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DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

B. K. Balutis

žus iš New Yorko

Radio Zi
karai i aus

WASHINGTON, D. C.—
Komercijos departmentas

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS

GEN. ESCOBARO PŽSTIN 
KUS IŠVAIKĖ; TRAUK] 

NIUS PAGROBĖ
- NACO, Ariz., bal. 3 d 
Meksikos revoliucijoni 
monoplanas lakstė Nacor 
norą ir* Arizona miestų 
dangėje ir numetė tris b 
bas. Viena bomba nuk 
ant Amerikos žemės ir s; 
go, bet nieko nesužeidė.

Sausm 1 d. visoj Lietuvoj, 
su Klaipėdos kraštu, bet be 
okupuotos Lietuvos, buvo 2,- 
316,615 žmonių, iš jų 1,108,-

Lietuviai protestonai, dau
giausia Lietuvos išeiviai— 
kalvinai, liuteriai — Garšvi 
nes valsčiaus, Unkštos apsk 
gyventojai.

1928 metų Lietuvos bokso 
čempiono Prano Radzevi
čiaus, kuris taisydamas elek
tros laidus nukrito su stul
pu. nusilaužė abi rankas ir 
sunkiai sužalojo šonkaulius. 
Dabar sugipsuotas guli ligo
ninėj.

ną diskusavb įvesti vasaros 
mėnesiuose, bet išspręsti pa
vesta vietinėms dirbtuvėms.

Sako, kad įvedimas pen
kių dienų darbo savaitėje, 
materialiai pagelbės bedar
biams Lynne, kur yra di
džiausia diirbtuvė General 
Electric kampanijos.

S. S. S. R. SUŠAUDĖ
> LATVIJOS PILIETĮ 

Laikraščiai praneša, kad 
SSSR sušaudyta* Latvijos 
pil. Jerofejevas, kurį bolše
vikai nuteisė mirti, kaip 
Latvijos šnipą.

MADRIDAS.
niomis, ispanų
duktė Kabelė Alfonsą ir len
kų grovas Zamojskis susi
tuokė karališkųjų rūmų ko
plyčioj.

Radio žiniomis, ukrainie
tis Paciuk, kuris 1928 m. 
lapkričio 31 dieną — Ukrai
nos nepriklausomybės 10 
metų sukaktuvių dieną—šo
vė ir nepataikė į lenkų kon
sulą Prahoj, pasmerktas iy2 
metu kalėti.

Vokietijos laikraščių pra
nešimu iš Varšuvos, lenkai 
šiomis dienomis sudegino 
dviejose parapijose dvi vo
kiečių bažnyčias, • kurios 
Lenkijos švietimo ministe
rio parėdymu turėjo tapti 
vokiečių tikybinėms bend- 
ruomenėms sugrąžintos.

Žinoma, tai yra tiesiog 
žvėriško lenkų pasielgiu#) 
pavyzdys.

CAMBRIDGE, Mass. — 
Majoras Edward W. Quinn 
gavęs laišką nuo našlės Mrs. 
I. N. Allen iš Lawrence, 
Mass., kuriame ji prašo ma
joro, kad jai surastų vyrą, 
nes sako, jai vienai labai nuo
bodu gyventi.

■ Ji sako: “Aš noriu gauti 
vidutinio amžiaus vyrą ir 
namus. Prašau man padėti 
surasti tinkamą, ne girtuok-

Berlyno laikraštis “Tem
po” praneša iš Poznaniaus. 
kad dabar Lenkijoj daromi 
mobilizacijos bandymai len
kų šiaurės vakaruose (Lie
tuvos pasieny) ir netoli Po
znaniaus. tuos kraštus ga
benama daug karo transpor- 
1ų. Transportams paskubin
ti buvo net rekvizuojamos 
gyventojų rogės ir arkliai. 
“Bandymai” trauksis tris 
dienas.

AMERIKOS LIETUVIŲ R, K. ŠV,
i----------------- ĮL__  JIU'.. JJ." J"!

KAUNAS. —"Dabartinės 
vyriausybės organas “L. 
A.” praneša, kad dr. Am- 
brozaitis. Darbo Federacijos 
pirmininkas, “už piktą agi
taciją” (? Red.) prieš da
bartinę vyriausybe išsiųstas 
į Varnių koncentracijos sto
vyklą.

Matyt, kad diktatoriai 
prieš pabaigą savo diktato
riško gyvenimo gavo nervų 
suirimą ir opozicijos vadų 
bijo kai kipšas kryžiaus. 
Vienus deportuoja į užsie
nius, kitus į šiaurę, o dar 
kitus į Varnius. Nemažai 
politinių kalinių yra ir Kau
no sunkiųjų darbų kalėjime.

VISŲ" ŠALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VIENYKITĖS I

CHARLOTTE, N. C., ba
landžio 3 d. — Tėkšti liečiu 
streikas Šiaurės ir Pietų Ca- 
rolina valstijos dar nesibai
gia. ’Loray audenvčių darbi
ninkai, Gastonia, N. C. buvo 
beveik išprovokuoti sukelti 
riaušes.

Kompanija pasišaukė mi
liciją skaldyti darbininkams 
galvas. Bet darbininkai su
prato, kad riaušėmis kovos 
už būvį nelaimės.

Darbininkai, šešių kitu iš- 
dirbvsčių, išėjo Į streiką. 
Streikas paskelbtas protes
tui prieš darbdavius už įve
dimą naujos systemos, sulig 
kurios darbininkai - audėjai 
turi daugiau dirbti už tą pa
ti atly^Hiiną^______ __

Gastonia streiką paskelbi 
National Workėrs unija.

Darbininkai ir iš kitų au- 
denyčių išėjo į streiką.

Brooklvno komtthifl 
“Laisvė” palygina kortft 
nistų raudonąją armiją.i 
buvusia caro armija. Rašo:

“1914 metais (Pašauti^ 
karo pradžios metais^ Red 
nuolatinėje Rusijos arnodj 
j e buvo 1,423,000 kareifi 
su oficieriais.

“Sovietinė komunistą. Ii 
mija 1921 metais turėjo 1 
110,000 raudonarmiečių.’^

Čia paduodame tik kttM 
gųjų metų skaitlines. ’

Prisipažįsta, kad koflj 
nistai trims milijonais Jg 
karingesni už buvusius J 
ristus. Jie tik ginklu iri 
silaiko Rusijoj.

CHICAGO, III. — Ponia 
E. Vileišienė, kuri Ameri
koje renka aukas Vilniaus 
našlaičiams, aplankė akade
miją kovo 19-tą dieną. Aka- 
demikės jai paruošė pagerb
tu vių programą ir įteikė $30 
auką našlaičiams. Progra
ma užsibaigė trumpa ponios 
Vileišienės prakalbėle. Ji 
prašė mergaičių melstis už- 
ją ir “josios našlaičius,” o 
taipgi, kad Lietuviai atgau
tų Vilnių artimoj ateityj.

Felicita Nausėdaitė laimė
jo asmenišką dovaną nuo 
gerb. viešnios,,būtent, po pa
sveikinimui ją poni Vilei
šienė širdingai pabučiavo.

Kitos valstijos turi baž
nyčių nemažai, bet narių po 
mažiau negu čia pažymėtos 
valstijos.

Sekmadieninių mokyklų 
bažnyčiose yra 8,239 ir jas 
lanko 1,201,330 mokynių.

16,254 katalikiškų bažny
čių vertė siekia $837,271.- 
053.00.

Katalikų religinės organi
zacijos, anot raporto, išlaiko 
606 ligonines; tose ligoninė
se yra apie 335,000 ligonių. 
128 įstaigos išlaiko 14,634 
senelius; 500 įstaigų išlaiko 
80,000 našlaičių.

“Oeuvre” praneša iš Že
nevos, kad birželio 15 d. bus 
sušaukta Ženevoj nauja jū
rų nusiginklavimo konferen
cija. Tautui Sąjungos nusi
ginklavimo skyriaus direk
torius išvyko kelionei į Pra- 
gą, Paryžių, Berlyną, Lon
doną ir Romą tartis vietoj 
dėl įvykstančios jūrų nusi
ginklavimo konferencijos. 
'Galutinis nutarimas sušauk
ti šią konferenciją įvyks, 
Amerikos Jungtinių Valsty- 

Lietuvos Nepaprastas Pa- bių nusiginklavimo atstovui 
siuntinys ir Įgaliotas Minis- pasiuntiniui Briusely sugrį- 
teris.

ADVOKATAI UŽ ATŠAUKIMĄ 
18-TO AMENDMENTO

Boston Bar organizacijos sekre
torius L. (’ushing Goodhue išsiun
tinėjo advokatams laiškelius ir 
balsavimo korteles, kad gavus jų 
opiniją dėl 18-to Amendmento ir 
kitu prohibicijos Įstatymų.

Spėja, kad advokatai balsuos 
“ves.” 151

Kita grupė, tai prohibicijos da
vatkos. rengiasi pradėti “drive,” 
kad Įstatymai būtų pildomi ir kad 
nusikaltusieji būtų skaudžiai bail
ei Žia m i.

Taigi prohibicijos klausimas, 
šiuo metu, visoj šaly gyvai svars
tomas. 416,769

Nemažą lietuvių skaičių 
rasime ir kitų tautybių ka
talikų tarpe. Daugiausia jų 
rasime tarp lenkų ir baltie- 
cių latvių. Lietuviai savo 
daugumoj katalikai, būtent:

x Katalikų .......  22,439
Liuteriu.... . ......   362
Prot ėst onų------  173
Stačiatikių................-....... 132
Sentikiu__ _________  39
Mozės tikėjimo .—.......  15
Nežinančių kokiai tiky-** 

bai priklauso ............. 30
Kitų krikščionių tikybų 3

Ligi šiol buvo sunkumų 
su gabenimu mėsos arba mė
sinių maisto produktų iš 
Lietuvos Amerikon.

Teisybę pasakius, jų visai 
negalima buvo iš Lietuvos 
Amerikon įvežti. Mat įve
žamoji Amerikon mėsa ir 
mėsiniai • maisto produktai 
turi būti paliudyti, kad jie 
yra sveiki ir tinka vartoji
mui. Tas reguliuojama tam 
tikru susitarimu tarp abie
jų šalių vyriausybių.

Toks susitarimas dabar 
jau įvyko ir mėsa bei mėsi
niai maisto produktai (kaip 
dešros, kumpiai, palendvi- 
cos ir daugelis kitų) gali 
būt liuosai iš Lietuvos įve
žami Amerikon.

Dar pereito sausio mėne
sy Amerikon Vyriausybė 
pranešė Lietuvos Pasiunti
nybei Washington'e, kad A- 
merikos Agrikultūros (Že
mės Ūkio Departamentas 
sutinka leisti Amerikon į- 
vežti viršmlnėtus produktus, 
jeigu kiekvienas toks siun
tinys bus Lietuvos Vvriau- V

sybės atatinkamai paliudy
tas, kad siunčiamieji pto- 
dutkai pagaminti prisilai
kant veterinarijos reikalavi
mų. Šio liudijimo forma ta
po nustatyta ir ji tilpo Suv. 
Valstijų Agrikultūros De
partamento mėnesiniame 
biuletene, išleistam vasario 
mėnesį, kaipo instrukcija 
visoms įstaigoms, turinčiomis 
reikalo su mėsos bei mėsinių 
maisto produktų importąri
mu.

Didžiajame Penktadienyj, 
kovo 29 d., iš Lietuvos gauta 
liūdna žinia, kad Motiejus 
Mažeika, ex - amerikietis, 
daug Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenėj dirbęs, už- 
manytojas Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos, buvęs jos 
vice-pirmininku kelis metus 
mirė sausio 16 d., Utenos li
goninėj. Jis sirgęs vos tris 
dienas, aklosios žarnos, o 
paskui pilvo plėvės, uždegi
mu. Nors buvo padaryta o- 
peracija, liet nieko negelbė
jo. Dideliame varge paliko 
savo žmoną, sūnelį Theofilį 6 
metų, dukrelę 4 .metų am
žiaus. Jo žmonos antrašas: 
O. Mažeikienė, Utenos aps., 
Kuktiškių paštas, Pagaluo- 
nies vienkiemis, Lithuania.

PRIERAŠAS. A. a. Mo
tiejaus Mažeikos šeimai ir 
giminėms siunčiame gilios 
užuojautos pareiškimą.

PARYŽIUS. — Radio ži- 
504 vyrai ir moterų 100,0001 niomis, Peroj (Turkijoj) 
daugiau, kaip vyrų. Per pra-Į didelė uola nukrito ant ėju- 
eitus metus viso priaugo šio traukinio, apversdama 
žmonių 30,247. Kaune 1929 J garvežį ir daug vagonų. 4 
m. sausio 1 d. buvo 96,535 gy- žmonės užmušti, daug sužeis- 
ventojai. tų.

Meksikos Diktatoriai Džiai 
giasi Laimėjimais

MEXICO CITY. — 3 
dorai istai praneša, kad ko; 
La Reforma, Chihuah] 
buvo žiauriausia iš visų. į 
vų, buvusių nuo pradžios 
voliucijos. Sako, kad rei 
1 i uc i j on ier i ų vy riausicūvai 
gen. Escobar pėstininl 
pulkas visai sunaikinti 
Šimtai žuvo kovos lauke 
daug sužeista. ,

Kovoje su federalis|a 
pęvoliucijonieriams vadei 
"vo pats gen. ĖsėobaR* 
jis liko gyvas. > *

Diktatorius Calles ’ sal 
kad gen. Escobar pabėgęs 
palikęs savo kareivius J 
vado. Bet gen. Almazfi 
kuris vadovavo federal 
tams- Calleso žinių nepatri 
tina.

Calles vėl skelbia galą, i 
voliucijai. Jis mario, kad 1 
voliucijonieriai nebegales 
susitvarkyti ir atlaikj 
miestus Chihuahua ir Ju 
rez. *2

Sulig Meksikos valdži 
žinių, revoliucijonieriai p 
72 dienas neteko 3,000 kan 
vių. Kiek federalistų žti 
valdžia nepraneša. "S

Meksikoje dabar veik 
aštri karine cenzūra. T; 
žinios tik valdžiai prieis 
kios praleidžiama.

General Ęlectric kompa
nija Bostone planuoja įvesti 
penkių Hieųų 'darbo savaitė
je laike liepos ir rugpiūčio 
mėnesius. |

Daugiau hiė 15,000 darbi
ninkų Lynrį dirbtuvėse, bus 
paleista, ir jtūkstančiai^ast 
Boston, Everett ir Pittsfield. j savo raporte paskelbė, kad

Buvo pranešta, kad šį pla-į Katalikų Bažnyčia šioje ša
lyje turi 18,940 bažnyčių ir 
18,605,003 narius.

Įvairių religijų yra 2,133. 
Jos turi 54,624,976 narius.

