sumenko. Į Federacijos 1 aldybą, kurios už
duotis vadovauti visai katalikų visuomenei, net šviesuo
menei. smurto keliu pravaroma žmonės be prityrimo, vi
suomenei neimponuojanti, be tvirtų religinių įsitikinimų. 
Federacijos Vadovybę per keletą metii savo rankose pa
laiko leistinomis ir neleistinomis priemonėmis, žmogus ne
turįs didžios daugumos katalikų šviesuomenės pasitikėji- 

Ir taip, rimtas dalykas ne rimtai statant, nestebėti- 
kad Federacija paliko tik forma be turinio, kevalas 
kiaušinio.
Šiandiena—ne paslaptis, kad mūsų Tarybos, kuri pri

valėtų, būti išeivijos smegenys, vos vardas beliko. Fede
racijos valdyba ir .toji nesuranda galimybės susirinkti. Ir 
centre veikiama tik apčiupomis, instinktyviai, "be nusta
tyto veikimo programo. Pagaliaus, visas centras—tai mū
sų veteranas, geraširdis p. Kazys Krušmskas, kuriam pa
vedama visai išeivijai vadovauti, tą išeiviją organizuoti, 
ją vesti, jai užimponuoti, jai veikimo kelius nustatyti . . .

Man atrodo, kad šiandiena mums netenka stebėtis, kad 
Federacija silpna, labiau stebina kad dar jijė gyva. Ma 
tyt kad praeities Amerikos lietuvių ka’talikij didieji darbai 
per Tautos Tarybą ir per Tautos Fondą, kurias organiza
cijas Federacija paveldėjo, parėjo giliostradicijos, ganė
tinos palaikyti šią organizaciją ir prie silpnos vadovybės.

•

Sakoma yra, kad lcngvesns yra darbas silpnybių pa
stebėjimas nogiK geresnių keliu nurodymas. Mano už
duotis būtu tik per pusę atlikta, jeigu aš tcnkineiaųs mū
ši] organizuotos viešosios vadovybės ligų nurodymu. To- 
delei. nors man ir yra didelis pavojus sulaukti ir šiandien 
panašų savo darbo įvertinimą kaipir pernai, tariaus, ro
dos, viešajam katalikų labui nenusikalsiu; pasiulyjimu 
Federacijos reformos. •

1. Liaudies auklėjimas ir organizavimas.

Mūsų liaudies auklėjimu ir įtraukimu į viešąją katali
kų akciją, šiandiena maža kas rūpinasi. Reikia centro 
vadovybės, ir sistematizuoto veikimo kad prie mūsų liau
dies prieiti, gi prieiti prie pavienių, prie individuo, kad 
jį supažindinus su svarbiomis gyvenimo problemomis, jam 
pagelbėjus savo pasauliožifirą nustatyti objektiviai ir tuo
met jį įtraukus į viešąjį katalikų veikimą. Kas kaltas jei 
šiandien daug lietuvių katalikų viešamjame gyvenimo pa- 
sirod<>kaipo pikti laisvamaniai? Kas. jei ne jų ignoraci- 
ja paprasčiausių gyvenimo problemų? Čia viešas žodis 
bažnyčioje, prakalbose ar spaudoje neganėtinas. Reika-
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Veiksmuose anapus 
reguliari lenkų \ka-

—f------------------LIPIME KALNAN------------------------
Parker Kalną per viršų 16 mailių į valandą į high 
gear—Corey kalną, nuo pradedamosios vietos per 
viršų 23 mailes į valandą į high gear—užlipa Law- 
rence St. kalną Everett j high gear, vežant dvi ypa- 
tas per viršų į 10 mailių į valandą.

♦
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“Gordijaus maž
eles, girdi, reikalau- 
kad Lenkija ne tik

W. La ne, 399

W. Baker, Town 

and Carson, 84

Alio!.. Alio-o-o!..

Radio “Šypsena.” Bangų il
gumas be galo ir krašto. Klau
sytojams nereikia nei detektorinių, 
nei lempinių aparatų. Kas turi 
ausį—tegul klauso!

Programoje eina :

Roacb,

Moters,

mus

Turėda- 
tinkamy 
argi jie

LITHUANIAN SALES CORPORATION
366 West Broadway, South Boston, Mass.
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NEUŽMIRŠK SAVŲJŲ LIETUVOJ.

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

PAVASARIS YRA KELIONES LAIKAS
Jei manai keliaut Lietuvon, kreipkis prie mūs, nes šj pa
vasari yra rengiama didelės lietuvių ekskursijos patogiau
siais iaivais. Jei Tamsta manai važiuoti, kogreiviausia pra- 
n šk mums apie kurį laiką, o mes suteiksime platesnių in
formacijų. Kreipkis tuoj, laišku arba ypatiškai pas

V '. . . padarė 
visus šiuos

— ■ ' --------——-------•«_________________  -

rekordus... .

Silpni Nervai?
Mrs. U. R Harris, Faber, 

ko. "Kuomet aš praitėjan vartoti Nu 
Tone >tš buvau visai nervuos*, 
taijmi hmau nusilpusi, visada jatuėi 
si nuvargusi, neturėjau energijos, 
-rėjau prostų krauju, mažai cvčt 
ir vos tik guIMnvun algas# 'kv* 
Aš vartojau .\ugaTone tik per 20 i 
uų ir galiu teisingai pasakyti. 1 
jaučiuosi geriau. negu plrUĮMk j 
mėnesi t) mėnesius."

Per .35 metus Nuga-Tone atiteka S 
kiaušio užduot] nuraminant ir~MNl 
rinant silpnus, nemintu* tONOtt, 
stiprinant kniujįj. suteikiant ^Įttgl 
jėgos ir euergij<ie visiems kUM OC 
nams Ir raumenims. N'uga-lipM ta 
gi pagerina apetitu ir pagaNMl tt 
ktninnii. prašalina svaigulį 
skaudėjimą, gasus Iš skilvio I 
ną Ir užkietėjimą. Prakaite* tat 
Ir pūslės neveikimą j 
padaugina svor| menkleaM W •«! 
ulėms žmonėms. Vartnkit JM M 
dieną it* pastebėki! didH| pasttfclsyi 
Soįra-Tbne - pantevinėjaaisa
Jos turi pagelbėti arta piutgltl M 
nnml. žiūrėkit garantijos M* M 
vieno pakelio. < i

VELYKOS JAU ARTI

jimo dirkspių kaklelių. Daų- girdėjimo srities ■ cortex 
gelis garsų jų visai nesuža- (smagenų >. plėvės) cel< 
dina; jie lieka neatjausti, (narvelis) po alkoholio 
Pagalimus, oro drebėjimai, tekine tapo nesveikos — s 
pasiekę girdėjimo dirksnio sutraukusios.. Jos nepajėg 
kaklelius, neesti ryškiai pa- atsakančiai atlikti savo u 
tiekiami smagenims, .nes duoties, nes alkoholis,

(snaagenų k plėvės) celės 
(narvelia) po alkoholio į- 
tekme tapo nesveikos — su- 
sitraukusios.. Jos nepajėgia 
atsakančiai atlikti savo už
duoties, nes alkoholis, it

rųimingiau- j
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watch ESSEX the CHALLENGER
Skyriai

Portland Bangor
Worcester

Neperseniai “Lietuvos Aidas’’ 
labai išgyrė liaudininką J. Palec
kį už tai, kad jis esąs geriausias 
publicistas visoje Lietuvoje, tik 
nepasakė kur gerosios jo ypaty
bės pasireiškė. Dabar tas pats 
dienraštis (Nr. 24) suteikė reika
lingų paaiškinimų. Pasirodo, kad 
J. Paleckis išspausdino straipsnį 
viename latvių laikraštyje, apra
šydamas Lietuvos valdžią. “Lie
tuvos Aidas“ apie minėtąjį straip
snį sako;

“Valdžios darbai ir parėdymai 
sulig J. P. (J. Paleckio) atpasa
kojimu esą tik kvaili ir. juokingi, 
dabartinė tautininkų valdžia ne
turinti platesnėje visuomenėje jo
kios paramos ir pasitikėjimo, jtf- 
kio pozityvaus darlx> nedirban
ti...”

•••k .*3

• -

TT ...

Retail and Wholesale^
652 Beacon St. į

- / . -ra

•nes 
pats girdėjimo dirksnis, po 
alkoholio įtaka, surumbėjo. 
apsnūdo. Kodėl ? Todėl, 
kad medžiagos dirksnyje 
cheminis susidalinimo pro
cesas tapo alkoholio sutruk
dytas ; materijos degimas 
(oxydacija) jame netvar
kingas — nenormalus.. Ga
lop, fizinis oro drebėjimas 
lieka . dirksnio nuneštas į 
galvos smagenyną. Tik, de
ja, čia jis nėra sistematingai 
jau tvarkomas, analizuoja
mas ir koordinuojamas, nes

Gilchrist Co.,
.. . —7 , AIJ.STON: Hudson-Essex Co., 122ovacijomis. Jis sake, kad/ Brighton av<t ---------

Vilniaus paėmimas 1920 m. 
esiis tik etapas prie galuti
no tikslo — 1772 m. siemį 
atstatymo. “Mes padėsim 
ginklus tik tada, kai Lenki
jos istorinės sienos bus at- < 
statytos, sustiprintos ir vi
so pasaulio pripažintos. Tuo 
tarpu mes esam pašaukti iš
griauti sieną pagrobusių 
valdžią anoj pusėj apgavi
kų (laidaki) pastatytą tarp 
dviejų broliškų tautų. Savo 
teisėtume mes nebijom nei 
rytų, nei vakarų... Aš ži
nau, kad mūsų entuziazmas 
sukels mūsų brolių lietuvių 
entuziazmą anapus šiėUOS. 
Ir vietoj sunkių kovų mus 
laukia išvaduotos broliškos 
tautos sutikimas ir broliškų 
tautų susivienijimas. AŠ 
pats ten buvau, aš mačiau 
mūšy brolius, kalbėjau su 
jais ir mačiau, kad jie mū
sų laukia.

30 tūkstančių, žinoma, ne
daug. Bet priešaky legio
nų eis lietuvių lenkų šau
liai, kurie mums nuvalys ke
lia ir aš tikiu, kad mes ne- 
sutiksim pasipriešinimo nė 
toj Jįnijoj, kurią štabas 
skaito svarbiausia. Lietuva 
aritmetiškai gali pastatyti 
lygias mūsiškėms pajėgas, 
tariama savo reguliarę ar
miją. Bet mts tą armiją 
jau žinom iš po Suvalkų ir 
Vilniaus. Vienintelė rimta 
pajėga “Geležinio Vilko” 
organizacija, tačiau be pa
ramos ir vadovybės ir ji nie
ko nepadarys. Šitoj opera
cijoj štabas ,apsvąrstė visas 
galimas kombinacijas 
nuotikius. Ir čia pas 
ir ten Lietuvoj viskas 
ruošta.

y--
I 1820 z ? z

A. L. R. jį P. BLAmNĮNKV CENTRO VALDYBA:
Kun- J. Jakaitis—dvas. vadas; Kun. J. Švagždys--pirni.;
B. Jakutis—1 viee-pirm; O. Adomaitienė—2 vięe-pmn.;
J. Svirskis—sekr., 104 Dorehester St, Worcester, Masa.
O. Sidabrienė—iždin.; Kun. A. Daugis, Blaivytis skyriaus 
Redaktorius, 41 Providence Street, Worcester, Mass.

žodžiu matoma, kad i. 
leckis buvo pagyrimo vertas. .^

Valstybės tarybos primininka 
p. Šilingas suteikė “Lietuvos Aj 
dui” informacijų, kad galutina 
redaguojant baudžiamąjį štatui) 
“bus reikalinga kompetentingi 
komisija, į kurią reikės kviesti B 
novą kriminalistą.” Nuteistas 
iki gyvos galvos kriminalistai 
si pretenduoja patekti j Valstjf 
bės tarybą, kaipo pripažinti Žirni 
vai. Kauno “UafT

ImilĮp Ilki, jiu LUjilĮjlilU-, 
užnugdė. Tat aišku, kad al
koholis silpnina girdėjimą.

Girdėjimas žmogui yra la
bai brangus turtas. Žmogus 
jo neparduotų, ir už didelius 
pinigus. Vienok, žmogus tą 
girdėjimą noriai silpnina ir 
net dažnai praranda per al-

......i, mii'i m■ iimriiirinriTO

4- Daugis

Tai Silpnina Girdėjimą 
\ > - ■  

x. . V ■' . • i

Kiekvienas normalūs žmo- ningas pojūtis 
gus turi penkįus kūno poju- mas.
čius — būtent; girdėjimo, dirksnyje ir dirksnių cent-

Mes laukiam mūsų vado į- 
sakynio.”
- “"Lietuvos Aidas” išntr 
gruiėjęs plačiai legioninkų 
suvažiavimo aprašymą ran
da, kad jis yra nepadirbtas, 
bet tikras. “Tad matyt, — 
rašo “L. A.,” kad konferen
cijos daug nutarimų šian
dien vykdoma.

Vienas tik dalykas suke
lia rimtesnių abejonių; tai 
strateginio plano užimti 
Lietuvą 65 atstovų dėsty
mas ir plano protokolavi- 
inas. Tiesa, tas planas dės
tomas labai bendrais bruo
žais, o svarbiausia, nenuro
doma jo įvykdymo terminas. 
Antras dalykas, argi lenkai 
būtų tiek naivūs tikėti, kad 
Lietuvos užėmihfas būsiąs, 
kaip mano, ypač Želigovs
kis, tik militarinė ekskursi-' • • 
ja, kur jų laukia entuzias
tiškas priėmimas? 
mi 100 tūkstančių 
kovai legioninkų 
rizikuotų siųsti tiktai 30 
tūkstančių ?

Bet gal būti šitoj vietoj 
Pikus su Želigovskiu kaip 
tik ir paslėpė savo tikins 
planus?

L-------- ;—-

Kaip žinoma, praeitų me- šią sutikti Lietuvos legio- 
tų rugpiūčio mėn. Vilniuj 
įvyko lenkų legioninkų su
važiavimas, \ o suvažiavimo 
metu slapta legioninkų va
dų konferencija Lentvara- 
ve. Joje svarstyta bėgamie
ji organizacijos reikalai, 
ateinantiems metams pro
grama ir kita. Pranešimus 
darė įvairūs asmens. Ihilk. 
>Slavek pranešė; kad leista 
lenkų šauliams prisidėti 
prie- legioninkų. Šauliai su
daro legioninkų rezervą 
150,(XX) žnmniu. Jaunimo 
auklėjimą legioninkai pa
ėmę sau. Jų rankose esą 
2,835 organizacijos su 295,- 
360 narių. Politikos prane
šimą darė Dr. Machevič. 
liesdamas santykius su Lie- 
ūva, jis pasakė, kad legio- 
ninkų štabas lenkų diploma
tijai pranešęs, jog visi gali
mi nusileidimai Lietuvai iš
semti ir jau laikas likviduo
ti šį konfliktą perkertant 
kardu tą 
g'Ū-’’ 
jame,
gali, bet ir turi užimti Lie
tuvą ginkluota jėga.

Legioniiikų vyr. štabo vir
šininkas majoras l’ikus sa
vo pranešime pareiškė, kad 
Lenkijoj esą 295.000 legio
ninkų, iš jų 63,000 tikę eiti 
ten. kur štabas jiems lieps. 
Vilniaus klausimą turėsią 
spręsti legioninkai. Štabas 
jau gavęs atatinkamtas įsa- 
<yinus ir paruošė operacijų 
jlaną. 
sienos 
riuomenė nedalyvaus. Ji lai
kosi neitraliai ir tik tada, 
jei Iegioninkams nepavyktų, 
arba jei priešo kariuomenė 
užimtų mūsų teritoriją, kas 
netikėtina, išeitų iš neitralu- 
mo.” Toliau Pikus dėsto 
strateginį Lietuvai užimti 
planą. Legioninkai eitų pa
siskirstę į 4 grupes. Pirmo
ji gitųjė kryptim Augusta
vas — Kalvarija—Mariani- 
l>olė: antroji — Valkininkai 
ir toliau plentu ant Kauno 
geležink. linija. Tai centra- 
linė ir stipriausia grupė. 
Ketvirtoji grupė iŠ Nemen
čine ir Švenčionių kryptim: 
Panevėžys — Radviliškis— 
Šiauliai. Dalyvausią šito, 
ekspedicijoj 24 batai i jonai 
pėstininkų, 24 eskadrilės 
raitelių, 10 batarėjų, kurios 
dvi sunkios. Vįso apie 30 
tūkst. žmonių. Toliau Pi
kus sako: “Žinoma iš kario 
pasirodys, kad šių pajėgi; 
per mažn; Bet legionai bū-

ATIDARA VAKARAIS 

THE HENLEY -KIMBALL CO.
Ir Šie Metropolitan Pardavėjai 

Johnson Automobile Co., 916 Common.wealth Jy®*
REVEBE: The Luuu Park Garage» 

368 Ocean Avė. . .
TIONBLRY ! nu<Ibou-Essex Oo^ 1 

Blue Hill Avė.
SOMEHVII.LE: VVinter HiU Hudse 

Essex (’o., 339 Broadvay
STOAEHAM: I’ompeo Sales&Serv^ 
YVAKEFIELD: \Vakefield Motor S 

& Serviee, Main St. •
\VALTHAM: Williain McKelvey,C 

173-175 High St. -4'
\VATERTOWN: Claflin Hudaon-l 

(’<>., 32 N. Beacon St.
VVAVERLEY: Harris & 

verley Stjuare.
\VELLESLEY: Welle«ley 

Colonial Building
\VEST RONBKRY: Bellevue Motoj 

1716 Centre St.
\VI.X< I1ESTER: The Dean Motor G 

Co., 605 Main St. , »
VVINTHROP: Hudson -į Essex O 

Wintlirop Centre
\VOBI RN :McGilvary Eros., 263 Ma 

Street -
====s===5==========E==s==S=^į|
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Per Visos šalies
CHALLENGER SAVAITE

-----------  ekonomij o j---------- r— 
229.10 mailes į galioną gazo imant 
apskritai 24 karus į bandymą bėg
ti 126 mailes per Bostono Metro
polį, su 47-niais trafiko sustoji
mais.

regėjimt), lietimo, užuodimo 
ir skonio jutimus. Pojūčiai 
arba j utiniai yra pamatiniai 
sąmones ir pažinimo elemen
tai, nes kaip daiktai suside
da iš pamatinių elementų, 
pav., vanduo i£ vandendario 
(hydrogeno) ir deguonio 
(oxygeno), taip ir pažinimb 
procesai susideda iš jutimų. 
Girdėjimas yra. garso juti
mas. Taip pav., kokio kieto 
daikto puolimas iššaukia 
mtumyse jutimą, -kurį vadi

niame bildesiu; lajų trynima
sis — šlamėjimą; upelio bė
gimas — sruvenimą ir t. t. 
Tvarkingam vienok garso 
jutimui reikalingos yra tam 
tikros fizinės, fiziologinės ir 
psichinės sąlygos.