New Yorko valstija kata
likų ir jų bažnyčių skaičiu
mi užima pirmą vietą, nes 
turi 1,783 bažnyčias ir 3,- 
115,412 tikinčiųjų.

Pennsvlvania užima ant
rą vietą. Turi 1,730 bažny
čių ir 2.124,382 narius.

Illinois — turi 1,064 baž
nyčias ir 1,352,719 narius.

Massaclrusetts — turi 705 
bažnyčias ir JL629.424 na
rius. • •



Reikale Kreipkitės Pas

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

GERAS LAIKRAŠTIS .TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

Atšviežinantis 
Miegas?

taip metinė alga kiekvie
nam pastoriui virš 4,000-It. 
Tuo būdu reformatų kuni
gai gauna kelis kartus di
desnę algą, negu katalikų 
kunigai.

ŠVENTO PETRO IR POVILO
DR-JOS VALDYBA

Begalinis švelnumas yra 
didžiausia dovana tikrai di
delių žmonių.—D. Reskinas.

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų 
Reikalauk pasižiūrėjimui.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA

6QV(7 1ZEVES7--------
KALĖJIMO

Liudvinavas (Marijampo

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

VALDYBA

Norint elgtis protingai 
maža protingu būti. — T 
Dostojevskis.

kas rinkti ir pakvietus kitas 
Šančių organizacijas prie 
darbo prisidėti.

“ZMRBZA7A7GLS''
•66 West Broadway South Boston, Mass,

Tel. So. Boston 0620

Pirmininkas — M. Žioba,
539 E. 7$h St., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R 

Vice-Pirmininkas—J. Petrauškas,
24 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas—J. Glineckis, 
5 Thomas Pk., S. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — M. Šeikis,
366 Broadway1 S. Boston, Mass 

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

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

Draugija laiko susirinkimus kaf 
trečią' nedėldienj kiekvieno m& 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventl 
St., So. Boston, Mass.

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

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

Prot. Rast. — Ona Siaurienė,
443 E. 7tįi St., S. Boston, Mass 
Telephone South Boston 3422-R. 

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

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

TvarkdarS — Ona MizgirdienS/ 
1512 Cdlumbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus laike 
kas antrą utaminką kiekvieno 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, po 
bažnytinėj svetainėj.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų raštininke 
laišku ar telefonu.

TAURAGĖJ GARNIŲ 
YRA

Šią žiemą apylinkėje žie
mojo 2 gandru. Esant dide
liems šalčiams, vienas suša
lo, bet Įneštas į kambarį at
sigavo ir pradėjo vaikus ka
poti. Šeimininkas išnešęs

§f kompanija iSdirbinėja pianas 
Bostone per 75 metus suvirs. Lie
tuvis Ponas SarkiuDas daro specia
li raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios ru&ies Pianai, Vlk- 
trolai ir Radios žemiausiom kai
nom. Mainome senus pianus. Ra
gy k dėl katalogo. Pristatymas visur 
dykai. Prieš pirksiant matyk Ponį 
karkiuną.

Vos© & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST. BQ3TON

is> viršininkų apsiėji- lės apskr.). Nesenai Kalva- 
blogas maistas ir paną- rijos teisme pasibaigė p. J

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

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

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

RUOŠIAMASI SAUSINI
MO DARBAMS

Pašvitinys. — Nusausini
mo paruošiamieji darbai ga
na sparčiai eina. Pavasari 
tikimasi pradėti kasti. Dar
bininkai tų darbų nekan
traudami laukia. Ūkinin
kai labiausiai susirūpinę pa
šaro stoka.

Suvirs 20 Metų . .
JUOZAS P. ŽARKIUNAS

. . . DARBUOJAS SU . .
VOSE & SONS PIANO 

KOMPANIJA

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS ? 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

“DAZZBZ.VZiVKO” K/lZiVA
Amerikoje metams .................. ..................

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

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

10 Ę. K. D-JOS 
ANTRASAI

Steponavičiaus byla. Jisai 
nubaustas mėnesiu kalėjimo. 
Nubaustasis turėjęs artimų 
pažinčių Kaune, dėl to žmo
nės pas jį kreipdavos įvai
riais reikalais patarpinin
kauti. O kad tarpininkavi
mas neapsiėjo be atlygini- 
njto, tai pagaliau išėjo visą 
aikštėn.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis įr nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus 
Vilniaus klausima.

y r a
TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

Birmlniukaa -^-Antanas Navikaa, ■ 
702 E. Fifth St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičius,
82 Savvyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot. Raštininkas — Albinas Neviera. (
948 E. Broadvvay, So. Boston, Masa. 

Fin.,Raštininkas — Juozas Guzevičlųa,
27 Tampa St., Mattapan, Mass. 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,
492 E. Seventh St, So. Boston, Masa 

Draugijos susirinkimai būna kas'pir
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio 2 
vai. po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

Nugu-Tone gavo pastebėtinai geras pą- 
<v»- nnrmlUL

iš pklF 

meilus j 
‘lyje atitikimų, 

i aRpnus nervų*. 
. .sutelkia naują jė- 
vbų kūno organų.

pinigų, žiūrėkit

Pirmininkas — J. Grubinskaa,
24 Prescott St, Readvllle, Masa.

Vice-Pirmininkas — J. Markelionh
140 Bowen St, So. Boston, Mass. 

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
■ W. Broadway, So. Boston,-Mase- 
Iždininkas — V. Balutis

36 Mercer S t, So. Boston, Muša. 
Maršalka — J. Zaikis,

, 7 \Vinfield St, So. Boston, Masa
Draugija laiko susirinkimus kus ant

rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijof 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

EVANGELIKŲ REFOR. 
PASTORIŲ ALGOS 

Kaunas. — Neokupuotoje 
už,Lietuvoje yra 5 evang.-re- 

Jiems 
r metus išmokama algos 

38,000 lt. Jei priskaityti dar 
narius,_ tai .ir

N KALINI ŪN UOS, Aly
taus apskr. Įsteigtas telefo
no pasikalbėjimo punktas ir 
Įvestas priėmimas telegra
mų.

“Aš negalėdavau įdegei,“ «ako Mrs. 
Jobo Rlchards, Jackson, Ohio. “Aš bu
voti silpna, neturėjau apetito, .turėjau 
vidurių užkietėjimą visą laiką, turėjau 
svaiguli ir nervingumą. Aš gavau di
delę Į»ageibą nuo jmt pirmo butelio 
Nuga-Totie. Aš fšvartojau dęr du bu
teliu ir dabar esu geroje sveikatoje. 
Noga-Tone yra tikrai geros gyduolės 
nuo skilvio, kraujo Ir nervingumo.”

Virš rallionas žmonių, kurie vartojo 
Nuga-Tone gavo pastebėtinai geras pa
sekmes. Jw pataisė'apdtitą ir pagelbė
jo virškinimui, praJalino 
vlo. pražaĮlnn svaigulį 
palengvino lakatų į pu 
l«rą dieąų if tat,d®gel 
Nuga-Tone šuatiprįaa ( 
atfrtlprlna kraują ir* 
gą ir stiprumą dėl 
Nuga-Tone pardnodhnoe vaistinėse l 

garantija grąžini na 
garantijos ant kiek leno pakelio.

Pirmininkas — V. T. Savickas, 
427 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas, 
885 Broadway, So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas, 
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas,
44 Glendale St., Dorchester, Mass. 

Kasū'rius — 1’. Kleponis,
266 Bolton St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. I-eščinskas,
141 Bovven St., So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą panedėlj kiekvieno -mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytinėj svetaine, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

KAUNAS.—Žemės tvar- 
laukan jį nušovė. Antras su-įkymo departamentas išleido 
sigyveno su giriu. RauboSjvisiems vedusiems ir 
vištomis. Su jomis drauge 
tupi ir lesa.

Atminkime Vilnią!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausiniu tik lisri šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

Pirmininkas — Mot. Versiackas,
694 E. Fifth St., So. Boston, Masx 

Vice-Pirmininkas — Povilas Kuka,
125 Bowen St., South Boston, Mass. 

Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,
450 E. 7th St., So. Boston, Mass. 

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

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 II Street, South Boston. Mass. 

Tvarkdaris — Kazys Mikaiionis,
906 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kas 
antrą nedėldienj kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt., 
So. Boston’e. 1 :30 vai. po pietų. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

Kai Įkrito j praperšą, — vos 
tik jų galvos liko viršuje. 
Čia tuo tarpu pasitaikęs 
aukštesniosios policijos fuo- 
kvklos viršininkas p. Rama
nauskas, pasiskubino skęs- 
tantiems Į pagalbą, kartu 
prie gelbėjimo darbo pri
traukdamas ir daugiau žmo
nių. Nors arkliai buvo įkrij 
tę pavojingoje vietoje, ta
čiau p.. Ramanausko drąsu
mo ir sumanumo dėka, jie 
buvo iš Nemuno nagų iš
traukti. NelaimĮngas- ūki-( 
nįnkas dėl savo arklių iš-Į 
gelbėjimo labai apsidžiaugė' 
ir per tai tur būt užmiršo 
visokį mandagumą, nes pa
galbon atėjusiems jis net 
tinkamai nepadėkojo.

ATBĖGO LENKŲ 
KAREIVI K 

omis dienomis Lietuvon 
gft. lenkų pasienio kor- 
> * • kareivis Gerhardas 
meisteris, su pilnu apsi- 
iavimu. Priežastis —

fektus svarstvti klausimus Įdėliu susidomėjimu dis- ųtavo? Apsvarsčius vietos ąvargėlių šelpimo reikalus 
ĮĮsirinkimas pavedė sky- iausz valdybai suorganizuo- i pagal J. E. Lietuvos vys- upų atsišaukimą nuo ne
derliaus nukentėjusioms iaūrės Lietuvos gyvento- 
Mi® šelpti aukų rinkimą, 
Udąrius kontaktą su centro 
biotiniais Šančiuose au-

i... - ..

. Kovo 8 d. apie 14 vai. pa
sienio rajono ribose Į Nava- 
šbdų kaimų pas ūkininką 
Šilerį Lietuvos pusėj buvo 
užėie 5 ginkluoti lenku ka- 
reiviai. Iš kvotos paaiškėjo; 
kad lenkai pūgos metu buvo 
paklydę. ;

! Dabar prieš 1 rajoną len
kai laiko sustiprintą sargy
bą. Patruliupja po 7—8 
žmones. Nuo kovo 7 d. len
kų kardone Vargima stovi 
40 eilinių vietoj seniau bu
vusių 18. Be to, drauge su
laikyti 2 mėnesius visi ka
reiviai, kurie turėjo būti pa
leisti Į atsargą.

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

Už persiuntimą prisiųskit už 
3c. pašto ženklelį.

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

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų, dainelių, deklemaci 
iš
verta 
muose

KAUNO KONKĖS 
GALAS

Visų ujama Kauno konkė 
baigia savo dienas. Pasta
ruoju mietu nors ji ir veikė, 
bet savo tarnautojams Įsi
skolino 35.000 litų. Miesto 
valdyba sutiko konkinin- 
kams duoti 25,000 litų 
koncesijos nutraukimą tar-jforrrtatų pastoriai 
nautojams apmokėti. Neju-jPcr 
d omas turtas paliekamas 
konkininkams, bet už tai per 3 kolegijos 
4 metus jie turės sumokėti 
140,000 litų.

SVIESTAS PRIPAŽIN
TAS KATALIKIŠKU 
Ylakiai, Mažeikių apsk.— 

Ylakiuose jau treti metai 
kaip veikia Ūkininkų Są
jungos gerai įrengta garine 
pieninė. Pieninė Įrengta sas 
vomis lėšomis, be jokios val
džios pagalbos, ’ Rodos, tik 
džiaugtis reikėtų ir būti dė- 
kingiems, kad pri vat ine ini
ciatyva ir organizacijos ei
na valdžiai talkon ir kelia ū- 
kininkų, o tuo pačiu ir viso 
krašto gerovę. Bet kur tau! 
Tai nepatiko Ylakių dabar
tinės situacijos ponams ir 
Vežančių sočiai - demokra- 
tamk. Ju manvnm. Ūkiniu- 
kų Sąjungos pieninė gami
na partinį — krikščionišką 
sviestą, o dabar madoje visai 
kitokios rūšies. Taigi, kad 
nusikratytų “krikščioniško’ 
sviesto ir pasigamintų mad- 
nojo sviesto, sumanė įkurti 
Ylakiuose naują pieninę. 
Buvo manoma, kad valdžia 
tokiam žygiui nepritars ir 
neduos lėšų naujai pieninei. 
Deja, suklysta, valdžia, mta- 
tyt, netiksliai informuota 
lėšų duoda, ir nauja pieni
nė pradedama rengti. Dvi 
pieninės Ylakiuose gy’vuoti 
negalės. Viena jų turės 
žlugti. IŠ t<> visuomenė ir 
vaistyta" turės daug tūkstan
čių nuostolių. It tie nuos
toliai daromi partiniais su
metimais.

• f I V- •

S USIDOMĖTUM SENO
VĖS PINIGAI IR 

^KNYGOS
< i. i

Kaune Tunelio g-vė 12 nr. 
įteko matyli 20 senovės pini- 
|gų, kuriuose pažymėta 1666 
jmt. Vienuose yra lenki) e- 
relis, kituose mūsų vytis, o 
dar kituos nesuprantami 
ženklai.

Be pinigų yra senų Įdo
mių lenkų kalba rašytų kny
gų, kuriose kalbama apie 

j Lietuvos teritoriją ir kam 
, priklauso Vilnius. Autorius 

‘ ‘ Alexaitdra Zdanowicza 
Nauczycielka Historyi w 
Wilenskim Szlacheckim In- 
jstytucie” sako: tikrosios 
Lietuvos sostinė ‘ Vilnius 
(Wilno stolica prawdzixvey 
Litwy).

Taip pat ir daug Įvairių 
paveikslėlių, kurie lietu
viams yra neabejotinos isto
rinės vertės.

neve- 
dusiems tarnautojams ap
linkraštį, kad jie nesivėluo- 
dami praneštų apie savo šei- 

(mos sąstato padidėjimą, nes 
pigi šiol susidarydavo buhal
terijoj kliūčių dėl vaikų 
priedų išmokėjimo.

i NiNtĄ-i
Iš kovo IĮ į 12 naktį Sei

nų apskrity į vyr. policinin
ko K. AĮisiulęvįčįaus butą 
buvo mesta rankinė grana
ta, tačiau nesprogo. Spėja- 

kad kėsinosi nnžndy-

^NČIAI RŪPINASI 
~-į ŠIAURĖS LIETUVA Kovo 10 d. įvyko Šančių 
jį.; Vincento a Paulio pa
bėgėliams šelpti draugijos mčių skyriaus visuotinis irių susirinkimas. Vietoje įprastai laikomos paskai- s buvo paskaitytas J. E. 
yskupo Paltaroko rastas 
jie’ labdarybę. Kilniomis

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- 

" sų pavergta sostinė.
“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 

L darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
?Studentai, moksleiviai ir visi kiti.