1) Reikalinga, tam tikra 
fizinė sąlyga. Iš fizikos y- 
ra žinoma, kad garso jutimo 
fizinė priežastis yra oro kru
tėjimas — vibracija. Ore Į- 
vyksta tani tikros atmainos, 
t. y., periodinis oro išsiskie- 
dimas ir sutirštėjimas, ką 
fizininkai vadina 'bangomis 
arba vibracijomis. Svarbus 
yra daiktas ir bangų dažnu
mas arba daugumas, kuris
tenka vienai sekundai, kas 
vadinama bangų kilimas ir 
puolimas. Oro bangos yra 
Įvairaus ilgumo: vienos il-

kitos trunųx'snės.
Tarp jų ir vandens bangų 
yra žymus panašumas (ana
logija j. Taip pav., jei ant 
ramtous ežero paviršiaus 
puola vandens lašas, tai pa
sidaro bangos, tačiau jos la
bai mažos: jeigu, tuom tar
pu, smarkiai mesti akmenį, 
tai bangos bus jau daug di
desnės. Tas pats dedasi ir 
ore. Vienos oro bangos yra 
mažos — tmmpos, kitos gi 
didelės — ilgos. Taip su
rasta, kad banga, kurią su
daro piano gaida <;do.” yra 
35 pėdų ilgumo, o banga 
aukščiausios piano notos vos 
trys coliai ilgumo.

2) Reikalinga tam tikra 
fiziologinė sąlyga. Fizinis 
girdėjimo Gagentas — oro 
bangos sužadina arba suer
zina girdėjimo dįrksnio ga
lą. Sužadinimas per girdė
jimo dirksnį pereina į sma- 
genis, kur ir gimsta sąmo-

h ’
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ruošė yra ^fiziologinis proce
sas. Fiziologinis gi proce
sas, esant dirksniui veikimo 
stovyje, yra cheminės girdė
jimo apąyate įvykstančios 
atmainos — reakcijos. Gir
dėjimo aparatu yra ausis. 
Ausyje atskiriam trys da
lys: išorinę ausį, vidurinę 
ausį ir labirintą. Labirintą 
sudaro ilgas skliautas, sudė
tas iš atskirų latakų, kurių 
kiekvienas sujungtas su gir
dėjimo dirksnio siūleliais. 
Tokių lankų priskaitoma a- 
pie 3,000. •

Fizinis oro drebėjimas ar
ba virpėjimas sukelia bub- 
ninės ausies plėvės drebėji- 
mįi. Plėvės gi drebėjimas 
sujudina girdėjimo dirksnio 
kaklelius, kurie sujudina 
labirinte esanti skvstima, 
kas savo keliu sužadina vi
są girdėjimo dirksnį. Šia
me momente dirksnyje į- 
vyksta tam tikros cheminės 
atmainos, kurios orutinius 
drebėjimus nuneša į 
uis.

3) Psichologinė 
Išorinis drebėjimas,

sąlyga, 
tokiu 

būdu, pasiekia galvos sma- 
genvną Čia, galvos smege
nyse, dirksnių patiekti iš
oriniai drebėjimai yra tvar
komi, jungiami ir koordi
nuojami į sąmoningą garso 
pojūti — girdėjimą.

Supratę girdėjimui reika
lingas sąlygas, prisižiūrėki
me dabar kokia itaka ant įu 
daro alkoholis. ’ Ir taip, al
koholis nepermaino fizinių 
girdėjimo sąlygų, t. y., oro 
drebėjimo, nes šią sąlygą 
tvarko absoliučiai nepermai
nomas fizinis gamtos dėsnis. 
Tačiau, jis (alkoholis) da
ro didelę Įtekmę ant fiziolo
ginių ir psichinių girdėjimo 
sąlygų. • Alkoholis, sučiulp
damas savyje vandeni, daro 
būbninę ausies plėvę nejaut
ria. Ji surumbėja, sukietė
ja ir neatjaučia daugelio o- 
ro tiekiamų vibracijų. Tas 
pats atsitinka ir su ausies 
labirinte esančiu skystimu; 
jame sutirštėja esantis gly- 
kogenas ir baltymų medžia
ga. Jiems sut irstė jus, oro 
bangos jau nepasiekia taip 
tvarkingai ir lengvai girdė- 

koholĮ, kadangi idiosync- 
rasy, ėpilepsy ir kurtumas 
— tai alkoholio žmogui tei
kiamos dovanos. Todėl, iš
mintingai yra atsiturėti nuo 
svaiginančių gėrimų.

GROBUONYS TEBEGE- 
LANDA ILTIS

ninku. kurie ir dabar ten 
„ t

dirba ir armijos štabuose, ir 
kanceliarijose, ir adminis
tracijoj. Legioninkų šta
bas tikisi, kad mes be dide
lių kliūčių pereisim visą va
karų Lietuvą ir tik už Šiau
lių galim sutikti rimtesnį 
pasipriešinimą linijoj: Tau
ragė—Telšiai — Mažeikiai. 
Mūsų pasisekimas pareina 
nuo greito ėjimo priekin. 
Kauno tvirtovė mūsų nesu
laikys, nes ji bus paimlia dar 
iki mūsų atėjimo. Mes tu
rim pralenkti diplomatiją ir 
įneš ją pralenksim ir pasta- 
tvsim Europą prieš Įvykusį 
faktą.”

Po to kalbėjo gen. Želi
govskis, sutiktas didelėmis

Viršuj parodyta kaikurie 
vietiniai rekordai, oficialiai 
laikraštininkų matyti, Essex 
Challengero padaryti per vi
sos šalies Challenger Savai
tę. Čionykščiai savininkai ir 
tūkstančiai savininkų visoje 
šalyj pakartojo šiuos bandy
mus, arba bent patikrino 
savo Essex Challengerio jė
gą pakartoti bile vieną ar 
visus šiuos bandymus.

GREITUME PRADĖTI — 
jokis karas nesusilygina.

ARLINGTON: Wilmer G. Tenney, 793 
Massachusetts Avė.

5ROOKLINE: Hu<lson-Essex Co., 91 
VVashington St.

CAMBRIDGE: D. Ray Edger, 1077 
Massachusetts Avė.

CAMBRIDGE: Henley - Kiniball Co.. 
157 Vassar S t.

CAMBRIDGE N’ORTH: Brown & Rose, 
1963 Massachusetts Avė.

CHARLESTOtVN: Sullivan Sq. Motor 
Sales, 644 Main St.

’HEI.SEA: Broaduay Garage, Ine., 
15 Fourth S t.

DEDIIAM: Dedham Motor Mart, Ine., 
17 Ea-stern Avė.

DORCHESTER: James T. Beckvith 
Co., Ine., Edvvard Everett Sq.

EAST MILTON: E. E. Wa<lsworth, 
Ine., 424 Adams St.

EVERETT: Dean Motor Car Co., 87 
Broailvvay.

GREITUMAS — bile 
keliu 70 
LIPIME KALNAN — 
čiau, negu bile karas. 
ŽIŪROJ—palygink su bran
gesniais karais. LENGVU
ME DRA1VYT1—tėmvk mo
toro lygumą—styriti lengvu
mą—pakabuma ir smarkumą 
breksų. PATVARUME — 60 
mailių valandoj visą dieną.

Milijonas savininkų žino 
Super-Sixo ypatingus paran-

kuinus. Jie prilygsta Essex 
Uhallengeriui. Duodame pir- 
iną progą'išbandyti stipriau
sią, didžiausią, 
šią, švelniausią, lengviausią - 
važiuoti — pilniausią Essex 
kadais pabudavota. Bet vi-* " 
sas automobilių pasaulis tu
ri nustebti, kad net su 76 

‘pagerinimais kaina žemiau- 
šia Ešsex istorijoj — truputį 
augstesnė už pigiausią karą 
markele. -----------?—

ERAMINGHAM: Hudsou - Essei Co. 
—220 Howard St______-______
FRANKLIN: Supple & L’olsey. Summer 

St.
IIYDE PARK: Tlionias .J. Halpin, 12 

Centrai Avė.

Essex Co., 579 Centre St.
LENIAGTON: Thayer Huilson-Es.s'ex 

C<>„ 480 Mass. Avė.
MALDEN: tVright Hu<lson-Essex Co., 

284 PleAsant St.
MATTAPAN: Hu<lson-Essex 

Bltie Hill Avė.
MEDFORI): Hudson-Essex 

Mystic Avė.
MEDFORI): Hudson-Essex 

Broadway
MEI.ROSE: K. W. Fellows & Co., 29 

Upilant St.
NEtVTON: Krank

\Vashington St.
NOR\VOOD: Robert 

Square
QUINCY: Sylvester 

\Vashington St.



siems pridera.
Goodby New York 

Sveika Lietuva! „ 
Fed. Sekretorijgt'i*

• DARBUOJAS SU
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trankytis traukiniais po sve
timus Jtraštus, kur nereik

Prieš didyjį pasaulio ka-
i įr karščiausiam lietuviui 
ąlyan neatėjo mintis kad.Įįokiu svetimu vizų ir kitu.

r.-t, 1K '
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kelionę apsunkinančiu for
malumu.

■mMĮI

iciui padarius pradžią ,n- laivą
Griuviai malintieji savo se- 

Vnočiutę Lietuvą ir ją 
'darni naudojasi tuo pa- 
.ausiu susisiekimo keliu 
Baltic America Linijos 

mivais iš New Yorko tiesiai 
Ipaipėdon. 
f?1926 m. A. L. R. K, Fede
racijai skelbiant 

rsiją tiesiok
|| Yorko Klaipėdon Baltic A- 
įjnerica Linijos laivu “Litu- 
Mania” daugelis nenorėjo li- 
;į-kėti, kad tokis kelio pasirin- 
’.kimas turės sekėju, kas taip 
> mintyje, tas klydo, nes 
< praktika parodė, kad yra 
g’daug patogiau plaukti be 
^persėdimo vienu laivu išli- 

Lparit tiesiai Lietuvon, negu

pirmąją 
iš New

įt.

50

į

--------
180 Hale Avenue, 
Brooklvn, N. Y.

Baltic America Linija no
rėdama dar geriau patar
nauti Amerikos lietuviams 
norintiems šią vasarą aplan
kyti savo senąją močiutę 
Lietuvą ir kad toji kelionė 
nebūtu ilga ir nuobodi B. A. 
Linija gegužės 18 d. 1929 

i “Lituania” nusky
rė vien lietuvių ekskursantų 
naudai, todėl norintieji šią 
vasarą vykti Lietuvon ture-, 
tų pasinaudoti šia proga ir 
vykti kariu su didžiąja A- 
merikos lietuvių ekskursija 
tiesiai senojon tėvynėn Lie
tuvon, Su Diev New Yorkas 
— Allio Klaipėda!

Kadangi ne Jungtinių A- 
nierikos Valstijų piliečiams, 
norintiems sugrįžti būtinai 
reikalinga turėti sugrįžimo 
leidiniais — reenter permit, 
ir kad tasai leidimas ir kiti 
kelionei įvikalingi popieriai 
ima laiko juos visus pasiga
minti, taigi patariame iš- 
anksto pasirūpinti visais ke
lionei reikalingais raštais,

505 55 OESE4

Naujausi Lietuviški 
į Columbia Rekordai

M. STRUMSKIS, Soprano
10 colių 75c. su < irkestros Akompan.
16124F |Į Dukružėlė______________________________ _ Polksopg 

ij Kad Aš Našlaitėlė
-A. VANAGAITIS, K. B. KRAUČIUNAS ir M. ŽEMAITE 
s su Piano Akompan.

1

t *
; *

r' y Gieda Gaideliai
MAHANO.JAUS LIETUVIŠKA MAINERIU ORKESTRĄ 

Fr. Yotko. Vedėjas
16122F '| Tėvuko Polka Orchestra with incidentai

|l Kūmos Polka (Sinsina bv A. šaukeviėius) sinjring
16121F || Palangos Polka Orchestra

i! Tarnaitės Polka
REKORDU SURAŠĄS NETILPĘS ABEI.NAME KATALOGE. 

JONAS BUTĖNAS. Baritonas
161061’ j| Fordukas, l’art 1.

|j Fordukas, Part 2., Jonas Butėnas. Baritonas Ir
ji Marijona Strumskis.

. . -i'FA" CHORAS, Brooklvn, N. Y.
Vadovauja ir akompanuoja Vladas Žukas

16107F ĮI Dzimdzi-Drimdz.i ( Muzika Vanaagičio)
H Nesvalkiok Tu Nakčia

Operos Artistė, LIUDA SIPAVIČIŪTE, 
Uontralto’su Orkestras Akompan.

. 16108F || Bėda Kad Giltinė Neėda
Ii Vasaros Naktys.

MAHANOJAI S LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ. 
Fr. Yotko, I.eader—Singing l»y A. šaukevičins

~ _ i

___ |£ Petronėlės Polka
MAHANOJAI S LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ.

Fr. Yotko, I.eader
■' 16112F ji Magdės Polka 

į Medžiotojo Vairas
LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ 

16113F Puiki Porelė—Polka
2 Šešupės Bangos. Polka

u<- JONAS BUTĖNAS. Baritonas
su Orkestras Akompan.

. 16114F || Pamylėjau Vakar
y r.

j

t

16111F !| Vilnius Polka

*

»

i i; Išsigėriau Arielkytės
MAHANOJAIS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ, 

Er. Yotko. I^juler; Singing by. A. šaukeviėius 
Jaunikio Polka

į žuvininkų Vairas—Mnhanojans Lietuviška Orkestrą,
U Fr. Yotko. I^eader

LIETUVIU TAUTIŠKA ORKESTRĄ
16116F Ii Kalakutų Barškalai—Polka 

į Nekaltybė Valius
ANTANAS VANAGAITIS 

su Pinno Akomp. M. Yuozavitas 
16117F Įj Trys Jaunikiai

įi Muilu Du Broliukai—Antanas Vanagaitis is 
U K. B. Kraučiunas

JONAS BUTĖNAS. Baritonas
su Orkestras Akompan.

t

į'

f 16118F [Į Močiute širdele
— # Ispanė (Irfi S(vasmol«i
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIU ORKESTRĄ, 

Er. Yotko, I,eader 
16119F fl Kalvarijos I’olka 

y Raudona Kepuraitė Mazurka
ANTANAS VANAGAITIS 

su Piano Akomp. M. Yuozavitas 
~ J612OF J Nepažintum Tos Vietos 

j ii I>u Bėga
Paltanavičiui iš IVorcesterio dingus, parduodu Cohtmbia kompani
jos Gramafonns ir rekordus. Rekordai partrnnkti iš Lietuvos ir 
įdainuoti Amerikoj šių artistų: Aido Choro, J. Bnhruvičinus, M. 

| Petrausko, L. Sipavičiūtės, K. Jozevskaitės, J. 'Butėno. K. Menkc- 
t Hnnlutės, A. Vanagaičio, J. Kudirkos ir kitų. Pas mane bile kų 
1 pirkdami gausite gerų tnvorą. tinkamų patarnavimų fr sutaupysite 

pinigų.

*

r

»>

A. J. KATKAUSKAS
B 372—376 Millbury Street, Worcester, Mass.

Telephone Oda r 7206
*4 TTT Jįį |Į

Žėdnas žmogus rūpinasi apie sa
vo sveikatą. Nes sveikata yra 
brangiausias turtas. Miestuose 
gyventi nėra sveika, nes oras blo
gas. Yra patartina apsigyventi 
mažesniuose miesteliuose; kur o- 
ras geras ir dulkių nėra. Paim
kim miesteli Montello t. y. Brock- 
ton, Mass. Čia lietuviai gyvena 
gražiai ir turtingai Šimtai lietu
vių turi savo namus jr gyvena 
kaip ant farmų. Čia žmonės daug 
sveikesni, o kodėl? Beito, kad ty
ro oro netrūksta ir vanduo yra 
labai gardus ir sveikiausias visoj 
Amerikoj. Mūsų medicinos dak
taras A. F. Budreskis yra pasa
kęs, kad jis išgeria i dieną apie 
12 stiklų vandenio. Dėlto nėra 
ko daug stebėtis iš daktaro dėl jo 
stiprumo ir sveikumo. Mūsų mies
telis— Montello — yra nepertoli 
nuo Bostono. * Čia galima gyventi 
o Bostone fabrike dirbti. 'Monte- 
llo miestelis yra tuom laimingas, 
kad jis randasi nepertoli jūrių, 
gražių byčių. ežerų ir puikių par
kų ir miškų. Tiesa, daugumas 
važiuoja j Lietuvą aplankyti gi
minių ir pataisyti savo sveikatą. 
Čia ir vėl svarbu žinoti kokj lai
vą paimti, kad gauti sveiką valgį 
ir švarius kambarius.
esu 
tad 
gis
gyvenate nepertoli nuo manęs, tai 
krepikitės pas mane ypatiškai, o 
aš su mielu noru patarnausiu ir 
Į Lietuvą išleisiu ant geriausių 
laivų. Pinigus siunčiam Į Lietu
vą ir Į Lenkiją doleriais.

Mūsų drabužių krautuvė ir a-

Sis vaizdas parodo nuo didelių lytų Severe Beach užlietas 
kentėjo gyventojai prie Calumei gatvės. ,

gatves ir namų' skiepus. Daugiausia nū-

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE

Aš pats 
važiavęs perjūres 7 kartus 
žinau ką reiškia sveikas val- 
ir švarūs kambariai. Kurie

Comic Song

atdara iki 9 valandos va-
kare.

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

PARSIDUODA
S. BARRE—ūkis 100 akrų že

mės. Geroj padėty su barne ir 
didelis miškas. Parsiduoda iš prie
žasties mortgidžiauš. Kreipkitės: 
M. Cinsky, 340 Harding St., Wor- 
cester, Mass.

VĖLIAVOS IR ORGANIZA

Folksong

Orchestrą

Comlc Song

y

ak

tai musų specialybė ir ilgų metų p ra k 
tika. Darbas artistiškas. Kainos žemos

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

L®

i « f *3j ūš

PAIEšKAU busbrolių Juozo ir 
Adolfo Kaziūnų. Iš Lietuvos pa
eina iš Biržų miesto. Girdėjau 
kad jie gyvena apie Chicagą. Tu
riu svarbų reikalų, tad malonė
kite atsišaukti sekančiu adresu: 
Petras Kariūnas, 2658 S. 66th St., 
Philadelphia, Pa. (K.-22)

Užstojus gavėnios laikui žmo- 
neliai skaitlingai lankosi į gavė
nios- pamaldas. Trečiadieniais bū
na giedama Graudūs Verksmai su 
palaiminimu Švč. Sakramentu ir 
pamokslai. Penktadieniais ap
vaikščiojama Stacijos. Po pamal
dų duodama bučiuoti Šv. Kry
žiaus Relikvija. Prie to malonu 
priminti kad į kiekvienas pamal
das skaitlingai lankosi mūši? jau
nuomenė ir savo gražiais balsais 
gieda lietuviškas giesmeles, kas 
duoda malonaus įspūdžio. Kar
tais džiaugsmo ašaros rieda per 
veidą girdint jaunuolius varto
jant savo tėvų gražią kalbą, ypač 
tie kurie lankė arba dabar lan
ko mūsų parapijos mokyklą, ku
ri yra kaipo gaivinantis šaltinis, 
kuriame mūsų jaunuomenė semia 
Dievo ir mūsų tėvynes meilę. Mū
sų mokyklos obalsis: “Dievui ir 
Tėvynei arba dirbk ir melskis.

35-kių metų jubiliejus

Šv. Kazimiero dienoje 4 d. ko
vo buvo iškilmingas paminėjimas 
35 metų šios parapijos gyvavimo. 
Tą dieną pusė po devynių ryto 
buvo iškilminga suma su asista 
už parapijomis. Sumą laike mū
sų gerb. klebonas kun. J. J. Ja
kaitis. Diakonu buvo kun.
Vembrė, subdiakonu — kun.