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

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
; gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- 
r' fe
Ų “MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 

doldris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai 
į,’ iliusiruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.” «*•

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 
,■> knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ. VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 
ves AI. 61 Lithuania.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

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

i
t 
j



A
. -

Kaip mums nedera raus
ti dėlto, kad esame katali
kai, taip nereikia sarmaty- 
•tis eiti—kataliko * • pareigas. 
Katalikas turi eiti dvejopas 
pareigas: link Dievo ir žmo
nių. f

Dievui jis kaltas dideliau- 
sią pagarbą, klusnumą ir 
mvilę. Anksti rytą atsikė
lęs, jis privalo pakelti min
tis prie Dievo ir melstis už 
savę, savo artimus, už Baž
nyčią ir tėvynę. Vakare at
siklaupęs privalo Dievui pa
dėkoti už gautąsias dienos 
metu malones. Sekmadieny 
katalikas privalo drauge su 
kitaisFeit'f bendras pamal
das įr aukoti Dievui atna
šaujamą šv. Mišių auką. 
Tai tokios augštos, gražios, 
kilnios pareigos. Kas jose 
pažeminančio, kad žmogus 
turėtų gėdytis ir rausti?

Katalikas taip pat tiki į 
stebūklus ir įtikėjimo, pa
slaptis. Jo tikėjimas pa
remtas Kristaus ir šventųjų 
stebūklais, papuoštas moks
lu ir gerais darbais milijo
nų šventųjų ir Bažnyčios 
(laktanį—mokytojų. Ar gi 
čia yra priežasties gėdytis 
priklausyti prie Katalikų 
Bažnyčios, kurioje tiek ran
dasi prakilnių vyrą. ir eiti 
tas pareigas, kurias ėjo 
Kristus ir Jo šventieji ?

Katalikas tiki į sielos ne
mirtingumą, dangų ir pra
garą. Jis tiki, kad Dievas

LDS. Conn. apskričio pusmeti
nis suvažiavimas Įvyks gegužės 19 
d., šv. Kazimiero parapijinėj sve
tainėj, Green St., New Haven, Ct. 
Sesijos parsidės 1:30 vai. po pietų. 
Malonėsite kiekviena kuopa iš
rinkti keletą delegatu į šj suvažia
vimą, nes yra keletą svarbiu Įneši
mų bei nutarimų išspręsti.

M. Blažauskaitė, 
LDS. Conn. Apskr. Rašt.

— -n. 

teisingas: už genus darbus 
užmoka amžinu dangum, už 
blogą elgėsi amžina bausme. 
Toks tikėjimas į teisingą už- 
mokesnį kaip tik atatinka 
sveiką protą ir teisingumo 
jausmą, tai ko čia rausti, jei 
tikinote į tai, ką ir patsai 
protas užgina ir žmogaus 
teisingumo jausmas reika
lauja? Katalikas tiki, kad 
jį Dievas sutvėrė ir pas 
Dievą turi grįžti. Kas tame 
pažeminančio, kad turėtume 
rausti ir sannatytis, jog e- 
same Dievo padaras? Ar 
geriau pripažinti savę gyvu
liu, paeinančiu nuo beprotės 
beždžionės? Juk rodos ne
gali būt abejonės, kad: gar
bingiau gyventi Dievo baž
nyčioje, negu beždžionės pa
šiūrėje.

Rodos taipogi neprivalė
tume rausti dėl pareigi), ku
rias kaipo katalikai turime 
eiti link mūsų artimo. Juk 
tai labai gražios ir kiliuos 
pareigos. Jos paremtos ne 
puikybe, išdidumu, bet mei
le, ir ftii ne savęs, tik arti
mo meile. Katalikų artimos 
meilė buvo nežinoma nė žy
dams, nė pagonims. Pasi 
žydus buvo įstatymas: lupk 
akį už akį, piešk dantį už 
dantį. Kristus visai kitaip 
mokino. Su juo iš dangaus 
atėjo neprietelių meilė. 
“Kas mestų į tave akmeniu, 
mesk į jį duona,” — taip 
sakė Išganytojas. “Mylėki
te savo neprietelius, gerai 
darykite tiemfs, kurie jus 
neapkenčia.” Tie negirdėti, 
ikšiol žodžiai padarė visišką 
perversmą pasauly. Pago
nys to nesuprato, žydai pa
sipiktino. vis tai dėlto, kad 
ir vieni ir kiti buvo perdaug 
kūniški ir nepajėgė pakilti 
doros augštumon. Bet atsi
rado tokių, kuine suprato 
Dievo žodžius ir gyvenime 
juos vykindami priėjo prie 
labai kilnių meilės ir pasi
šventimo darbu.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Laivu “LITUANIA”
GEGUŽES 18 DIENA, 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 į Buitie Amerika Lini
jos agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias Informacijas, 
tr.ipgi pagelbės paruošti kelionės dokumentus.

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK
POLOMA”..........Gegužės 11
LITUANIA" ....Gegužės 18

___________________ __________ J

“POLON’IA” ....Balandžio C»
“ĖSTOM A”....Balandžio 27
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Vieritiolyno Varpąs

Gird;, mama, vienuolyno 
Varpas skamba, kaip švelnią! 
Prie maldos arba prie darbo 
Vienuolės eina linksmai.

Ir mane ten Širdis traukia. 
Taip; tas varpas mane šaukia

Majna, leisk man būt vienuole, 
Tai gyvenimas gražus.
A, kaip aš noriu, mamyte, 
Dirbt ir melstis už visus. .

Kas gi tie pasaulio turtai 
Jo linksmybės, jo garbė ?
Yra tik nykūs šešėliai 
Nepatraukia jie mane.

Nerami bus mano širdis, 
Aš prašyt neperstosiu, 
Kol mamyte, tu brangioji 
Neištarsi: “Aš leidžiu.”

A, mamyte, koki laimė.
Koks tai džiaugsmas, kad mane
Jisai šaukia būt vienuole... 
A! palaiminš Jis tave.

Jonas Tarvydo

Vieni nusikaltimai yra vi
sų laikomi blogais darbais 
ir dėl to jų daugiau ar ma
žiau vengiama, o kiti, ypa
čiai nusižengimai, žmonių 
negerais darbais neskaitomi 
ir jų mažiau vengiama: 
Saugojamas!, tiktai, kad ne
pakliūtų teisman. O kai ku
rie nė teismo nebijo. Prie 
antrosios rūšies reikia pri
skirti, pavyzdžiui, praplitu- 
sĮ valdiško miško vogimą. 
Tai vra masinvs reiškinys.
įsigyvenęs žmonėse nuo se
nų laikų.

Koks gi čia kunigų vaid
muo ? Pirmon galvon išaiš
kinti, kad visi valstybės 
baudžiamųjų įstatymų drau-

Ar gi čia gėda eiti tokias 
augštas meilės artimo parei
gas, kurios tik gero žmoni
jai nori ?

Katalikai pripažįsta, kad 
Dievas yra žmogaus ir viso 
pasaulio tėvas. Kad Jis kai
po amžina Išmintis ir galy
bė viską padarė; kad dvasia 
galingesnė už medžiagą bei 
materiją, kad mintis kilnes
nė už žemus jausmus ir gei
dulius. kurių bedieviai klau
so ir jiems vergauja.

Kaip matėme, katalikų 
pareigos veda prie proto ir 
doros kilnumo. Tai kaip gi 
sveiko proto žmogus gali 
sarmatytis tokias pareigas 
eiti ?

. 11 ■ ■-'-A' . - I I '■

visokiu — ir socialinių .ir 
ekonominių ir grynai indi
vidualinių. Bet absoliutine 
jų dauguma paeina iš tų 
žmonių, kurie menkos doro
vės. Dėl šito pirmon eilėn, 
kovodami su nusikaltimais, 
turime visas pajėgas per-
mesti į žmonių dorovinimą. 
Nė viena organizacija netu
ri tiek priemonių, tiek pa
jėgų, laiko ir žmonių tam 
reikalui, kiek bažnyčia. Tik 
kai kada šios pajėgos nepa
naudojamos visos, mažesnio 
rūpestingumo kunigų tarpe 
pasitaiko, kurie laisviau 
praleidžia laiką, vietoj at
liekamą nuo kasdieninių ku
nigo pareigų laiką sunaudo
ti savo parapijiečių doro
viniam pakėlimui.
_______ (“Rytas”)

džiami darbai yra nedoro
vingi, žalingi visuomenei ir 
pačiam nusižengėliui. • Bet 
neužtenka iš sakyklos pa
šnekėti ; reikia išnaudoti 
kiekvieną progą ar tai kalė
dojant ar kitu būdu su žmo
nėmis susiduriant. Privati
niu keliu daug lengviau yra 
žmonės įtikint, o kunigai sa
vo parapijiečius pažįsta, dėl 
ko jiems nėra sunku taktiš
kai prieit prie tų žmonių, 
kuriuos mato reikalą pamo
kyt ar įspėti.
’ Atgrasvt ar sulaikyt nuo 

didesnių nusikaltimų tiesio
giniai kunigai, žinoma, ne
pajėgs, nes tokie nei pa- 

gais susitinka. Bet tai dar 
nereiškia, kad kunigai čia 
nieko negalėtų padalyt. Vi
sas jų dėmesys tūri būt su
koncentruotas į j auna j <ą 
kartą, iš kurios palengva iš
auga ir dideli nusikaltėliai. 
Mano supratimu, galima bū
tų net atskirai nurodyti, ko
kios bausmės gresia už ko 
kius nusikaltimus, kokie 
baisūs gali būt vieno neap
galvoto darbo vaisiai, kokia 
didelė yra tėvų atsakomybė 
prieš vaikus jeigu jie neiš
augins savo kūdikių dorais 
žmonėmis. Tuo pačiu bent 
dalimi supažindintų žmones 
su įstatymais, kad jeigu kas 
padąrvs kokį nusižengimą, 
kad vėliau negalėtų teisintis 
savęs ir raminti sąžinę, jog 
nežinojo, kad už tokį ir to
kį darbą gresia didelės 
bausmės.

Nagrinėdami nusikaltimų 
priežastis, mes randame jų

Yra gražūs namai po num. 42 
Vine St., Mostelio, Mass. Tie na
mai randasi gražioj vietoj, aplin
kui apaugę medžiais ir kvietkais. 
Tuose namuose ilgus metus gyve
no Petras Turskis ir tiek jam ge
rai sekės, kad jis savo dukrelę E- 
leną išleido Į daktarus ir po to nu
sipirko sau namus ant tos pačios 
gatvės. Taipogi gyveno viršminė- 
tuose namuose Pranas Čereška a- 
pie tris metus ir jis (Cereška) nu
sipirko sau namus. Po to parėjo 
gyventi į tuos laimingus namus p. 
Jurgis Steponauskas, kuris gyve
no linksmai ir laimingai per kele
tą metų, o ant galo nusipirko savo 
namus. Dabar p. Steponauskai iš
eina į.savo namus gyventi ir tie 
namai bus išduodami ant rendos 
dėl geros šeimynos. Savininkas tų 
namų yra Petras Bartkevičius ir 
jis nori gauti lietuvių gražią šei
myną. Renda 30 dolerių Į mėnesi, 
bet dėl nedidelės šeimynos bus ren
da mažesnė. Namai turi visus pa 
rankumus ir Įtaisymus ir netoli

kius namus Rostono arba Cam
bridge reikėtų mokėti į mėnesį 100 
dolerių. Kas nori turėti sveikus ir 
linksmus namus, kreipkitės pas sa
vininką šiuo adresu:

PETRAS BARTKEVIČIUS, 
(Dry Goods Store)

678 No. Main St., Montello, Mass.

DIENAS ANT OKEANO
Į arba iš • ' < ’LIETUVOS

per Cherbourg ar Bremen
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais

BREMEN irEERORA
TIK 7 DIENAS I LIETUVĄ

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

Reguleriai savaitiniai išplaukimai kitais populeriais 
Lloyd Laivais

Sugrįžimui certifikatų ir kitų informacijų 
- klauskite vietos agentų arba

NORTii I
k
^^•65 STATĖ ST., BOSTON, MASS įCEM!

NAUJOS ANGLIJOS VYČIŲ 
ŠOKIAI WORCESTER'Y
Metiniai Lietuvos Vyčių Naujos 

Anglijos apskričio semi-formalūs 
šokiai Įvyks balandžio 13 d., Statė 
Mutual Ballroome, AVorcester, 
Mass. Per pereitus du metu Vy
čių metinė pramoga Įvykdavo So. 
Bostone, bet šiais metais worces- 
tcriečiai smarkiai ruošiasi priimti 
visą Naujos Anglijos jaunimą ir 
tai nepaprastai. Yra pasamdyta 
viena iš geriausių tVorcesterio 
orkestrą, būtent' “CROSBY’S 
JAZZ FONIANS.” Nėra ką mi
nėti apie favors ir užkandžius. 
Tėmykite: visi bilietąi bus par
duodami iškalno. Galima nusi
pirkti pas vietinės kuopos narius. 
Bilietai nebus parduodami Statė 
Mutual Ballroome.

Naujos Anglijos Vyčių kuopos 
stengkitės nieko nerengti viršmi- 
nėtą vakarą.

Kazys J. Viesulą,
L. Vyčių Naujos Anglijos Aps

kričio Pirmininkas.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Broliai-UŽjurie- 

čia! meilę ir prisirisimų prie gimto
sios Salelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų _patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnj?..

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

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

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti
niu,” parašyk laiškų Šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Llthuania, — 
■gausi vienų n-rį susipažinimui nemo
kamai. o susipažinęs daugiau su juo 
niekuomet nesiskirsi.

Su pagarba.
"šattisio” AdmfaMracifa

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—Įvairu pata

rimai užsilaikymo draugystė
je“ ir visuomenimamė gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kyna-s................ .......................... ŽOfr-

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę — pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedeonės. 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 
Kun. V. Kulikauskas ....... .... 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythplogijos Žiups- 

' nelis) šu paveikslais. Lietu- 
yiij 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- 
kolskj parengė S. Kaimietis... 15c./

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

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

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

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

' JT» j • ’ *
Katoržnikas ir Tėvynė. Dvi 

apysakos. (B. Vargšas)----- 15c.
Apie Apdraudą. Parašė J.

Š. Vasiliauskas---------- -------- 5c,.-.-
Apsirikimų Komedija. Atsi-. /. 

tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai- * į 
kas...... ........ ..... ......... ..................10a,

Moterystė ir Šeimyna. Verį-j ;
tė J. Gerutis---------- ----—„,.40c.A

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis___________5tkįį|

Limpamosios Ligos ir kaip 'T g 
.nuo jų išsisaugoti?- Parašv č'- 
negyvoji gamta: žemė, van. £ 
dao, oras. Parašė J. Baronas.—50c, .