Laike mišių mokyklos

S. 
A.

Daugis.
visi mokiniai ir mokinės priėmė 
šv. Komuniją. Prie to ir daugy
bė, parapijom?. 7 <30 vakare buvo 
iškilmingi mišparai. Mišparams 
užsibaigus, pamokslą sakė kun. 
F. W. Strakauskas iš So. Bostono. 
Po pamokslui buvo iškilminga

i
procesija. Kadangi yra gavėnios 
laikas tai kita dalis atidėta po 
Velykų. 7-tą dieną balandžio bus 
didelis koncertas puošnioj Junior 
High mokyklos salėje, kuri ran
dasi tarpe Grafton ir Dorchester 
gatvių. Mūsų didysis choras po 
vadovyste vargoninko J.
čio rūpestingai prie to vakaro 
ruošiasi. Prie to bus ir iš kitų 
miestų garsūs dainininkai ir daug 
kalbėtojų. Tikietaj jau iškalno 
pa rd avinėj ami.

Graži Pradžia

Gražiai pasirodė
Šioje parapijoje yra gražus pa

protys. Katalikiškos draugijos 
gavėnios laike užprašo šv. mišias 
ir visi nariai-rės laike jų priima 
šv. Komuniją in corpore. d. 
kovoo Marijos Vardo ir Lietuvai
tės po globa Šv. Petronėlės mote
rų dr-jos ėjo prie šv. Komunijos 
su ženklais laike trečiųjų šv. mi
šių. Tai yra dr-jos kurios viešai 
pasirodo, kad jų narės yra gilaus 
tikėjimo ir yra katalikiškos d-jos. 
Minėtos dr-jos yra skaitlingos na
rėmis ir daug yra pasidarbavę 
mūši? bažnyčiai. Tai yra sektinas 
pavyzdys.

Pilnųjų Blaivininkų Dr-ja ir 
L; R. K. ff.A 41 kuopos nariai — 
ir narės eis. sykiu ir priims Šv. 
Komuniją in corpore laike trečių- 

šv. mišių Verbų nedėldieny.
Senis

MONTREAL, GANADA
Parapijos Mitingas

Lietuvių Šv. Kazimiera parapi
jos klebonas kun. J. Maculonis e- 
nergingai darbuojasi parapijos la
bui.

Nuo 17 d. kovo prasidėjo šv. 
misijos ir baigsis kovo 23’ d.

Kovo 24 d. tuoj po pamaldų į- 
vyks parapijos mitingas. Tą pa
čią dieną vakaro Įvyks vaidini
mas ir koncertas.

Balandėlis

Suvirs 20 Metų .
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

r*
§1 kompanija Išdirbinėjo planus 

Bostone per 75 metus suvirž. Lie- , 
tuvis Ponas šarkiunas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vik- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
šyk dei katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Poną 
šarkiuną.

Vose & Sons Piano Čo.
160 BOYLSTON ST. BOSTON

LAIVAKORTES
W0RCESTERIEČIAMS

PARDUODU LAIVAKORTES I IR 
LIETUVOS

Pagelbėsiu išgaut pasus, vizas, 
sugrįžimui leidinius ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prjt.vrusi tame darbe; 
suteigsiu geriausį patarnavimą ir 
sąžiningų patarimų.

<•

ją

CAMBRIDGE, MASS.
Misijos

Kovo-IT ŠvT Joanos Marijos 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
■prasidėjo misijos. Misijas veda 
Tėvai Marijonai: J. Vaitkevičius 
ir Al. Bublys., Misijos tęsis per 
dvi savaiti. Šią savaitę moterims, 
kitą savaitę bus tik vyrams. Mo
terėlės ir mergaitės lankosi skait
lingai į misijas. Tikimasi jog vy
rai lankysis dar skaitlingiau, nes 
Cambridge’iaus vyrai dažnai pra
eityje pralenkdavo moteris.

Žemai-

Kovo 10 dieną š. m. mūši? kle
bonas praneša kad jau šių metų 
pradžioj išmokėta $3,000 mokyk
los skolos. Taigi vos tik trečias 
mėnesis šių metų o jau tiek sko
los išmokėta. Tas parodo kad šio
je parapijoje parapijonys gerai 
atlieka savo pareigas užsimokėda
mi iškalno savo mokestis j para
piją. Tokiu būdų palengvina savo 
klebono darbuotę.

Pranešame
i

kati Ponia CTVINgKIENfi, kuri seninu turėjo savo krautuvę po 
num. 363 Millbury.St.. dabar dirba musų rakandų krantuvėj. Ji
nai užėmė šią vietų musų įstaigoj su tuom kad turime gerą ištiki
mą varčią. Kostumerhis visuomet patenkinam Ir su Jais npsefnam 
teisingai. Kviečiame visus Jos buvusius koštumerlns atsilankyti Ir 
taipogi visus šio miesto lietuvius pas

WALSH FURNITURE COMPANY
14—16 Trumbull Street, Worcester, Mass.

WORCESTER, MASS.
JUZĖ RAUKTYTĖ

Dienom Vakarais ir šventini.
88 Front St. 50 Sterling St.

WORCESTER, MASS. 
Tel. Park 1910.Religinės Iškilmės

Gavėnios motu, vietos šv. Kazi
miero bažnyčioje, kas metai būna 
ilgesni, sistemai ingi dvasiniai la
vinimai : tai misijos, tai rekolek
cijos. šiais metais — teikiamos 
lekolekeijos; veda šios bažnyčios 
kunigai, pagelbint apylinkės dva
siškiai. Kančios sekmadienyje 
buvo užbaiga rekolekeijų moterį? 
ir ^merginų. Jas užsipelnė* viešo 
pagyrimo už taip uolų pamaldų 
lankymąt drožtiSį dieną bažnyčią 
buvo pilna.

i nios kasdien 
atidavimui 
sinaujinti 
kėjime.
pamokslai 
i akarais.
kramentu buvo teikiamas kasdien, 
gi šeštadienio vakare dar buvo 
duota pagerbimui bei pabučiavi
mui šv. Kristaus Kryžiaus relikvi
ja. Užvis įspūdingiausia, tačiaus, 
buvo sekmadienyje, kuomet per 
visas ketverias šv. Mišias visa 
bažnyčia tiesiok bangavo nuo ei
nančių prie šv. Komunijos, ypa- 
tingai-gi per trečiąsias šv. Mišias, 
kuomet dvi draugijų Šv. Marijos 
Vardo ir Šv. Petronėlės, priėmė 
šv. Komuniją in corpore: dviem 
kunigams dalinant Švč. Eucharis
tijos Sakramentą ir tai dar Mi
šios nusitraukė ligi kitų. Šv. Ma
rijos Vardo ir Šv. Petronėlės 
Draugiji kas metai viešai visa 
draugija pagarbina Viešpačių- 
Viešpatį; už savo tikybinį susi
pratimą tų draugijų narės užsi
pelno viešo pripažinimo. Bepiga

i
i

Didžiausios jų mi- 
rinkosi bažnyčion 

Viešpačiui garbės, at- 
dvašioje, sustiprėti ti- 
Rūpestingai prirengti 
buvo sakomi rytais ir 
Palaiminimas Švč. Sa-

I WM. J. GHISHOLM
X Vienintelis Lietuviams 
| Graborius
$ Patarnavimas dieną ir naktį. 
| 331 Smith Street
| PR0VIDENCE, R. I.
t Tel. De. 1952

*

DR. J. G. LANDŽIUS
gyvenantiems

(SEYMOUR) 
Providence St tVORCESTER 

Tel. Park 5873
Suteikia patarims laiškais

51

Moterų-m ergini? misijos baigsis 
prieš Verbą subatos vakare. Vi
sos moterėlės privalo dalyvauti 
užbaigtuvėse.

Vyrams misijos prasidės per 
Verbą su suma, baigsis Velyki? 
vakare.

Šv. mišios per Verbą bus 7, 9 
ir 11 :30 valandomis. Per Vely
kas mišios bus 6, 9, 11 :30 valan
domis.

I
ta
šv.

'žbaigiant misijas bus suteik- 
kaip moterims taip ir vyrams 
Tėvo palaiminimas.

Vietinis

HARTFORD, CONN i

Švč. Trejybės lietuvių parapija, 
kovo 10 d., Iškilmingai minėjo 
vienų metų sukaktuves nuo pa- 
šventinimo naujosios mūsų baž
nyčios. Bažnyčioje buvo iškilmin
gos pamaldos. Laike pamaldų ir 
šv. mišių giedojo šv. Cicilijos cho
ras ir keletą įžymių svečių solis
tų art. R. Juška ir kiti.

Vakaro įvyko bažnytinis kon
certas bažnyčioje. Koncerto pro
gramas buvo turiningas. Giedo
jo vietos choras, p. L. Vasaičiui 
vadovaujant, solistai art. R. Juš
ka ir art. E. Aušriūtė, p-lės A. 
Baukiūtė. E. GumbreviČiutė, pp. 
K. Kedys, M. Kripas ir p-nia A. 
Šimanskiene. Sihuiko solo graji- 
no p-lė A. Norkevičiutė. Vargo
nų solo išpildė p. J. J. McGovem. 
Graži? ir turiningą pamokslą pa
sakė kun K. Vasys iš Westfield. 
Mass.

Koncerto programa buvo išpil
dyta gerai ir visi buvo patenkin
ti.

toms draugijoms turint sumanią 
valdybą. -

Rekolekcijos vedusioms vyrams 
ir jaunikaičiams užsibaigs Verbų 
sekmadieny. Tikiuosi jie patys 
savo pamaldas aprašys. Moterų 
per jų rekolekcijas j bažnyčią ne
įleis.

J. H. K.

ER

JUOZAS GALiAUSKAS J
Automobile & Sign Painting. J 

IVe Specialize i n Duco.
5 GralM>wski Sq., IVorcester, Mass B

'.'iiii'įHiltr.rBnHIcLlh;

—_____ 1

Į JOS. G. ZUROMSKIS
3 Vienlntėlis lietuvis laisniuotas e- 
3 lektrišinas. Turiu S metus prity- 
§ rimo. Taisome ir įvedam motoms 
3 ir vandenio pompas. Taipgi taiso- 
g me ir parduodame radios.

1 STOCK ROOM
B
1 10 Ellesworth St., Worcester

-V______________3 Tel. Pnrk 5452. Tel. Cednr 7336

T f
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DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

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

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

nas, Liaudies Namai, “Ž v a i g- 
ž d u t ė a ’ * Administracija.

Mapie 5685

JUOZAS ČIŽAUSKAS
Vienintelis Lietuvis Laisniuotas 

Plumberis
Dedu visokius plumhing Ir heating 
už žemas kuinus.

58 Orange Street 
Worcester - - Massachusetts

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS
Išpildau gydytojo receptus Ir ui- 

įnikau visą eilę gyduolių.

VERN0N DRUG COMPANY 
360 Millbnry Street 

Worcester, Mass.
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LIETUVOS
ŽENKLAI

VIHUS RAGINAME*ATSILANKYTI

Bus Rodomi —
VERBŲ NEDELIOJ

(INSURANCE)
239 Broadway, So. Boston
AjHlraudŽiu visokias nuosavybe* 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

MES UŽLAIKOME NAUJAUSIUS RADIO 
IR GRAMAFONUS

IEŠKOMA
Juoz. Andrikaitis, gyvenęs Chi- 

Ca"o^Ill. Icškomasai.ąrba žiną a- 
pie ji asmenys prašomi susižino
ti su Lietuvos Pasiuntinybe Wash- 
ington’e — Lithuanian Lėgation, 
2622 — lGth.St., N. W., Wash- 
ington, D. C.

Lietuvos Pasiunt. Amerikai

Jamaica Plain
Naujas 3-jų šeimynų namas 5-5-5 
kambariai su visais įtaisymais, 3 
štymo pečiai, priekiniai ir užpa
kaliniai piazai. Rcndų neša $1548 
j metus, parsiduoda tik už $1X- 
500, įmokėti < $2,500. Kontrakto- 
rius bankrutino, tai likosi paimta 
už mortgičius. vien iš tos priežas
ties parsiduoda pigiai. Matykite 
TUINYLĄ.

Kitas Bargenas
City Point, 3-jų šeimynų namas 
4-5-5 kambariai su visais moder
niškais improvementais ir dideliu 
jardu. Rendų neša $90 į mėnesį. 
Prekė $8.500. Įnešti $1,000. Maty
kite Ivašką.

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

Laukia darbai draugijose ir 
laukia visas So. Bostono jauni
mas. “Hurry up!”

rį.a,,
frAUJAS ADVOKATAS

. . . ■ - scr*. “-ę '> v t' -- ■ ■

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

A. Neyiera, gerai žinomas kai
po energingas ir’ geras darbinin
kas visuomeniniame veikime, bu
vo išvykę® į Nantucket, Mass. prie 
vasarnamių statymo. ‘‘Darbinin
ko” visam štabui rašo: “Tai to
kius namus dabar statau. Bet 
tuoj būsiu namuose. Su pagarba,

Dorchester
Vienos šeimynos 8 kambarių na
mas su visais įtaisymais ir šilu- 
moms, 5 karų garadžius. Parsi
duoda tik už $5.000. Įnešti $1,500.

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

sveikina vyčius—tikisi 
PASIMATYTI

Telesforas Znotinas, L. V. 17 
kp. narys, radio operatorius ant 
laivo “Yorba Linda,” rašo savo 
draugui, kad šį sekmadienį iš
vyksta iš Beaumont, Tesąs į Pro- 
vidence, R. I. ir Boston. Atvykęs 
į Bostoną tikisi ištrukti porai va
landų ir aplankyti namiškius. 
Taipgi tikisi pasimatyti ir su sa
vo draugais vyčiais.

Jis sveikina visus L. Vyčių 17 
kuopos narius. . K.

Pobažnytinei Svetainėj
FIFTH STREET SOUTH BOSTON, MASS
Vaikams 4-tą vai. po pietų; s u augusi mes 7:30 vai. vakare.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS
PARAPIJAI

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

’. PARKWAY AUTO SERVIC1 
Savininkas Viktoras Vaitaitis

Parduodam naujus Stndėbaker’his ir Erskikus. Taipgi taisos 
visokio padirbimo automobilius ir pervežam nuo kelio raftžM* 

sius di&ą ir naktį-. Užlaikom Guli ir Sinclair gMolinfc.’^ 
415 01d Colony Avenue, South Boston* Maa^

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOSv 
VALDYBO SANTRAŠAI ‘ 3

Pirmininkas — Mot. Versiackas, * 
694 E. Fifth St., So. Boston, Mass.’.

Vk-e-l’irminirikas — Povilas Raka, .3
125 Bovven St.. South Boston, MaaAl 

Prot. Raštininkas — Ant Macejunasį
450 E. 7t h s t., So. Boston, Maakš 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuieikta,,
109 Bowen St, South Boston, Mass.^ 

Iždininkas — Andrius Zalieckas, A
150 H Street, South Boston, Mas&t 

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,' «
(«fC> E. Broadvvny, So. Boston, MaA] 

Draugija laiko savo susirinkimus kąs
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio’ 
Lietuvhj Salėj, kertė E ir Silver gtyĮ 
So. Boston’e. 1 :30 vai. po piet%v 
Ateidami snsirinkiman prašome at-' 
sivesti naujų narių prirašyti prio'i 
musų draugijos. -„v "1

.VYČIŲ SUSIRINKIMAS
L. Vyčių 17-tos kuopos susirin

kimas Įvyks nedėlioję, kovo 24 d., 
parapijos salėje ant 7-th St., 4:30 
vai. po pietų.

Į šį susirinkimą prašome suei
ti ypatingai tiems nariams, kurie 
užsimokėję. bet negauna organo 
“Vyties.” Turėsime aptarti, kas 
būtų gaitnur daryti, kad Centro 
raštinę priprašius kaip nors, kad 
ji šiokią tokią tvarką pas save 
įvestų. Valdyba

PARODA PAVYKO
South Bostone, evakuacijos die

noj, įvyko iškilfninga paroda. Ex- 
majoras J. Curley buvo parodos 
vadas. Jis vra labai populerus. 
Publika kėlė jam dideles ovaci
ja®. Beveik niekas neabejoja, kad 
jis bus “nešt mayor of Boston.”

■---- '------------------------- *
f vyro -išlaidoms) kaip greit jis 
bus prisirengęs išduoti jo žmonai 
Vizą. Kuomet vyras sulauks tą ” 
laišką ar telegramą žmona galės 
vykti į Kanadą, bet ne pirmiaus. 
Kur galima, patartina vyrui ke
liauti į Kanadą su žmona, nes 
žmonos, kurios vienos keliauja y- 
Įiatlngai aAi riai išegzamuĮUOt^—

/Kuomet žmona vyksta Kanadon, 
turi su savim vežtis sekančius do
kumentus, kurie?Vra. itikalingi į- 
važiuoti į Kanadą ir išgauti A- 
merikos vizą.'

ROMANAS BANDYS IŠPLATIN
TI LIETUVOS IŠDIRBINIUS 
P-nas J. Romanas sugrįžęs iš 

Lietuvos griebėsi darbo, kad iš
platinti Lietuvos išdirbinius Ame
rikoje. Pirmiausia pradėjo nuo 
saldainių “Birutės” fabriko. Jis 
yra įgaliotas “Birutės” fabriko 
kompanijos generaliu įgaliotiniu 
priiminėti užsakymus. Parsivežė 
iš Lietuvos visų rūšių saldainių 
parodymui ir jau sako gavęs ke
letą užsakymų. ‘ K.

Combination instrumentus, geriausių Amo 
rikos išdirbysčių: Columhia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi daugybė gra 
žfausių lietuviškų rekordų. UžcilC pasiklau 
syti ir nusipirkti.

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

CHMIELINSKI REIKALAUJA 
$200,000 UŽ DUKTERŲ 

GYVYBĘ

Ponia- Chmielinski iš Brookline 
inešė dvi bylas Į Norfolk County 
teismą Dedhame, kur reikalauja 
iš James J. Graliam iš'Nrmtorr 
$200,000 atlyginimo už dviejų 
dukterų, Jeanette ir Bcrniee gy
vybę. Ji savo byloje pažymi, kat 
Graham važiavo automobiliu ne
atsargiai ir užtai jis turįs atša
lt vt i.

Henrikas P. Lesbui^as

garbingai- išlaikė Massachusetts 
valstijos teisių kvotimus. Jis yra 
tik 24 metų amžiaus jaunikaitis. 
Pradinį mokslą baigė Lynne. 
Aukštus mokslus su pagyrimo 
laipsniais pabaigi Harvardo Uni
versitete. Yra gavęs ir Scholar- 
ship. Ilarvard Law kursą baigė 
1928 m.

Jaunas advokatas atidarė tei
sių ofisus gimtinėje vietoje Lynn, 
Mass. ir Cambridge, Mass. K.

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap-l 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš' 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na : metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis-

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

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra Indoma su Jais 
susipažinti. Jnos galima 
vartoti kaip atvirutes. Žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, Mvlso yra 40 ženklu.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS”
366 W. Broadvzay 
S. Boston, Mass.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

iiCRHIHTrh

GEO. MASILIONIS,
377 West Broadway, South Boston, Mass

1. Telegramą arba laišką nuo 
Amerikos konsulo Kanadoj.

2. Žmogaus Amerikos pilietys- 
tčs eertifikatą.

3. Apsivedimo eertifikatą.
4. Užtektinai pinigų, pinigais, 

čekiais .ar banko knygutę, kuri 
parodys, kad turi pinigų banke. 
(Kanados valdžia nepavelina įva
žiavimą žmogaus,.kuris negali sa
ve Kanadoj užsilaikyti).