Mūsų Laikų Šventoji, šv. • ąį 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo- ■
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan- •< 
kevičius -------------------------—

Patrimpo Laiškai. — Išlęido
Kun. A. Miliukas---------------60c.;:.

Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Ūžta- ... 
rytojo. Verte M. M. T--------20c. A

Meilė (Poema). Parašė M.
Gustaitis--------- ___ -_______ 15c. į

Nauja Skaitymui Knyga—.
(Dalis II). Su paveikslais-----75c.“

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitig~__  _____

Vaikų Knygelė — su pa- 
veikslais __________________30c. Y

Mano Patyrimai Didžiojoj ' r.
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. Rucevičius ...... .....................40c. "i

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

Religijos Mokymo Metodi- , .*
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c. >

Leiskite Mažučiams Ateiti
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas............ ...............  2----- 40c. «

Mūsų Dainiai. Parašė Ka- J 
zys Puida —..._...... ......... ......50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ............................... 20c. 5

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršč J. Damijonai
tis . ..............   4Oc.;

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis . ..... —......... ...........50c.

šventųjų Gyvenimai, su pa- . 
yeįkslais ...... .............................4.00 -

K 'Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
Giliukingas Vyras—2 aktų 

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

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks- ' 
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas  ______  __ ——25c.

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

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

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

Žydų Karalius 
aktų, 5 pa v. Vertė J. M. Šir
vintas .............  30e

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

Patricija, 
kankinė — 
Vertė Jonas

Išganymo 
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. Tarvyde--- -------------------- 65c.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis n: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N.__15e.

MALDAKNYGĖS , 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)_____________ SOe,

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rijp—juodos (prastais kietais 
viršeliais)_______________1__ 50q^

Mažas Naujas Aukso Alto- 
rius—juodos (geresnės, mink- t 
štais viršeliais) _________ —85e»

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (ccluloidos vir- J 
Sėliais) -------- ---------- -------- $1.00

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

Žadeikių. Kaina  .......  50c
Aritmetikos Uždą vin ynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

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

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

Bitininkas
Jeronimas Pečkaitis

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

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

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

Eucharistižkos 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. Gąvalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ___________________ $1.00

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

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

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 Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. P&ltana- 
vičia______________________25c.

Trumpa Apologetika arba
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskaa—50e

“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, M.

50c.
Parašė Tėvas

______ 50c
Išleido

drama 4

arba nežinomoji
4 aktą drama. 
Tarvydas_____ 10c.
Apsireiškimai —

i
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Toliau rašo:
“Negalima sakyti, kad mes

' Filo Pairu jo I .

‘ LIETUVOS KAIME
R. 0. AflOOOIATTON OT

second-dass matter Sept 12,1915 &Kthe post offlce at Boston, Mu& 
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SUBSCRIPTION RAI8S: 
yearly • Vb '• • • • .HS0

_ .^5.50 
e onėe per week yearly. .$2.50 
ozKfe'per week yeariy... .$8.00

“DARBININKAS’
West Broadway

^elephone South Boston 0620
• £■ -?L.- ’ — * *

. , X . *

PRENUMERATOS KAINA: 
Amerikoje metama........................... '
Užsieny metams ........................
Vieną kart savaitėje metams... 
Užsienį vieną kart savaitėje met. $&00

* - * K t*’ i*'.: * — ~ • v • J
------------------------ - , f

South Boston, Mass.

______I. j Kova dėl duonos kąsnio,
šios dienos rūpesniai. Valsčiaus

■valdyboje.—Kora dėl gyvenimą

daro, tai žiūrėk visas bončius],
šu palaidais liežuviais fintai l" SuvallneiSuu. Vypau-

tol valkiojasi, kol tikrai tam 
žmogui nervus pa ėda...”

Aiškių kad žmonės, kurieįsavo rūpesnius. Ypač tie rū-

žmonių neturėtume ir kad mes 
. nieko nedirbtume. Bet kažkaip 
pas mus išeina, kad kuris ką

I rvova uei ui 
iridė 1 paties gy

eYĄ'-.'
Kį.č; Lietuvos vyskupai išleido 

ūkimą į visus kunigus, lEad parapijose steigtų ko- 
IpiĮetus kur nėra labdaringų draugijų, ir kad darytų rihjdiavą šelpimui nukentė- 

^“‘nuo nederliaus Lietuvos gyventojų.
Aukas rinkti ir jas t var

škyti’pavedama katalikų lab- 
Bdkiybės draugijoms “Kata- 

Karitas,” “Šv. Vincen
to* a Paulio,” o kur jų nėra, 
specialiems parapijiniams 
komitetanis.

Šis Lietuvos vyskupų pa
kai kam nepati-

fvenimo vie- 
niems kelia nusiminimą, ki- 
tiems nepasitenkinimą, ap
maudą ir kerštą. Komunis
tų agentams tai drumstus 
vanduo, kuriame labai pato
gi? pasižvejoti.

Štai nesenai būrys bedar
bių suagituoti susigrūdo ki
to panašaus valsčiaus valdy
bom Pareikalavo darbo ar
ba duonos. J u griežtą žings
nį įspėjo net policija ir pa
ti ėmė kelti triukšmą.

Demonstracijos ir reika
lavimai galt būti įvairiais 

___  sumetynmįs'daromi, įžiūrint 
Tačiau buvo paprasta darbo įkas juos, ir kam ruošia. Bet 
diena. Čia pavėlavę ūkinin- pagelbos ir greitos pageltos 
kai rūpinasi dar gauti pa
skolų sėklai'. Čia seniūnai 
eilėmis laukia su biednuo- 
menės sąrašais rankose, ku
rie jau šiandien laukia pa
šalpos. Prie viršaičio susi
grūdę jauni, pajuodę vyiu 

įveidai. Akys neramios, su
sirūpinusios Tytojuiųi.—Tai

sybė. ......

Kiekviena diena gimdo
I JzxLoTkU^ jNctd ZlIlOIlvOj K U-l IV Į 1 * **

,;M4» tik liežuviais dirba negali j Pusniai skaudūs uepasitu- 
*"tsL5O nieko sukurti ne pastatyti.įrintiems darbo žmonėms. 
t.$8d» «Sandaros” vadai ligšiol Skaudūs kasdieniai rūpės-

šių žmonių reikalais. Pasi
rodo, kad sandariečiams ir 
sočiai ištams nerūpi šelpimo 
darbas ir žmonių vargai. 
Jeigu jiems rūpėtų, tai kitų 
nešmįeižtų, bet patys stotų i 
darbą. Šelpti pavargėlius y- 
ra vienas iš gražiausių ir 
kilniausių darbų. Būtų ge
rai, kad ir sandariečiai, nors 
kartą, patys, be katalikų pa
galbos, aprūpintų nors savo 
kolegas Lietuvoje;

A. L. R. K. Federacijos 
centras ragina visus lietu
vius rinkti ir siųsti aukas 
per jos centrą, 180
Avė., Brooklyn, N. Y. Prak
tiškas paraginimas. Taip 
darydami pasirodysime, kad 
mes esame susipratę ir or
ganizuoti. Siųsdami aukas 
kas sau ir bile kam it kur, 
mes nepadarysime to, ką ga-

rūpinasi lime padalyti dirbdami vie-

“Bedieviu spauda gavo•janogą dar kartą apšmeižti /-.dvasiški ją ir katalikų visuomenę. Už ką? Nagi už tai,< kad dvasiški ja ir visa kata- zĮikų visuomenė 
/ ^ęlpimo darbu ir nukentėju- nybėje.

į “S-ra” persikėlus iš Bos- 
į. tono į Chicagą pasirinko ' naują liniją. Suėjo į arti- 

mesnę giminystę su bolševikais. Socialistus atmetė. 
> Bostone ir socialistai buvo 
f geri. Pasirodo, kad puldi- 
• riejimas prie socialistų ir 
bolševikų neišėjo į gerą. Po 
keliolikos metų nepastovaus 

r gyvenimo nieko nesukūrė ir

nepastatė. Norėtų atsigrieb
ti ir pradėti gyvenimą nau
jai. Bet kaip ir ką pradėsi ? 

“S-ra” apie savus reika
lus šiaip rašo:

“Tačiaus nori-paskaitos apie 
sveikatą pasiklausyti — eik j 
“Vilnies” (Bolševikų laikra
ščio. Red.) veltui rengiamas pa
skaitas ; nori jaunuolį vaiką fi
ziškai palavinti, sporte, pasi
mankštinti,— siųsk pas vyčius,

■LIETUVIU VISUOMENINIO VEIKIMO ORGANIZUOTĖS 
REFORMOS PROJEKTAS

IX. Kongresas.
x • 1. Amerikos Lietuvių Katalikų Kongresas Įvyksta syki 
metuose.

.Netikėtai iškilus didelės svarbos neatidėliotinam reika-
lui, kuris reikalauja plačios visuomenės pritarimo, Tarybai 

skalaujant, įraukiamas nepaprastas visos Amerikos lietu- 
vių katalikų suvažiavimas. (

3. Kongresui laiką ir vietą nuskiria pastarasis kongresas 
rba. centro valdyba.

4. Kongresą sušaukia centro pirmininkas.
5. Kongresas yra viršiausioji organizacijos valdžia, 

kongresas užgina, papildo ir taiso konstituciją dviem 
riais atstovų balsų. Įvairietns-gi kitiems nutarimams

ganėtina didžiumos atstovų balsų.
7. Kongresas pradedamas pamaldomis bažnyčioje: 

’ ’ a) Iškilmingai atlaikoma šv. Mišių auka už1 lietuvių tau
kios gerovę, ir šios organizacijos pasekmingą darbuotę.

L—
b) Į pamaldas užkviečiamas vietos vyskupas, kuris patsai 

ar per savo atstovą prataria pasveikinimo bei paskatinimo 
lodžius, ir šv. Mišių pabaigoje visus dalyvius palaimina.

ę) Atvykę Į kongresą kunigai, apsivelka kamžomis ir už- 
l jiems prirengtas vietas presbiterijoje.
d) Atstovai ir vietos skyrių nariai išsirikiavę įeina tvar- 

kingai į bažnyčią, priešakyje Kristaus kryžiumi, Amerikos 
bei Lietuvos vėliavomis nešini, užima atstovams paskirtas 

^Vietas ir šv. Mišių eigoje sykiu priima Švč. Viešpaties Jėzaus 
r Kraujo Sakramentą.
18 a r g a. Vietos skyriaus dvasios vadas patvarko

“Sandaros” . vadai ligšiol 
tik plunksna malė ir kitų 
nuveiktais darbais gyrėsi. 
Dabar jau ne laikas verkš
lenti ir savuosius kolioti, 
kad jie remia katalikų įstai
gas ir jas lanko. Kitaip ir 
negali būti. Jeigu jie siun
čia vaikus į katalikiškas mo- 
kyklas, bažnyčias ir kitas 
įstaigas, tai jie turi jas ir 
medžiagiškai paremti.

Be to,. “Sandara” nė ne
turi ką nariai galėtų parem
ti. Susipratęs žmogus, kad 
ir sandarietis, negi rems 
bolševikus ir kartu su jais 
trauks internacionalą.

I

Katalikų įstaigos yra rei- reikalingi darbo. Darbo, to 
kalingos ir naudingos kiek- vienintelio pragyvenimo šal- 
vienam lietuviui, neišsky- iinio.
riant nė sandariečių.

Tad “S-ra” bereikalo sie
lojasi dėl narių, kurie atlie
ka savo pareigą.

niai šiandiena Šiaurės Lie
tuvoje. Nesenai užėjau val
sčiaus 
vieno 
sčių.

valdybos įstaigon, 
iš nukentėjusių val- 
Žmonių pilna sausa

kimšai. Pamaniau, kad ei
na kokios nors varžytinės.

Argentinos lietuvių grupe
lė leidžia laikraštuką “Bal
sas,” kurio redaktorium yra 
Kastantas Norkus. Ar tik ne 
tas pats Norkus, kuris “pa-

sakcijas Lietuvoje ir Šiau
rės Amerikoje.

Daug žmonių skundėsi ir 
t (‘besiskundžia, kad p. —. 
Norkus suėmęs daug pinigų] 
už visokius “patarnavimus 
ir laivakortes, 
patarnavimų nė pinigų at
gal. Vėliau ir p. Norkus, 
kaip kamparas, dingo 
Lietuvos.

vilnijo” iš Lietuvos.
“Balso” No. 59, ponas re

daktorius. drąsiai persergsti 
lietuvius nuo tūlos žydelių 
bolševikų agentūros, kuri 
apgaudinėja žmones. Taip 
ir reikia. Laikraštis turi 
padėti žmonėms apsiginti 
nuo išnaudotojų.

P-nas (Kastantas Norkus 
irgi turėtų paaiškinti žmo
nėms apie savo pinigų siun- 
iimą ir laivakorčių pardavi 
nėjimą ii- kitas biznio tran-

nemažai yra reikalingų.
Atsitiktinai užėjau vienon 

lietuvio smulkių prekių 
krautuvėn. Žmonių, išsky
rus vieną pardavėją nebuvo. 
Netrukus įėjo vidutinio any
žiaus kuklus žmogelis. Po 
valandėlės jis kreipėsi į par
davėją prašydamas jam tuo 
tarpu paskolinti dešimtį li
tų: “Duonos Visai nebeturiu 
iš ko nusipirkti. Darbo nė
ra ir gal neims iki pavasa
rio. Valgyt reikia.' Ypač 
tie mano maži vaikai...” 
Pardavėjas teisinosi netu
rįs. Tačiau reikia rasti ro

ję |da; be duonos gyventi nega
ilima.

y y

Negavę nė

Spaudoje jam buvo pada
ryta daug nemalonių užme
timų. Bet jis Į tuos užmeti
mus neatsakė ir prieš visuo
menę nepasiaiškino.

Kame dalykas? Gal ma
note, kad argentįniečiai ne
sužinos i rtaip praeis? Ne. 
Taip negalima. Atsistojęs 
visuomenės priešaky turi 
pasiaiškinti. Kitaip, kas ga
li pasitikėti asmeniui, kuris' 
slapstosi ir gėdisi savo dar
bų.

šv. Išpažinties klausytojas, prieš pamaldas ir jų eigoje.
e) Pamaldų metu sakomas iškilmėms pritaikintas pa

mokslas, lietuvių kalboje.
f) Antroje kongreso dienoje būna atnašaujama šv. Mišių 

auka už mirusius organizacijos narius ir tautos vadų vėles.
g) Šv. Mišioms stipendijas parūpina vietos skyrius.
8. Į Kongreso posėdžių atidarymą pakviečiamas miesto 

valdžios atstovas ir vietos parapijos klebonas, kuriuodu 
miesto ir vietos lietuvių vardu pasveikina iš visos Amerikos 
suvažiavusius lietuvių atstovus.