5. Dvi kopijas savo gimimo cer- 
tifikato. Jeigu neturi gimimo 
certifikato su savųn, turi rašyti 
arba pasiųsti kabelį Lietuvon pra-

• šydama dviejų kopijų.
6. Pasportą. Lietuvos valdžios 

jai išduotą. (Lietuvos konsulas 
Nevy Yorko pagelbės šiame atsi
tikime).

7. Du laiškius arba afideivitus 
nuo dviejų atsakomų žmonių šio
je šalyje, kurie ją pažįsta. Turi 
Užtvirtinti žmonos dorą būdą. Tų 
laiškų turi turėti dvi kopijas. Pa
tartina išgauti laiškus arba afi- 
deivitus nuo atsakomų žmonių, 
nuo bankieriaus, arba nuo kito

REIKALINGOS MOTERYS 
PARDAVĖJOS 

kad kreiptųsi į įsisteigusį darbą 
demonstruoti ir priimti užsaky
mus dėl Idalia Foundation Gar- 
ment. 59 Tempk1 PI., kambarys 
817, Blake Bldg., Boston.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOg || 

PO GLOBA MOTINOS ŠV&
VALDYBA -

Pirmininkė — Jieva Marksienįjl^iįj
625 E. .8th St., S. Boston, Masą 

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonienlį *?>
11 Monks St., S. Boston, 

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė, .
443 E. 7th St., S. Boston, Mas» 

. _ Tclephone South Boston 3422-RJ>^ 
Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^'^T

29 Gould St.., W. Rosbury, Mass, ; 
Iždininkė -- Ona Staniuliutė,1-

105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 
Tvarkdarė — Ona MizgirdieaS*-— 

1512 Columbia Rd., So. Boston 
Draugija savo susirinkimus laike'*2;

kas antrą utarninką kiekvieną 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po "y 
bažnytinėj svetainėj. '£<

Visais draugijos reikalais kreipki-^-
tės. pas protokolų raštinhiP^^ 

• laišku ar telefonu.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-J0įW 

VALDYBOS ANTRAŠAI
Pirmininkas — .1. Grubinskasį z 'X • 

24 Prescott St., Ileadville, Jfasfc
Vice-Pirmininkas — J. MarkelionJn ” 

140 Bowen St., So. Itoston, Mass,
Prot. R5štinink;is — P. Milius, ) ‘ 

541 E. Seventh St., S. Boston,
Fin. Raštininkas — M. šeikls, .

304 \V. I5roa<lway, So. Boston,
Iždininkas — V. Balutis x Fįp

3G Mercetv St., So. Boston, Mass. -iįįįį 
Maršalka — J. Zuikis, - “ĮgS

7 IVInfieid St., So. Boston, Mass
Draugija laiko susirinkimus kas ant* -X 

r:j nedėldienj kiekvieno mėnesio, PO 
num. 402 E. Seventh St., parapijoj 
salėj, 7th St., South Boston, Mass.

Pirmininkas
539 E. 7th St., So. Boston, Mass.
Telephone South Boston 3552JS Y 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauskai k
24 Thomas Pk., S. Boston, Masi^ 
Prot. Raštininkas—J. GlinecMiO 
5 Thomas Pk., S. Boston, j* 

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

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

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 Winfield St., S. Boston, Masą 

Draugija laiko susįrinkimus. kak
trečią nedėldienj kie’kvieno Y 
nėšio, 2-rą valandą po pifltfc/’i 
parapijos salėj, 492 Ę. SevenUK) 
St., So. Boston, Mass. -

 - . - •

f1?
-*■ ........................................... 1£ * .
profesijonąlo. Kur galiipa tegul 
aiškai parašyti ant tn žmonių 
liznio pofcieros. --------------

Nieks negali garantuoti kad ši
tą Amerikos piliečių žmoną leis 
važiuoti į Kanadą. Pasitaiko, kad 
tokius ateivius sulaiko prie Ka
nados rubežiaus, bet paprastai jie 
-deiiiti ant t laiko Jeigu
Kanada neįleis žmoną ji turės 
grįžti atgal .Europon ir lenais 
Amerikos Konsulate turės prašy
ti Amerikos nekvotinės vizos.

Viršmjnėti reikalavimai aprū
pina ir vyrus, kurie rtpsiveda su 
Amerikos pilietėmis, ir kurie nori 
sulegalizuoti savo buvimą Suv. 
Valstijose.

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA M

Pirmininkas — Antanas Navikas, S
702 Fifth St, So. Boston, Masa.

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičiui, / '.f-
92 Savvyęr Avė., Dorchester, Mągfc > , 

Prot Hažtiuinkas —- Albinas Nevtefįį
948 E. Bfoadway, So. Boston, Ma* - ‘ i 

Fin. Raštininkas — Juozas Gužėvičląą?
27 Tampa St., Mattapan, Mass. >’ j 

iždininkas — Vincas Kališius, . •
67 G Street South Boston, Mass. v 

Tvarkdarys — Kazimieras Ambroaas, •'■nųjį
492 E. Seventh St, So. Boston, Ma* 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 ;į3 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

■ ■ - — — i ’ H’-’įjįĮį
ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP ’į 

DR-JOS VALDYBA į XI
M. Žioba, :

Norėdanf giluti teisingų ir greitą patarnavimą visuo
met kreipkitės mūsų ofisan. arba prie mūsnj agentą: B. B. 
Stefan, J. Gailius, Al. Ivaška, J. P. Tuinyla, A. Mizara, 
F. Siluk, S. Jokubauskas, K. Yurgeliūnas, A. Ivas.

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

KITI SKYRIAI
Bq«TON nnrirE •_______ __ BROCKTON OFFICĘ:

18 Tremoot St, Kimba! RTdįt. — 630 North. Mnin Street,
Rootn 206, Tel. Uberty 7865. > Telcphon® Brockton 228

. - ' \ . ■ f '3 ”* :• .

IT Klausimas: Je^t - sūdegališkai 
atvykus -į SftY. Vaistini' ię^tgi- 
na ištekėtų už Amerikos jžftiėčio 

f ar ją valdžjt^ šakojas kadįjite- 
į gališkai atvykuą?$ali fcdfeįMtūų- 
t ti ar tik nuo jų rėikatlutiyboną ?
Ar vyras gali paiųesti Jc? Ameri
kos pilietytrtę kuomet apsiVeda.su I 
uelegališkai ' atvykusia ateivė? 
Kaip tokia ateivė gali sulegali- 
zuoti jos buvimą?

M. K., New York, N. Y.

Atsakymas: Amerikos pilietis 
nepameta Amerikos piliety^tę jei
gu apsiveda sir at«vc motere ku
ri uelegališkai atvyko j Suv. Val
stijas. _> i :

Sulegalizuoti būrimą Suv. Val
stijose žmona turi laikinai apleis
ti Suv. Valstijas. Jeigu nesule- 
galizuos būrimą ją galės išdepor- 
tuoti bile kada jos atsitikimas v- 
ra praneštas immigraeijos oficie- 
riams. »

Specį^lis Bargenas
City Point. vienos šeimynos S-nių 
kambarių namas, atskirai būda-i 
votas,su improvementais, turi bū-1 
ti greit parduotas, nes savininkai’ 
nori pasidalyti turtu. Namas la- 
baipatogioj vietoj, arti prie by
čių, inokyklų ir Stoni. Prekė $3,- 
300. Užteks ir mažo'Įnešimo. At
siliepkite tuoj aus, nes gali būti 
bile dieną parduotas. Matykite A. 
Ivašką._____

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

Vyras turi išpildyti form 633, 
jos naudai, ta forma prašo, kad 
ji būtų pavėlinta įvažiuoti į Suv. 
Valstijas kaipo nekvotinis immi- 
grantas. Ji turi teisę būti taip 
skaitoma, nes ji Amerikos pilie
čio žmona. Gali gauti kopijas 
tos formos iš Bureau of Immi- 
gration, YVashington, D. C. arba 
iš Foreign Language Information 
Serviee. 222 Fourth Avė., New 
York City.—Tos- fermos, turi-būti 
atydžiai išpilddytos sulig nurody
mų ir kuomet išpildytos turi būti 
sugrąžintos Commissioner of Im- 
migrafion, Washmgton. D^-C.

Paprastai,, šitokiuose atsitiki
muose žmonos vyksta i Kanadą 
gauti Amerikos vizą. Formoje 
633, vietoje kur turi būti pažy
mėta žmonos dabartinis adresas, 
vyras turi įrašyti kokį adresą Ka
nadoj. Žmonoms j^-yenant rytuo- 
Tė. patartiud vykti į Montrealį.— 

Kaip tik greitai vyro prašymas 
bus užgirtas, Jani Immigraeijos 
Biuras tą praneš. Kaip tik jis 
gauna tą pranešimą iš YVashing- 
to’.io turi parašyti laišką Ameri
kos konsulai Kanadoj, pranešant, 
kad jo žmona atvyksta Į Kanadą 
prašyti nekvotinio immigranto vi
zos ir tegul prašo Konsulio, kad 
laišku arba telegramų, praneštų1 tracija Jurbarke,

apsiVeda.su


Valdyba

M. Songaila
Valdyba

Valdyba

LAIDOJIMUS

BUS GALIMA ORU 
VAIKŠČIOTI x

BALTIMORlį MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose Įvyksta LDS. 30 kp 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
sL Kviečia Valdyba

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. [.KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

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

AR LENGVA VIEŠAI 
KALBĖTI

“Tokią moterį 
žmoną geriau 
ugčiau.” Mi- 
ė iuoku. Tik

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 klausimi}. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdybai

| 811-812 Old South Bldg. | 
1 294 Washingtori Street |
į Boston, Mass. |
® Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M. g 
g GYVENIMO VIETA g
g? 37 Gorham Avenue, Brookline. Įg 
4- Telephone Beacon 5578 g

BE GALVŲ GIMTŲ...
Buvo vienas toks nelaimingas 

žmogus, kad beieškodamas laimės 
ir žemės, ir namų nebeteko.