9. Pirmininkui pašaukus atstovus prie tvarkos centro 
dvasios vadas sukalba bendrai su atstovais maldą.

10. Posėdį atidarant, tuoj po maldos, muzikams vadovau
jant, atgiedami Amerikoj ir Lietuvos himnai.

11. Kongreso posėdžiuose yra skaitomi iš kalno prirengti 
referatai, rišantieji mūsų viešojo gyvenimo problemas, bū
tent : gilinimas tautinio ir tikybinio susipratimo, visuomenės 
švietimo ir įtraukimo į katalikų akciją, jaunuomenės, spau
dos, mokyklų, vienuolijų, darbininkų, politikoje dalyvumo,. 
draugijų, labdarybės, pareigos sulig'tėvynės, kova su tautos 
naikintojais, kaip: girtuokliavimu, bedievybe, ištautėjimu, 
maišytomis moterystėmis, divorsus, intencionaliai bevaikė
mis ar mažvaikėmis šeimomis, nesveikatingumu ir tt.

12. Kongreso įnešimų ir Rezoliucijų Komisija, sutvarko 
įnešimus ir patiekia atatinkamas rezoliucijas.

13. Spaudos Komisija: a) paduoda vietos laikraščiams 
Kongreso žinias, b) Telegrafuoja svarbesnes Kongreso nau
jienas didesniems lietuvių laikraščiams Amerike, c) išsiun
čia Kongreso užgirius įvairius sveikinimus. Siuntimo išlai
das padengia vietos skyrius, gi jam neišgalint centro iždas.

Pasarga. Prieš Kongreso susirinkimą jį garsiua ang
liškuose laikraščiuose Kongreso Rengimo Komįsija iš vietos 
skyriaus.

14. Kongreso rengėjai, susitarę su centro valdyba, pa
tvarko kad atstovai, liuosu uuo posėdžių laiku, galėtų atlan
kyti apylinkės Istorines ir šiaipjau žymesnes vietas, ypač lie
tuvių įstaigas.

, 15. Kongreso metu vakarais išpuoštose salėse būna pil
domi *rfipestingai prirengti programai. Tų parengimų pel
nas eina Kongreso1 lėšoms padengti.;

KUN. J. J. JAKAITIS, 
šv. Kazimiero parapijos Klebonas, Federacijos Centro valdybos na
rys. šios parapijos 35 metų Įsikū rimo jubiliejų mini balandžio 7 d. 
didėlėmis iškilmėmis ir dideliu koncertu, kuris įvyks 7:30 vai. vaka- 
re, Junior High Audtorium, Grafton St., comer Dorchester. Plates
nis aprašymas telpa 6 puslapy.

vargą. Vyriausybė rūpino
si tiekti darbo miškuose. Ta- 
čiau reikia gerų kailinių, 
veltinių. Kiti dėl rūbų sto
kos — iš tų darbų turėjo 
bėgti.

Suvalkiečiam sako neblo
gi metai. Jie susirūpino sa
vo broliais Šiaurės Lietuvo
je. Susidarė komitetai gel
bėti nukentėjusioms. Valdi
ninkai apsidėjo nuo vieno 
iki penkių nuošimčių nuo 
mėnesinės algos per šešius 
mėnesius. Ūkininkai po ke- 

žemės hektaro. Aukos jau 
plaukia.

Pagelba reikalinga skubi 
ir atsakanti. Tik vyrithisy- 
bė permaža parodė iniciaty
vos. Ūkininkams pavasario 
sėjai paskyrė dešimt milijo
nų pirmiau. Dabar prie jų 
dar puspenkto milijono” pri
dėjo. O mažažemių, pleci- 
ninkų ir darbininkų reika-

Aš prisiartinęs, patariau 
tuojau kreiptis valsčiaus' 
valdvbon užsi regisi ruoti.
Sakau kitur- renkamos au
kos; jų teks ir šiam valsčiui. 
Gausi savo dalį rir tamsta, 
bent vaikučiams. Ištikro, 
Šis darbininkas, turėdamas 
vos plikas gryčiutės sienas 
— neturėjo jokio turto, kad 
iškeltus ant duonos.

O kiti, žinau prispirti 
vargo — duonos kąsnio, — 
valgo paskutinias, sėklai pa
liktąsias bulves.

Žiema, tartum norėdama - 
labiau kam nors keršyti — 
šaldė senius ir vaikus ir ant 
krosnies sėdinčius. Malką, lams kaipir nieko. O reikė- 
žabą ištekliai greičiau išsf- jo skirti ne vieną milijoną, 
baigė ir dar labiau padidino*kol dar nevėlu. (B. d.)

16. Į Kongresą turi teisę siųsti atstovus: - *
a) Skyriai po vieną atstovą nuo kiekvieno 10 narių.
b) Draugijos'ir ccritraUnių organizacijų kuopos — po 

vieną.
c) Centralinės organizacijos po tris.
d) Klebonai atstovauja savo parapijas ir įgalioja dar tris 

iš savo parapijos.
e) Valdybos nariai Kongrese turi atstovų teises.
f) Apskričiai po du atstovu.
g) Katalikiškų laikraščių Redakcijos po vieną.
17. Atstovai turi turėti rašytą įgaliojimą, paliudytą d 

gijos valdybos parašais ir savo klebono.
17. Kongreso posėdžių tvarka:
a) Pirmininkas pašaukia atstovus prie tvarkos.
b) Dvasios Vadas kalba su atstovais maldas: Tėve mūsų, 

šv. Kazimierai, melskis už mus.
c) Muzikam vadovaujant giedami Amerikos Jungtinių 

Valstijų ir LietuvoK-Respublikos himnai.
d) KaTbos ir sveikinimai; pirmininko, vado, garbės sve

čių. organizacijų, veikėjų, įstaigų, redakcijų. Sveikinomo 
telegramos bei raštai.

Pasarga. Sveikinimų bei kalbų metu surenkami ats
tovų įgaliojimai ir įnešimai.

e) Dienotvarkės ir kalboms ilgio užgyrimas.
f) Kongreso prezidiumo rinkimai: vedėjo, pavaduotojo, 

dviejų raštininkų, tvarkdario, komisijų paskyrimas: įneši
mams rr rezoliucijoms, spaudos, knygų patikrinimui, prašy
mams.

g) Prezidiumas užima vietas. Referatai?
h) Pranešimai — valdybos, sekcijų vadų.
i) Protokolo skaitymas bei priėmimas.
k) Įnešimai. Rezoliucijos.

. I) BudŽeto nustatymas.
m) Prašymų išklausymas.
n) Ižde esančių aukų išskirstymas.
o) Kultūrinio Vaja>w užgyrimas.
p) Komisijų pranešimai.
r) Sekančio kongreso vietos nustatymas.
s) Rinkimas valdybos.

4

Jo Mylista

Ponas K. J. Krušinskas.
•*

Vilniaus Lietuvių Labdarybės 
Draugijos Centro Komitetas turi 
garbės. Tamstai pranešti, jog jis 
yra gavęs siųstus p. E.VVileišienės 
sausio mėn. š. m. pradžioje $662 
ir kiek vėliau 80 dol.

Šita Jūsų parama naudodama
sis Centro Komitetas galėjo vai
kučiams padidinti nuo vasario 1 
dienos duonos porciją ir tuo būdu 
bent dalinai pagerinti jiems ma-is-

Nesiginčyk — vistiek, nie
ko neįtikinsi. Nuomonės— 
kaip vinys: juo smarkiau 
jas kali, juo giliau jos len
da.—Juvenalis.

Kiekviena pažiūra turi 
šiek tiek melo. todėl žmonės 
ir ginčijasi.—B. Prus.

t) Malda: SvcilTa Mirija, Garbė Tėvui, Šv. Kazimierai, 
melskis už mus.

X. Centro Valdyba.
L Centro valdybą renka Kongresas.
2) Kandidatus paduoda: a) skyriai ęaštu, mėnesį prieš 

Kongresą ir b) Kongreso atstovai—posėdyje.
3. Devyni daugiausiai gavusieji Kongreso balsų sudaro 

liaują valdybą, pirmamjame valdybos posėdyje pasidalinda
mi tarp savęs pareigas: dvasios vado, pirmininko, pirmojo 
vice-pirmininko. antrojo vice-pirmininko, raštininko, iždi
ninko, trijų iždo globėjų.

4. a) Organizatorius, jeigu jisai sykiu bėra centro val
dybos nariu, jos posėdžiuose turi patariamą balsą.*

b) Organizatorių pasamdo valdyba.
5. Centro valdyba eina pareigas paklusnybėje Bažnyčiai.
6. Centro Valdybos pareiga yra :
a) Įvykdinti Kongreso ir Tarybos nutarimus.
b) Prižiūrėti organizacijos turtą.
c) Platinti ir tobulinti organizacijos veikhną.
d) Tėmyti skyrių ir apskričių veikimą, nurodyti jiemauž-’

leistą darbą, teikti pagelbos; palaikyti nuolatinį su jais kon
taktą. ~ - ----- —  ----- —....... -r-------—-

e) Dalinti viešuosius lietuvių reikalus Amerike, liečian
čius visą išeiviją, ir su pagelba Tarybos juos aprūpinti.

f) Atstovauti lietuvių katalikų visuomenę Amerike vie-, 
suose reikaluose ir santykiuose su Lietuva.

g) Vadovauti visuomenei ir ją persergėti nuo negeistinų 
apsireiškimų.

h) Priminti visuomenei jų tautines bei tikybines viešas
pareigas ir joms vadovauti. - r*

i) Palaikyti draugingą toną lietuvių katalikų laikraščiuo- 
se ir centralinėse organizacijose.

k) Išdirbti projektus Įvairioms tautinėms problemoms 
rišti ir juos patiekti atatinkamoms įstancijoms tvirtinti.

l) Parūpinti referatus ir priruošti dienotvarkes Konjgre- 
sui ir Tarybos posėdžiams.

m) Informuot! katalikų visuomenę per laikraščius ir per 
skyrius apie organizacijos darbuotės eigą.

n) Išduoti Kongresui metinę apyskaitą raštu.
, . .- (Bus daugiau)
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Balsas Iš Lietuvos

Tuo pat irtetu, pasišaukęs 
Džigitą Ali-Phauli, Ali-Auk- 
huntuni rūstaudamas tarė:

Terorizuojami pavergėjų 
jųlįečiai tiki, kad pakuroje 
pievas ir jo pranašas už Eu
ropos papročių įvedimą.

(Kauno “ Darbininkas”)

Ananuilos 
du mulos, 
islamo pa-

Oras artimiausiai ateičiai 
pastovus debesuotumas. Sj 
dimas visuose barometruose^ 
dės, dėlto plunksnos storio t 
rimai'kils, aukštyn ir 1 aksty

Vasario 9 d. Maskvoje pasirašė 
adinamąjį Litvinovo protokolą

kvos krypčiai vėjų. Šalčiai suma/ 
žės. Kai kam bus visai karšta. Nuę5, 
stogų pradės varvėti. Gatvėse bus 
slidu ir gana lengva paslysti didc-- 
liems ponams. (Kauno “D-kas*’)”

piliečiai pramanė ji 
nistano Rasputinu.

(Sis feljetonas bus Įdomus 
tam/TturtS'selta IJetuvosvi- 
daus* politiką ir galfs pritai
kinti paminėtus veikianėiuo- 
sfus ubirrenis [nie kaikurių va
dovaujančių .žmonių Lietuvo
je. Ked.)

svarbu visiems ir 'kiekvie
nam kovoti su alkoholizmu.

Petras Markaitis

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

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

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

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

g alkoholio,
II- 

vartojimas 
nusinuodi- 
Ąlkoholis 

organizmą, ? . ia visus jo

vijoje ir jos krosuose

Ąllio! Aljio-o-o-o!!!...
■' Ęadio’ ‘‘ šypsena. ’ ’ Programoje 
eųia įvairios naujienos ir oro spė- 
jiniąs. Kas turi ausį—tegul klau-

Daugybė paveikslų! Pasakos, ap
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės is 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai 'fe 
pramogėlės. .Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus,' 
molio ir kitokį. Laikraščio kai
na : metams 2 dol., pusei metų-* 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį; 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS’ fr 
kiti dailininkai. Leidžia ‘4PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis. '

• .... '
Vienas Nr. susipažinti siunčia

mas veltui.
Adresas: “Saulutės” Adminip. 

tracija Jurbarke.

o kai 
atsto- 

galvas Ananuila ma-.
Žmogus yra galingas... Bet 
silpni savo kūnu ir taip 
greit nusilenkiame blogiems 
palinkimams? Kodėl mūsų 
širdys trokšta dangaus, o ko
jos smenga ištvirkimo ir j 
svaigalų jūroje ?

Mielas skaitytojau! Pa
galvok. o rasi savo širdy iri 
sąžinėj atsakymą!

, Prisiklausyk savo vidaus 
ir suprasi, kad mu

myse veikia žemiškas ir 
dangiškas pradas.

Visa, kas mūsų gyvenime 
kilnu, dora, dieviška—yra 
žmogaus aukštesnės prigim
ties atspindžiu 
aukštyn! prie tobulybės. Vi-j 
sa kita, kas klampina ištvir
kimo ir svaigalų nedorybėse 
—vra glūdančin mumvse že- 
nni palinkimų darbas.

Kiekvieno žmogaus parei
ga pajusti dangiško prado 
vadovybę ir jos laikytis 
griežtai kovojant su šio gy
venimo pagundom, kurios] 
vieną akimirksnį, apsaldol 
širdį ir tuoj suardo sielos 
ramybę ir tikrąjį džiaugs
mą.