Kažkas jam patarė Įsteigti skry
bėlių parduotuvę.

Tas gi verkdamas atsakė:
— Užtikrinu, kad tada žmonės 

tyčia be galvų gimtų tik dėl to, 
kad aš neturėčiau kam savo skry
bėlių parduoti. “M. L.”

BR00KLYN, N. Y.
Pirmadieny, bjdand. 8 dieną 

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

Valdyba

kurine* paveda 
mane prlžiurĄJI- 
rnn1, visuomet 
būna pa ten kint I 
ir sntnnplna pe- 
rokai pi n įsi).

Mano kaina
Ir visur 

vienoda.

rONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadtvay, So. Boston, Mass. 
Reaidence: SIS \v. Thinl St

Telefonas: Soath Boston 0004-W.

CAMBRIDGE, MASS.,*
• / 7 * t ■ ■

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 14, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

1373 ______
OFTSO .VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE

2 šeimyną namas Ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 J metus. 
Kaina $6,500, įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą Ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lanko ir 
t* Ttdaus..Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadvvay, 
So. Boston, Mass, Teis. S. B. 1662—1373.

Parūpinam mortgiėius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
gilių, kreipkitės pas mus. lriSiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
Išmokesčio—tik Mass. valstijoj.

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

Parduodam anglis ir malkas, pristotam | namus ne toliau kaip 12 my- 
nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR STUNGIAM PTNTGUS I VISAS 
I < ■ \ AALTS.

pirmininkas Puankarė. .To 
kalba tesėsi 10 vai.

SO. BOSTON, MASS.
Antradieny, kovo 26-tą dieną, 

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi-1 Malonėkit 
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingą klausimų pa
kelta svarstymui. Be to, bus ge-

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

Įvyks baland. 7 d., Aušros .Vartą 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbią reikalą.

Kviečia Valdyba

SUSKAITĖ
— Kiek Tamsta turi metų?
— Dvidešimt.
— O Tamsta?
— Dvidešimt poakius.
— Tai už penkių motų būsim 

vienmečiai. “M. L.”

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. susirinkimas 

balandžio 7 d. tuoj po ant 
mišių, bažnytinėje svetainėj 
ginamo kiekvieną narį ateit 
sirinkima, o ypač tie, kurk 
likę su mokesčiais.

SAINT CLAIR, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
balandžio 7-tą d., šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šr susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

UBAGŲ BALNU 
BERLYNE 

u šią žiemą Berlyne, kaip 
paprastai, buvo daug ir į- 
domią pasilinksminimų, bet 
vienas originaliausią, be a- 
bejo, buvo — ubagu balius. 
Tai nebuvo kaukių balius,x 
kur svečiai būtu ubagu kos
tiumais apsivilkę, bet tikru 
profesionaliu ubagų balius. 
Jį suruošė vietos ubagų 
draugija, taip vadinama 
ubagų gildija. Tos draugi
jos uždavinys yra savo na
rių reikalų gynimas ubaga
vimo ‘‘darbe,” ubagu aprū
pinimas jiems reikalingais 
rūbais, taip'pat organizavi
mas ubagų biržos, kur uba
gai gali iškeisti ir parduoti 
išmaldomis gautus daiktus. 
Lėšas draugija surenka iš 
nariu mokesčio, kurio su
plaukia gana daug nes 
profesionalūs ubagai gerar 
uždirba. Dabar d-ja nuta
rė praplėsti savo veikimą ir 
suruošti pirmą balių. Visa 
įvyko didelėj paslapty. Iš 

^muzikantą paimta iškilmin
gas pasižadėjimas, kad jie 
neišduos kur ir kada balius 
įvyko. Ubagai atvyko į ba
lių su savo poniomis ir ne

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

susirinkimas įvyks penktadienv, 
bal. 5, 7:30 vai. vakare, Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

Lietuvis Dantistas

DD= S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
Tol. So. Boston 2300

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo J :30 iki 5 :30 j>o piet Ir 
nuo G iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti perą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. K i' 
tas susirinkimas Įvyks penktadie
ny, baland. 5 <1., 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite 9-a ’ 
iai. Nepamirškite užsimokėti dė 
kles. ' Valdyk

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS
_____________ Tel. South Boston J662

BR00KLYN, N. Y.
.LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks 29 d. kovo, 7 :30 vab 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas RObliiig- 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink, 
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsų brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Viešai arba žmonių mi
niai kalbėti Jiėra tolmpa 
prastas dalykas,' kaip kam 
besiklausant kalbėtojo gali 
atrodyti. Svarbesnieji viešo 
kalbėjimo arba oratorystės 
privalumai vra aiški tarena, 
suprantamas ir vaizdingas 
minčių dėstvmjas, nuoširdu
mas ir sugebėjimas įtikinan
čiai kalbėti. O svarbiausia, 
tai klausytojų kultūrinio ly
gio ir jų nuotaikos suprati
mas. Veikiančiu balsu ir be 
nuotaikos kalbant svarbiau
sias dalykas klausytojui pa
sidarys* nuobodus ir įkyrus. 
Sąmojus, jumoras ir taktas 
geriausi kalbėtojo palydo
vai. Minia yra tokia, kad 
kalbėtojas tą patį dalyką 
aiškindamas gali ovacijų ar
ba plytgalių iš jos susilauk
ti. Maža iš minios kalbėto
jui replika gali visą jo triū
są ir aiškinamąjį dalyką nie
kais paversti. Tai pasitai- 
ko įgudusioms ir garsiems 
kalbėtojams. Pav. žymus 
anglų visuomenes teikėjas 
Loid Džioržas, bekalbėda
mas didelei žmonių miniai 
palietė kiek įteigiamai mote- 
iii teises. . Tuoj, iš-mm tos at- - 
siskyrusi viena moterų gy
nėja įlipo į tribūną ir gar
siai sušuko: “Ko jūs klau
sėt, šito mulkintojo nesąmo
nių ? Jo žmona būdama aš 
pasmaugčiau jį." Įspūdisk 
buvo toks, kad minia pra- ‘ 
dėjo iš juoko žvengti ir plo- . 
ii drąsuolei. Buvo aišku, 
kad kalbėti galinta bus to-

, * V’' 1

‘ -.į J *

HARTF0RD, CONN. ’
LDS. 6-tos kp. susirinkimas j- 

vyks baland. 14, tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avo. Malonėkite visi nariai 
nes yra svambią reikalą dekkuo- 
pos naudos.

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

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas Į- 

vyks baland. 7 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 

; visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
nes po vasaros vakaciją likjo už
vilktos.

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtą ir juokingą pasi 
skaitymą, dainelių, deklemaci 
j^-
Verta kiekvienam turėti na 
muose ta gražią knygutę.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASFER 
(EASPARAVI0IUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O1»io valandos: 

nuo 9 Iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki 5 
ir nuo 6 iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais Ir ne- 
aeidienlals,-talp-gl seredumls uuo 

12-tos diena uždarytas
Taipgi nuimu ir K-Ray

HUDS0N, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

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

W <WNESS SAKE,HENRy, you JUST ] 
MISSEP HI11in64hattruckWinche$/what j 
AREyoUlHlNI!lH6(?F,7SUReW NOTPRMNS.J 
>71) WOUIP HAYE ŠONE 1W|X)H

u<žht$ ir i mpii'F st/PPEP-rtv anp 
N<9W AlM(%r®ASHIN6 IN1& A TPOČ K 
STOP SPPFDIN&^ILL yoU? J
ippK

t

lingumo ir oratorišką gabu- skaTrnaluoti bei nusimurzi 
mų pažyminys. Ligi šiol il
giausia kalbą buvo pasakęs

nę, bet frakuoti ir smokin
guoti, jiors buvo leista at- 

prancūzų pensiją ministeris eiti ir paprastuos kasdieni- 
Lui Maron parlamiente 1926 niuos tamsiuos rūbuos. Po
ni., kuri truko 7 vai. Bet nios, žinoma, ir gi baliniai 
dar ilgesnę kalbą nesenai pasipuošusios. Muzika bu- 
pasakė prancūzą ministeris| vo gera ir programa turtin

ga. Ubagai šoko, flirtavo 
ir. gėrė, paprastus- vynus ir 
šampaną. Baigėsi balius tik 
apie rytą. 0 išsimiegoję ir 
pasilsėję ubagai vėl išėjo Į 
gatvę, kur kampuos ar kito
se pelningesnėse vietose kar
tojo savo nelaimingus skun
dus: “Gelbėkit vargšą, duo
kit skatiką...” “Namie mirš
ta badu penki maži vaiku- 
čiai...” ir t. i. “L. ŽP

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Ritate Street 
320—321 Erchange Building, 
TeL Hubard 9396.

Vakarais ir Sukatomis po pietų: 
antį okarinas. Šidlausko name, 
•ėjimas 319 F. Street. Snnth 

- Boston. -Te?. S. H. 6575. ~

Gyvenimo vieta: 33 Roeemont St 
Dorchester. Tel. Talbot 2878

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

Telephone So. Boston 4486
Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
naftlalčiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite Juos.. AS 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietnvis Graborius, Balsnomno- 

tojas, Real Estą te ir Public 
Notaras 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. į 

Rezidencija: 838 Dorcheater Av.
Dorcheater, Mass.

E. V. WARABOW|
(Wrub1iauskas) F

LIETUVIS GRABORIUS IR f 
RALSASfūOTOJAS |

1043 Washington Street g 
Norwood, Mass. f
Tel. Norwood 1508 ?

MOJ4TELLO OFFICB |
104 Ame* Street j

Telephone Broekton 1644J ■

PATARNAVIMAS DIENĄ 
.IR NAKTĮ

D. A. ZALHSKAS 
Graborius ir Balsamuoto jas 
877 b 448 čambridge Btroet Oambridgo, Man. 
Telefone UMrenrity 8831-W