Kasdien kylant dorovėje] 
— augs mūsų galybė dar-' 

; buose. Dieviška dvasia mus 
prie to traukia. Ji yra ga
linga. Pasi tikėkim Auk
ščiausiojo parama, ir patys 
veržk i mūs į tikrąją laimę, 
tada lengvai nu galėsim iš- 

ltvirkimo ir girtavimo pink-

Kauniškis “Socialdemokratas” /
išėjo papuoštas bolševikės Rozos 
Liuksemburgaitės atvaizdu. Ten 
pat yra atpasakota gana ilga ši
tos žydalkytės biografija. Pir
muose žodžiuose pabrėžiama, kad 
1893 m. Internacionalo kongrese 
Ciuriche ji atstovavo Lenkijos ir 
Lietuvos socialistų partiją. Tik ne
žinia dėlko nutylėta, kad dešimts 
metų vėliau ta pati Liuksembur-

Deja, alkoholis kenkia ne 
tik tiems, kurie jį geria, bet 
dažnai ir geriančiųjų vai-i 
kams. Ne gana to, kad pa-l 
linkimas-prie alkoholio yra! 
paveldėjamas, alkoholikų 
vaikai dar ypač lengvai pa
siduoda įvairoms nervų li
goms, kaip kad nervų ligo
ninėse daugiausia yra ligo
nių arba alkoholikų, arba 
jų vaikų. Statistika rodo, 
kad labai didelis nuošimtis 
!nusikaltimų ir visokių nelai- 
imingų atsitikimų atsitinka 
įsu alkoholikais. Ir tat vi
siškai suprantama, nes al
koholis paraližuoja žmogaus 
valią, atima iš jo galėjimją 
galvoti ir susivaldyti. Jei] 
prie viso to nurodyto pikto,] 
kurį daro alkoholis atski
riems žmonėms ir visuome
nei, pridėsime dar tai, kad 
prisirišimas prie alkoholio 
beveik visuomet veda prie 
turto nustojimo ir elgetavi
mo, tai suprasime, kaip yra

— Mirtingoj baimėj dre
bėdamas, klausvk ka sakau. 
Tu esi melagiu melagis ir 
neištikimiausias žemėj su
tvėrimas. - Tu esi menkiau-
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šia menkysta ir bailus Don- 
Kichoto pamėgdžiotojas, su 
tuo tik skirtumu, kad kovo
ji su vandeniniais malūnais. 
Pražūk kuo greičiausiai iš 
mtūsų karalystės. Jei geruo
ju sutiksi pražūti, aš“ duosiu 
tau pensijos iki pastipsi po 
100 dolerių kas mėnesis, už- 
iniršiū tavo skolą, nekelsiu 
bylos dėl jaunų mūsų mergi
nų išniekinimo ir nekaltų 
žmonių žudymo, neskelbsiu 
kad esi pasisavinęs titulus ir 
cinus, kurių ne\i vertas. Pa
galiau užmiršiu visus tavo, 
baily', priesaikos laužymus.

Kada Ali-Aukhuntini bai
gė kalbėti. Tai Džigitą jau 
klūpėjo ir kaip Šunytis rai
tėsi apie vizyriaus kojas, 
kartodamas: Teesie tavo va
lia! Teesie tavo valia.

— Šviesusis Ananuilai,— 
keldamas kelioliktą 'šampa
no bonką tarė didysis vizy-. 
lis,—aš pranešu tau, kad 
šiąnakt tu būtum neišvengęs 
mirties. Bet aš esu tavo vi
sa matanti akis. Suokalbi
ninkų kaulus jau šunes 
graužia.

Išgirdęs tokia naujieną, 
susijaudino karalius Anta- 
nuila, papasakojo savo suo
kalbį prieš vizirį ir pradėjo 
atsiprašinėti už nedėkingu
mą.

Po kelių valandų karalius 
miegojo, susivyniojęs galvą 
į šilkinę antklodę, o didysis 
vizyris davinėjo įsakymus. 
Tą pafciįj naktį njuią Chadži 
Rhoonas buvo išsiųstas prie 
didžiojo ežero su griežtu į- 
sąkyniu prausti kas rytas

------------------r-—1 

“TARPININKAS” | 
(THE M EDI AT OR) ’ |

Vaizbos, Kultūros fe Dailės { 
Mėnesinsi žurnalas

su spalvuotais paveikslais. 1 
40 puslapių, didelio formato. J 
Prenumerata metams $1.00. ] 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas num. I 
15c. |
“Tarpininkas” duoda $200 j 
arba laivakortę į Lietuvą ir , 
atgal—dovanų.
“T-kas” pagelbės jums ap
mokėti bilas. Įsigykit “Tar
pininką” tuojau, tai sužino
sit. kaip tą galima padaryti. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
832 WEST BROADWA¥

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

(Transliacija iš Kabulo, 
Afganistano sostįuės.Trum- 
pa auganiečių pavergimo is
torija ir jos galas. Skaito 
dievabaimingasis Chadži O- 
mar Kajam, Magometo 
karsto lankytojas). Gal in- 
gas buvo pavergtos tautos 
valdovas karalius Ananuila, 
o jo žmonos Sophinuilos 
vardas Jaudino visus gyvuo
sius ir mirusius gražiosios 
lyties mėgėjus. Kada pasvi
ro Ananuilo galybė tai iš 
vienų Sophinuilos garbinto
jų, -vokiečių ir rusų, Kabu
le buvo sudarytas atskiras 

Į batali jonas.
Artimiausiais 

patarėjais buvo 
nelabai ištikimi 
pročiams, tai būtent Chadži- 
Rhoona ir Chadži-Džidžido- 
ra. Šis pastarasis dėl savo 
pretenzijos visur argumen- 
tuot Korano mokslu, buvo 
visam krašte arkliu vadina
mas. Mat Auganistano pi
liečiai dar ir dabar tebetiki, 
kad arklys yra išmintingiau
sias sutvėrimas, nes turi di
delę galvą. ' ( 1

I Chadži-Rheonas buvo ar
timiausias Karaliaus Ana
nuilos patarėjas ir jo jau
nųjų dienų draugas, o jo 
aistringoji Saphinuila nieko 
neveikdavo be mulos Cha- 
dži-Džidžidoros; jis buvo

Auga-

ir tuoj pareikalavo iš 
vyro užkasti suvedžiotoją 
gyvą į-žėinę._ Žmiona parei
kalavo, n ' vyras išpildė, ir 
tuoj Kepė surašyti žiauru 
mirties sprendimą, kurį tu
rėjo patvirtinti pats Anta- 
nuila. Sophinuila sužinoju
si tokį' liūdną savo ištikimos 
Anųilbs likimą, maldavo vy
ro, kad pasigailėtų. Jai* pri
tarė abu jo patarėjai mulos. 
Annanuila, europiečio pa
vyzdžiu, negalėjo priešta
rauti žmonos norui, dovano
jo Anuilai gyvybę nubaus
damas ją dviejų savaičių ke
lione iš Kabulo i šiaure.

Tikrai žmogus yra galin
gas savo dvasia. Tik pa
žvelkim į dailės kūrinius — 
akmens gabalas virsta statu
la. reiškiančia įvairius žmo
gaus pergyvenimus. Štai 
medžio stuobrai žvelgia į 
mus švelniais vaikučių vei
deliais. Žmogus lyg sudva
sina negvva gamta dailės 
darbais. Žmogaus galybė 
siekia erdvės berybių ir že- balsui 
mes gelmių. Žmogus perle
kia vandenyną, plasnoda
mas mašinos sparnais, tyria 
dangaus kūnus ir suranda 
jų kelius, išpranašauja atei
ties įvykius. Jis praveria 
žemės gilybes, narsto upių 
dugnais, nukreipia upių 
sroves, vandens bangavimą 
kodėl gi mes ,taip esame 
paverčia elektros jėga...

judėjimai darosi lyg leng
vesni, kalba ir mintys lyg 
laisvesnės. Daug alkoholio 
išgėrus, atsiranda raumenų 
silpnumas, galūnių drebėji- 
nfas, liežuvis pinasi, sąmonė 
aptemsta, valia silpnėja, ir 
žmogus nebešūsivaldo. Toks 
stovis vadinasi apsvaigimu. 
Išgėręs gana dau 
žmogus gali ir numirti 
gas ir dažnas 
duoda chroninio 
jimo reiškinių.

z nuodija visą ■
gadina ir griauti 
organus. Pi rink 
holio vartojimas 
nervų sistemoj, 
audiniai vra labiausiai jaut- * d
rūs nuodams. Dvi alkoho
lizmo atsiranda pačių sun
kiausių ligų ir net proto su
mišimas. Alkoholis, erzinda
mas burnos, stemplės ir 
skrandžio gleivines plėves, 
sugadina ir valgio virškini
mą. Nuo alkoholio dažnai 
suserga kepenes, kas savo 
keliu veda prie pilvo van
denligės. Inkstai, kraujo 
tekamieji indai ir plaučiai 
yra taip pat alkoholiui jaut
rus ir todėl suserga nuo jo 

-^vartojimo, Jau-silpnų ai-.
koholiškų gėrimų vartiVji- 
mas, pav., niaus, dažnai duo
da sunkių vaisių, bet nepa-

Pasvalys varžosi dėl garbės vai
niko su Biržais. Bedalinant sėklas 
nederliaus paliestiems ūkinin
kams, Pasvalyje dar ryškiau .pa
sireiškė “Lietūkio” koperatorių 
dvasia. Sandėlio vedėjas pasiža
dėjo papildomai duoti sėklų tiems, 
kam buvo nusuktas svoris, bet pa
žado ligi šiol neišpildė, o Svorio 
trūkumai ir toliau pasitaiko. Sa
koma, kad tuo būdu yra sddatoma 
ta ekonomija, kurią “Lietūkis” 
neva paaukojo badaujantiems 
šiaurės lietuviams šelpti. Ačiū už 
tai.

savo suteptąjį kūną, kad be
simeldžiant nebūt panašiam 
į kiaulę. Mulai Chadži-Dži- 
džidora, dėl jo ypatingo pri
sirišimo prie haremų, pagal 
krašto papročius buvo pa
daryta tam tikra operacija, 
po kurios jis veikiausiai bus 
paskirtas eunuchų mokyk- 

' os profesorium. Tuo pačiu 
metu per radio ir per spau
dą buvo pranešta, 'kad:

' • • • ■‘ Konservai i ngųjų mulų' rei
kalavimu du mūsų nuliai ka- 
raliauš~ištikjini draugai, tu
rėjo apleisti, savo aukštąsias 
patarėjų pareigas ir išva
žiuoti į Parapiją. Karališ
koji .valdžia nemano šiems 
konservatorių mulų reikalą-, 
vimams nusileisti.” Paskai
tę tą žinią valdžios šalinin
kai padegė, kelias mečetes, 
pakorė kelis mulas ir šaukė 
valio viziriaus garbei.

'■ Alkoholiški gėrimai ypač,lyginti pražūtingęsnis yra 
veikia žmogaus organizmą, stiprių alkoholiškų gėrimų 
Nedaug alkolio išgėrus, atsi- _v. 
randa kitas žmogaus ūpas1>į-0nj^{O)

Likvidavus šį klausimą 
Ananuilo gyvenimas buvo 
panašus į tą, kurį tikintiems 
Islamo vaikams Magometas 
pažadėjo rojuje. O pasau
lis ir šiandiena nieko neži-

* t

notų apie driskių Habibulą, 
i jei didžiojo vizyriaus širdį 
nebūtų sužavėjusi Saphinui- 
los plauki! šukuotoją, gra
žuolė Anuila. Šitą skanda- 

llingą įvykį visų pirma suži- 
cK. A. D.-hojo Ali-Aukhuntuni žmona 

t“4——-— ----- -------------------------—

Nukirpęs barzdas, 
kuriems savo tautos 
vams ir 
nė, kad jis tiek pat gero pa
darė Auganistanui, kiek 
Mussolini Italijai. Ir jis 
būti! ramiai gyvenęs, jeigu 
du įvykiai nebūtų sudrums
tę jo karališkosios ramybės. 
Pirmas nemalonumas buvo 

Į sužinojus, kad dėl nuolati- 
nių vaidų ir gamtos prajo- 
vų krašto iždas ištuštėjo, o 
piliečiai atsisakė mokėti mo
kesčius. Bet šitą sunkenybę 
veikiai pašalino išmintinga
sis karaliaus vizpis Ali- 
Aukhuntuni, kuriuo rėmėsi 

jie traukiajvisa Ananuilos galia ir gar
bė. Tuo tikslu jis panaudo
jo tautos geležinį fondą, ku
ri pirmiau galėdavo naudo
ti tik šventojo karo reika
lams. o iš kitos pusės, jis pa- 
įnaikino visą eilę mokyklų, 
skelbdamas, kad reformuo 
jaut krašto gyvenimą Euro
pos pavyzdžiu senosios ino- 

Ikyklos. nTulų vedamos jrs 
| nereikalingos.

Kun. J. Jakaitis—ava8. vadas; Kun. J. Svagzdys—pirm.;
B. Jakutis—4 vice-pfem; Q. -Adomaitienė-^ yfe£>pfesa.:
J. Svirskis—fekr., 104 Dorchester St., AV'orcestėr, Mass.
O. Sidab*iea^—iždin. ; Kun.. A.-JJangK-Blaivyhėsjakyriaiia 
Redaktorius, 41 providence Street, Worcester, Mass. v

ŽMOGAU, PAGALVOK! Aukštose Lenkijos politiką sfe
rose įvyko didelis triukšmas ir ne
paprastas su judintas. Mat pabėgo 
maršalo Pilsudskio šuo, kurs adju- 
tantavo 10 metų, pabėgimo moty
vai neaiškūs ir migloti, j^isa Len
kijos policija uoliai ieško pabėgė
lio, bet surasti negali.- Spėjama, 
kad šuo bus pabėgęs į plečkaiti- 
ninkų “partiją.”

J . “Šypsenos” radio stotis turi ži
nių, kad minėtasis šuo, pabėgda
mas, išsinešė ant savo uodegos ga
lo visą Pilsudskio galybę, kuri 
staiga pradėjo žlugti visoje Len-

Latvijos, Estijos, Lenkijos, Rusui? 
nijos ir Bolševikijos atstovai.

Susirinkusiems pasirašyti proto* 
kolą diplomatas Litvinovas iĮdro*. 
žė kalbą pažymėdamas, kad sjŽoA-: 
rytoji sutartis smerkįa karą^ 
tautiškos politikos priemonę. Tuo 
būdu pasirašiusios valstybės apsi- 
ėmė nekariauti dėl tautos interesų.

Visai kas kita bolševistimai ar
ba socialistiniai interesai. Apie 
juos Litviriovas visai nutylėjo. 
Bolševikai pasilieka sau lafetas 
rankas paskelbti karą kiekvien^Bt 
kaimynui, vaduodamiesi, vadizdU 
mais ^^1 et arų interesais, kuriuos' 
jų respublika neva atstovaijię^p 
,rina ' ' V' "AĮmeS

Kitą dieną Džigitą Ali- 
Phauli apleido pavergtųjų 
piliečių tėvynę ir išvyko į 
pietų Pranei ją gyventi val
džios jam nupirktoj viloj. 
Savo ruožtu ATi-Aiikhuiitu- 
ni uždarė karalių Antanuilą 
Mussolinio padovanotame 

’ šarvuotame* traukinyje ir 
’ nieko, net gražiosios Saplii- 
> nuilos, prie jo neprileidžia.

Karalius laikomas kaliniu, 
o Ali-Aukhuntuni. tariasi su 
Dievo Čempionių lftida ir kur 
Ananuila bus nužudytas.

gaitė, ’ To patiek Internacionalo----
kongrese pakėlė didžiausią geval- 
tą, kai lietuvių tautybes socialis
tai mėgino įsiskverbti Internacio
nalo eilėsna. Steponas Kairys la
bai gerafežino šitą Liuksemburgai
tės nuopelną ir atsimena jos pa
reiškimus, kad Lietuvos darbinin
kus socialistus teisėtai atstovauti 
gali tik žydeliai. Gojai lietuviai 
esą šovinistai ir negalį dalyvauti 
Internacionale. Jonas Šliupas, tuo
met didelis socialistų rėksnys, ga
vo kongrese Liuksemburgaitės pa
ruoštą arbūzą. Rodosi, priderėjo 
dabar už tą arbūzą pasakyti ačiū.

-vartojimas (degtinės, romo, 
i. Visų žalingiau

sias gėrimas yra nevalytoji 
(inoonshinč) degtinė, kur 
prie (nuodingo ~ 'alkoholio 
veikimo prisideda dar nuo
dingas į ją įeinančių aliejų 
veikimas.

Sužinojusi tai didžiojo vi
zyriaus žmona ultimatyviai 
oareikalavo iš savo vyro pa
skelbti visai tautai, kad ka
ralius Antanuila yra lepšys 
ir pelų maišas, o jo žmona 
eretike ir mulų, nobažnųjų 
Magometo tarnų, suvedžio
toja. Ir Ali - Aukhuntini, 
sekdamas Europos vyrų pa- 
jročius, paklausė žmonos ir 
išpildė jos valią. Kada ši 
žinia pasiekė klusniųjų au- 
ganiečių ausis, tai jie visi 
pamatė tame Magometo ran
ką. kuri baudžia visus kas 
išsižada Islamo papročių. O 
kitą dieną Magometo vardu 
Habibula pasiskelbė Auga
nistano karalium ir Dievo 
čempionu žemėje.

i

Nuliūdęs Annanuila pa
kvietė savo žmoną ir abu 
mulas ir klausė juos, kas da
ryti. Pasitarę visi pripaži
no, kad jų šeimios, ypačiai 
šeimos t ir krašto -nelaime“^ 
sąs .Ali - Aukhuntini ir jo 
žmona. Dėl to, ilgai nelauk
dami. jie nutarė tuoj paša
linti didįjį vizyrį, o jo pa
reigas pavesti mulai Chadži 
Rhoonui. Tuo tikslu Ana
nuila pasikvietė pas save 
vyriausi l^igitą z\li-Phauli 
ir įsakė janLareštuoti vizy
rį Ali-Aukhunfcuni. Bet štai, 
vos Džigitą buvo beeinąs 
vykdyti karaliaus įsakymą, 
kaip tą pat akimirksnį su
skambėjo karaliaus telefo
nas. Iš pasikalbėjimo Džigi
tą suprato, kad Ali-Auk
huntuni kviečia karalių pas 
save vakarienės. Baigęs kal
bėti telefonu karalius pasa
kė. kad įsakymas areštuoti 
vizirį—Ali-Aukhuntuni rei
kės vykdyti tik po kelių die
nų.

Jeigu nenori, kad TamstO3 vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kal|& 

tai išrašydink jieths 
GRAŽIAUSI VAIKŲ v į 

LAIKRAŠTĮ '

Turime pardavimui gerų farmųą, 
miestuose gerų namų, toniko iš- 
dirbysįę, grocer storų, barbey?. 
shop ir kitokių įstaigų. '

» p'- Aėij

Dėl informaciją kreipkitės paą' 
W. M. MITCHELL, Real Estate 
Agenčy, 36 Ę. Pėarl St., NasįU8^ 
N. H. ' ' ' ' ’ -
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Jubilėjus

Choras

EKSKURSIJA

Rengimo Komisija

Senas Patri jotas

Primicija

GIMINES IR PAŽYSTAMI

PRANEŠIMAS

LAIVAKORTES

Mūsų laisvamaniai labai' daug 
kalba apie jaunimą, bet jo auklė-

Vienintėlis lietuvis laisninotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir jvedam motorus 
ir vandenfo pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

PAIEšKAU Stanislovo VVajciekovsky, 
kuris gyvenęs Sos Bostone, Lynne, 
Holyoke ir \Vorcestery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmenų. Kas apie jj žino arba 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą. VIKTORIJA WA.T- 
CIEKOVSKIEN'E, 46 Rllsworth Street, 
Worcester, Mass.

JUZfi RAUKTYT®
Dienom Vakarai* ir šventad.

88-Front St. 50 Sterling St. 
WORCESTER, MASS.

Tel. Park 1916. ______

Iš solistų-čių paminėtina: vieš
nia p-ni Narinkaitė-Rakauskienė 

t 

iš Chieagos. pasižymėjusi artistė, 
kuri dabar vyksta i Italiją; p-lė 
A. Stoškiūtė—vietinė, kurios gra
žus sidabrinis balselis visus visa
dos sužavi. Dalyvaus irgi p. Va- 
sylius, virtuozas smuikininkas, 
kuris lavinosi muzikoje Columbia 
University, o dabar yra muzikos 
direktorium vietinės High School. 
Patieks keletą šmotelių ir p-lė Ire
na Čižauskaitė—guvi vietinė vio- 
linistė.

andžio-April 7 d., 1929
• * . X

Aušros Vartų Svetainėj
W0RCE8TEB, MASS.

micijas.
Art. J. Olšauskas bal. l d. ap

leidžia šv. Antano par. vargoni
ninkavimo vietą. Pavažinėjęs su 
Dzimdzi-Drimdzi po kolonijas — 
vyks j Lietuvą. Art. Olšauskas 
darbavosi su vyčiais, daug parodė 
progreso Detroite už ką jam daug 
ačiū. Jonas

Šio vakaro progAmas bus labai įdomus ir yisas pelnas skiriamas baž
nyčiai. “ŠV. GERMANOS’’ veikale p-lė Julė Mitrikaitė vaidins žy
miausią rolę.ir taipogi dainuos. “KERŠTINGA MEILE’’ yra labai 
komiškas ir taipogi pamokinantis ^veikalas. Šiame veikale pdė Ele
na Barbaravičiūtė vaidins žymiausią rolę. Prie to bus visokių pa- 
marginimų: dainų, muzikos ir tt Prašome visų atsilankyti ir parem- 
ti geram tikslui ir sykiu pasiklausyti gert] dalykų ir pasijuokti. 
Įžanga maža tik 50c.

Šiemet LDS. Conn. apskričio 
metinis išvažiavimas įvyks birže
lio 16 d., 1929 m., Linden Parke, 
Union City.

Komisija rengimo šio išvažiavi
mo prašo kiekvienos kuopos pri
sirengti su šiokiu bei tokiu pro
gramų, kad suvažiavime galėtų 
komisijai jų dalį programo per
duoti.

Tadgi dabar laikas kuopoms rū
pi ntis ir šiaip ar taip sumanyti ir 
prisirengti prisidėti su programų 
išvažiavime, kad jis būtų turinin- 
gesnis ir geresnis. Visos kuopos į 
darbą.

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

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

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

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

Užsakymus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 W. 24 Street, CHcago, III.

“UKININkAS” nes

JUOZAS GALIAUSKAS
Automoblle & Sign Painting. 

We Specialize in Duco.
5 Grabowski Sq.t Worcester, Mass

Parapijos Mitingas.

Kovo 24 d. įvyko parapijos mi
lingas. Klebonas atidarė mitingą 
malda. Paskiau išdavė parapijos 
apyskaitą. Mitingas buvo tvarkus 
ir pavyzdingas.

Vakare įvyko pagerbimui mūsų 
klebono vakarienė. Tai buvo jo 
varduvių dienos paminėjimas. 
Daug gražių ir nuoširdžių linkėji
mų išreikšta gerb. klebonui.

Ten buvęs

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNO N DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass. *

/šioj kolonijoj gyvena apie 300 
lietuvių ir pusėtinai veikia, bet 
laikraščiuose pasirodo labai mažai 
žinučių apie veikimą. Mano su
pratimu tai apsileidimas vietinių 
darbštesnių lietuvių. Medžiagos 
galima surasti užtektinai. Yra 
kelios pašalpinės dr-jos, S. L. R. 
K. A. 216 kuopa. Sūnų ir Dukte
rų dr-ja, S. L. A. 207 kuopa ir Lie
tuvių Kooperatyviška Bendrovė. 
Tikslas mūsų b-vės įsigyti Tinncgvą 
svetainę Nes tik viena lietuvių 
tautą Manchestery. kuri neturi 
nuosavos svetainės ir reikalui pri
siėjus turime prašyti ir lenkti gal
vas svetimtaučiams, bet ne visuo- 
met galima ir gaut. Paskutiniais 
laikais ūpas pas mus lietuvius pa
kilo ir pradėjo smarkiai veikti. 
Bendrovės valdyba ir pavieni šėri- 
ninkai ir tie, katrie dar neturi Še
rų, pradėjo daugiau rūpintis ir 
gyviau veikti. Nnpirko-plotą že- 
mes dėl svetainės gražioj vietoj ir 
subruzdo pardavinėti Šerus. Tam 
tikslui buvo surengtos prakalbos 
17 d. kovo. Kalbėjo adv. F. J. Ba- 
gočius iš Bostono.

Netekome gero ir darbštaus 
draugo a. a. A. Brazausko, kuris 
buvo uolus mūsų bendrovėj. Ve
lionis Antanas Brazauskas mirė 
vietiniame ligonbuty, kovo 23 d., 
6-tą vai. ryte neišsirgęs nei savai
tės. Priežastis mirties—vidurių 
liga. Dar būdamas jaunas vos 37 
metų, paliko dideliame nuliūdime 
moterį ir du vaikučius: Anelę 7 
metų ir Česlovą 10 metų ir motiną 
Lietuvoj ir 3 seseris: 2 Lietuvoj 
ir vieną Amerikoj. Taipgi du pus
brolius, kurie gyvena Mancheste
ry — Jonas ir Adomas Brazaus
kai. Velionis buvo pašarvotas pas 
pusbroli Joną, kuris rūpestingai 
teikė savo hroliui^iaskutini patar
navimą. Jis paėjo iš Lietuvos Mi 
naičių kaimo, Kėdainių apskričio. 
Atvyko i Ameriką 16 metų atgal Į 
Manchesterį, kur ir darbavosi, 
tarpe lietuvių iki mirties. Prigu
lėjo prie. SLRKA. 216 kuojos ir 
šv. Jono dr-jos, Hartforde. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigomis 
katalikių kapinėse, Mount St. Ben- 
ediet, Blue Hills, Hartford. Conn. 
Palydėjo velioni į jo atilsio vietą 
didelis būrys giminių, draugų ir 
pažįstamų, 32 automobiliais. Visi 
lietuviai šiame miestely ir apylin
kėj buvo jo draugai. Jis buvo vi
sų draugas ir su visais nenuilstan
čiai darbavosi draugiškame suti
kime. Ir šandien netik jo šeimy
na ir giminės, bet visi lietuviai, 
labai nuliūdę netekę tokio prakil
naus draugo.

Draugai, nenusiminkim, lai bū
na jam lengva šios šalies žemelė.

Vienas iš jo draugu

Jubiliejaus Pradžia.
x;,

Jubilėjus, metų bėgyje, bus ap 
vaikščiojamas su tam tikromis iš 
kilmėmis. Jis pradedamas gran 
diozišku koncertu, rengiamu 7 die 
ną bal.—šio mėnesio, 7:30 vai. va

kai savo jaunimu gali pasi^žiaug- 
-ti-----Pradedaht vaikeliais, kurie
lanko'parapijinę mokyklą ir bai
giant vyčiais, kurie sportu garsi
na lietuvių vardą, mes turime kuo 
pasigerėti

|tai, kad ir kovo 24 d. sureng
tas vakarėlis. . Vaidino parapiji
nės mokyklos vaikučiai Turiu 
pasakyti, kad nė profesionalai ar
tistai nebūtų geriau atvaidinę 
kaip mūsų vaikučiai. Ypač gerai 
vaidino, mergaitės Labeskiutės ir 
Keršiukės. Žmonių buvo daug.

Gaila. kad dar yra žmonių, o v- 
pač iš jaunimo, kurie nesupranta, 
kad savo tautiečių vakarėliuose 
kur kas linksmiau galima laikas 
praleisti negu kitataučių.

Ųa noriu atkreipti visų lietuvių 
domę į mūsų jaunimo veikimą. 
Paremkime juos ir į jų parengi
mus lankykimes. Begalo yra ma
lonu kumet pamatai savuosius vai
dinant ir žaidžiant. Lig jautiesi, 
kad ir krūtinė būna stipresnė ir 
lengviau kvėpuoti pamačius mūsų 
jaunimą veikiant lietuvių vardu. 
Ypač kada mūsų vyčiai žaidžia 
basketball su kitataučiais. Kaip 
malonu kumet jie išeina pergalėto
jais, o taip labai dažnai atsitinka. 
Ryt dieną pamatysi anglų spau
doje parašyta “Lithuanians won” 
ir tt.

Šiais metais neatsirado nė vieno 
“tymo,“ kuris būtų narsesnis, ap
sukresnis ir galingesnis už mūsiš- 
-kius- vyčius. - -Manau; "karU jiems 
teks garbės vainikas.

Prie L. Vyčių ^kp. yra susispie
tę geriausi mūsų jaunuoliai, abie
jų lyčių, apie 120 narių. Jie daug 
lavinasi sporte ir dailėje. Dabar 
smarkiai rengiasi prie surengimo 
“Minstrel Shojv.“ Apie šimtas 
jaunuolių su visokiais instrumen
tais parodys ką gali jaunimas — 
vyčiai. “Minstrel Show“ kas met 
vaidinamas ir visumet turi pasise
kimą—Žmonėms patinka~7r~jie 
gausiai ateina. Tikiuosi, kad ir šį 
metą ateis. Įvyks balandžio 7 d., 
7:30 vai. vakare, Mokyklos Sve
tainėj, 339 Capitol Avė. Atėję pa
matysite kaip aukštai yra išsila
vinusių mūsų jaunuolių muzikoje 
ir daihavime.

Prie suruošimo programo daug 
darbuojasi p-lės Plikuniutė, La- 
beskiutė, Keršiutė, Gomhiutė, Bau- 
kiutė ir kitos ir kiti.

Raginu visus gausiai ateiti Į šį 
parengimą.

šešta diena balandžio jau nebe- 
toli. Pittsburgho uolios darbiniu-., 
kės begalo darbuojasi sunkiai, nes 
jau turi apie 400 darbininkių rink
liavai.

Ponia Adelė Marčiulaitienė. nei 
dieną nei naktį neturi atilsicų Taip 
pat ir josios pagelbininkės išžve
jojo visą Pittsburghą ir gavusios 
gražų būreli darbininkių, laukia 
pasekmių. Bet ir dar nesustoja 
dirbusios, o vis ieško daugiau ir 
gauna.

Taigi pasitikime, kad tas jųjų 
darbas nebus bergždžias, nes kaip 
girdėti dar vis gauna daugiau ge
rų norų rinkikių.

O tas darbininkės, kurios prisi
žadėjo dirbti šv. Pranciškaus vie
nuolyno naudai, jeigu jos pasiau
kavo, tai nestovės ant kampų vel
tui1 ir nežiūrės į krautuvių langus, 
bet stengsis pasidarbuoti Sesučių 
Pranciškiečių naudai, kurios bus 
labai 'dėkingos visiems gerada
riams, nes šiais metais medžiagiš
ka pagalba Sesutėms būtinai rei
kalinga.

Bet dar svarbesnis dalykas, kad 
visi Gerb. Klebonai, Pittsburgho ir 
apylinkės, uoliai ragina darbinin
kus prie darbo, kad geraširdžiai 
prisidėtų prie tų aukų, kurios su
teiks Sesutėms didelę pagelbą.

K. J. V. S.

Šv. Jurgio bažnyčia Velykų die
noj buvo gražiai papuošta, tai mū
sų Sesučių Pranciškiečių darbas. 
Mokyklos mergaitės daug pasidar
bavo rinkdamos aukas papuošimui 
altorių.

Prisikėlimo procesija buvo iš
kilminga. Dalyvavo apie 100 vai
kučių.

Klebonas kun. J. Čižauskas pa
sakė gražų pamokslą. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių.

Parapijos Piknikas

Parapijos piknikas įvyks birže
lio 9 d. Skiriama keturi prizai: 
pirmas $15.00 ^antras $IfhOO; "tre
čias $5.00; ketvirtas auksinis 
branza lietas.

Tikietai pasiųsti parapijonims 
pardavimui.

Kaip teko nugirsti, šiame kon
certe dalyvaus taipgi garsus-mūsų 
tautos poetą—literatas Jonas Kmi- 
tas. Jis pasakys okazijai pritai
kintą prakalbą, kuri, kaip papras
tai jo prakalbos, bus pilna gyvu
mo. poezijos ir gilių minčių.

Išvada

MONTREAL, CANADA
Šv. Kazimiero lietuvių bažny

čioje nuo kovo 17 iki 23 d. buvo 
nepaprastos pamaldos. Kasdien 
mūsų klebonas kun. Maeulionis 
laikė iškilmingas šv. Mišias ir sa
kė pamokslus.

Daug žmonių atliko išpažintį. 
Žmonės gausiai lankėsi į bažnyčią. 
Suorganizavo jaunimo draugiją 
Šv. Teresės.

Bal. 7 d. šv. Antano bažnyčioj 
Įvyks per sumą, 10:30 vai. pirmos 
iškilmingos šv. Mišios primicijan- 
to kun. E. J. Shteigman. Bus dau.-

Dabar šioje parapijoje gabiai ir 
sumaniai klebonauja gerb. kun. J. 
Jakaitis. Jis uoliai ir pasekmin- 
'gai vysto ir veda visą jubilėjaus 
Iškilmių darbą.

Šv. Kazimiero parapijos choras 
pasižymi savo narių skaitliumi ir 
jųjų dainavime gabumu. Rašyto
jui šių žodžių daug chorų teko 
girdėti, bet šis choras, jo many
mu, yra vienas geriausių. Jį lavi
na ir veda p. J. Žemaitis, Holy 
( ’rass College graduatas.

Čia priminsiu, kad kiek girdė
jau, visos dainos bus naujos, nie
kad dar* Worcesteryje negirdėtos. 
Tat klausytojams tiekiama tikra 
dainų ir muzikos puota!

Solistai

■ ■
gelis svetimų kunigų. / Pamokslą 
sakys gerb. kun. I. F. Boreišis, šv. 
Antano parapijos klebonas.

Kun. E. J. Shteigman (Stigmo- 
nas) jaunystės—mokslo metu gy
veno Detroite ir jis sd jaunimu— jimų nesirūpinaŲLietuviai katali- 
vyčiais darbavosi. Daug gražių 
patarimų hei pamokinimų j jawwk- 
mą įnešė .gražus jo pasielgimas, 
linksmumas darė vyčiuose gyvesnį 
veikimą, podraug ir šv. Antano 
parapijai Todėlgi veikliam pri- 
mieijantui kun. E. J. Shteigmanui 
pasrrodykime dėkingi skaitlingai 
atsilankydami į jo iškilmingas pri-

> “ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- 
\ tiškoj dvasioj ir stovi' demokratiniais pamatais 
t tvarkomos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas savaite gražiai 
k paveiksluotas, duoda daug žinių iš Lietuvos ir 

’ užsienio gyvenimo; rašo visais ūkininkams rūpi
mais klausimais: apie žemės dirbimą, gyvulių au- 

; 'ginimą, šeimninkavimą, rinką ir kainas, deda daug 
gražių pasiskaitymų, juokų, įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba viena&zir pusė dole- 

* rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- 
r nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
I g-ve 30 Nr. *
? Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra

žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
didelį džiaugsmą [padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

Vienintelis Lietuvis Laisninotas
Plumberis

Dedu visokiu^ plumbing ir henting 
už žemas kainas.

58 Orange Street
Worcester •- - Massachusetts

Worcesterio Lietuviams 
Vietoje buvusio “Amerikos Lietuviu” 
galite gaut dienrašti “Draugą,” kuris 
esąs daug geresnis ir pigesnis, tik 3c. 
egz., į antrą dieną ateina, tdridm t tarpu 
daug svarbių žinių yra fš viso (msabtio. 
Taipgi čia kerpam plaukų* Ir galite 
gaut pigiai piano lekcija*. Su tikra pa
garba,

JONAS VINICKAS,
63 Penu Avė., Kamp. Marrison St. 

ore ester, Ma j u
to to o*7 

H WM. J. CHISHOLM I
Vienintelis Lietuviam! <Į 

Ų Graboriii
< ; Patarnavimas dieną ir haktį. [ 

Į 831 Smith Street
PROVHM5NCE, R. I. | 

;t Tel. De. 1952 4

Tad, kaip matyti įš aukčiau pa
duotų bruožų, programa bus Ūk
iai artistiška, turininga ir įvairi,. 
Todėl tikimės, katd šv. Kaz. para- 
pijonys, kaip visados, taip ir da
bar atsakančiai Įkainuos savo pa
rapijos jubilėjų ir skaitlingai da
lyvaus jojo iškilmėse. Rengėjams- 
gi, ypač gerb. kl. J. Jakaičirfi. lin- 
kėjame pasisekimo ir ištvermės 
naudingai darbuotis lietuvių la
bui-

Aa.

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES l IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu Išgaut pasus, vJzas, 

sugrįžimui leidimus ir kitoklns do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausi patarnavimą ir 
sąžiningą patarimą.

Mūsų bažnyčioj iškilmingai ap
vaikščiota šv. Vęlykų šventė. Žmo
nės skaitlingai lankėsi į bažnyčią 
išklausyti šv. Mišių. Visi žmonės 
linksmai klausė jaunii lietuvaičių 
choro giedant mišių laike. Kun. 
J. J. McGrath po pamokslo prane
šė mums, lietuviams linksmą nau
jieną. Pranešė, kad gerb. kun. VI 
Karkauskas iš New Haven vėl ap
lankys mūsų koloniją ir suteiks 
progą vietiniams lietuviams atlik
ti velykinę išpažintį, 29 d. bal. Va
kare klausys išpažinties, o 30-tą 
bal. laikys šv. Mišias suteiks. Šv. 
Sakramentą. Pranešu apylinkės 
lietuviams, katrie gyvenat ant ti
kiu ir toli nuo lietuvių parapijų, 
kad bus gera proga atlikti velyki
nę. Nepamirškite, 29 d. bal. vaka
re nuo 6 vai. iki vėlam vakarui 
bus klausoma išpažintis.

A. P. Krikščiūnas

ŠVENTA GERMANĄ” IR 
“KERŠTINGA MEILE”

BUS SUVAIDINTA AUSROS VARTŲ DRAUGIJOS

kare, Jnninr .High Auditorium,- 
Grafton St., corner Dorchestėr. 
Programą išpildys didysis choras, 
pasižymėję vietos artistai ir artis
tai svečiai.. .---------

b Šiais metais sukanka šv. Kazi-1 x į
miero parapijai 35 metų įsikūrimo Į 

^jubilėjus. Per tą laiką joje pėrė-- 
ja daug kunigų.. Vieni jųjų jau ( 
/palaidoti, kiti Lietuvoje arba kur 
■ kitur. Iš pirmųjų parapijonų — 
įjoa Įsteigėjų irgi mažai tebeliko. 
^Vienok jie visi daug ir labai daug 
įdirbo dėl parapijos labo.

*** • •
Ų-k. Parapijos Turtas

Per tą laiką įgyta graži par. j 
fžrtiosavybė. Pastatyta daili, dide- 
lė bažnyčia ir puikiai išdabinta; 
SŠBaūjyta mokykla ir atsakančiai 
Įrengta, kurioje dabar mokinasi a.- 
pie 600 lietuvių vaikų; pastatyta, 
seserims vienuolynas ir ruiminga 
klebonija; pagaliaus, pastarais me
tais, įtaisytas ir jaunuomenės klu- 
bas—nupirktas trijų aukštų na- 
nias. Visas parapijos turtas, ap- 
laųiai imant, sieki pusės milijono 
dol. Be abejo pasidarbavo čia 

‘idaug dvasios vadąj, bet dirbo irgi 
sunkiai parapijonys. Garbė tad 
vieniems ir kitiems.

Pirma ekskursija gegužės 12 
dieną ir antra ekskursija liepos 5 
dieną iš Bastono į Lietuvą laivu 
Republic. Kas sykį važiavo ant 
laivo Republic, tas pamylėjo tą 
laivą ir antrą kartą važiuos. P-nia 
Helena Jakubavičienė iš Montello, 
Mass. tą laivą Republic taip pa
mylėjo, kad šiemet ir vėl važiuoja 
Į Lietuvą tuo pačiu laivu, šiemet 
bus daug ekskursijų ir matyt kad 
visos bus skaitlingos. Kas norite 
Į Europą nuvažiuoti greitai per 6 
dienas, tai tą išleisiu ant laivo 
Leviathan. Šiandiena jau visi ži
no kad UNITED STATĖS Line 
turi didelius laivus ir teikia 
riausį patarnavimą keleiviams.

Linksma naujiena. Lietuva ga
vo didesnę kvotą. Dabar iš Lietu
vos galės ątyąžįuotL886—ypatus 
kas metą. O iki šiol galėdavo at
važiuoti tik 340 žmonės. Šiandie
na tėvas gali paimti Į Ameriką sa
vo moterį, sūnus ir dukteris, nors 
jis ir nėra Amerikos pilietis. O 
taipogi sūnus arba duktė, kuris 
jau yra Amerikos piliečiai gali pa- 
imti savo tėvus j Ameriką.______

Visiems parūpinsiu dokumentus 
išvažiuoti ir atvažiuoti. Taipogi 
siunčiam pinigus į Lietuvą ir į 
Lenkiją doleriais. Mūsų drabužių 
krautuvė ir agentūra atdara iki 9 
valandos vakare.

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

JUOZAS J.. DlRSA; 
i: LIETUVIS GRABORIUS | {
1 Teikiu pntamnvimų laidotuvėms iri > 
Į Į ISrendavojam automobilius vestu-1 ’ 
i i vėms Ir kitokiems pasivažinėji-J 
i ' mams. j >
] i (lį/rcnimo Vieta: 1iM Millbury St. [ 

(ant 3-čto aukšto) Tel. Cedar 4053 i
i \ 212 Millbury St. Worcea-! 1
j ter, Mass, Tel, Pafk 2705.-----------  r

AS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

STOCK ROOM

10 Ellesworth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336

S . , ______ .
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PRAMOGĄ
__Žv Vinėsėfto Ąa pjįnl'os labda- 
rybės dr-jos valdybos nariai -šio
mis dienomis pagirtinai darbuoja
si norėdami savo'rengiamąjį vaka
rą, kuris įvyks balandžio 7 d. pa
daryti pasekmingu.
- Kun. Ė. M. juras, tvarkytojas 
Lowell’ip Sodalicijos me
no mėgėjų, tvirtįnĄ kad kiekvie
nas atėjęs nesigailės pamatęs 4-rių 
atidengimų gyvenini dramą “NE- giedos bažnyčioje -■ ----- - --- 4. ‘

ui

SODALICUA
Jaunų Merginų Sodalicijos pa- 

maldoš įvyks ateinantį antradieni. 
Linksma išgirsti, kad narių skai
čius dauginasi kas mėnuo. Teko 
sužinoti kad narių turi 125.

Merginos jš savo pusės irgi deda 
pastangas kiekvieną savaitę kuo
met yra pamaldos su giesmėmis 
pagražinti.

3
. r /
B Jk'* -

šVEltttft
Gavėniai pas

Kazimiero vienuolyne nio vakarais prasidės Šventos Va- 
randasi aštuoniolika mergaičių, ^landos. ------ t.3
Jaunimas norėdamas patodyti se
sutėms, kad jis nepamiršo savo 
jaurfų dienų draugių ir mokytojų, 
šį vakarą surengs jų pagerbimui.

*. ■

1 ?
V ,

seserų vienuolynui. Iš šios para, 
pijos šv.

***
gtvCpepktacĮįe-

<7

t

Ą-

_ Y
-- ą-

< •

£>-</j

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

-. • L\ V t. ::

< -

PAISINTOJA/’
Pelnas nuo vakaro skiriamas 

NETURTINGŲ ŠEIMYNŲ, NAŠ
LIŲ IR NAŠLAIČIŲ SUŠELPI- 
MUI.

Rodos kiekvienas supranta rei
kalingumą šelpti neturtingus žmo
nes. Todėl gausiai atsilankę paro
dys kaip jie nuoširdžiai remia 
tuos, kurie yra vargo prispausti.

EHŠVENTINIMAI
; Trečiadienį ir ketvirtadienį klie- 
rikas Jonas Skalandis apturėjo 

šveptinimus. ,
Trečiadienį Jonas Plevokas pri

ėmė “tonsuro” šventinimus.

Rengėjai tikisi, kad ir visuome- keturius mažesnius kunigystės 
nė jų tą gražų sumanymą parems 
skaitlingai atsilankydami.

DAINAVO
Buvo pranešta, kad trečiadienio 

vakare iš Worcesterio radio sto-
NEPRALEISKITE ŠOKIŲ

Šeštadienio vakare, bal. 6 d., šv.
_ t** dainuos p-lė Paulina Stoškiu- p^tro parapijos salėje, L. Vyčių

Ateinančią savaitę nauja solistė tė. Gaila, kad So. Bostone nebuvo 
galima gauti Worcesterio stoties.

Būtų linksma išgirsti p-lę Pau
liną dainuojant iš Boston’o stočių, 
tuomet visuomenė girdėdama jos 
dainavimą galėtų geriau pasi
džiaugti iš jos gražaus ir traukian
čio soprano balso.

‘ “Avė Maris 
Už dviejų savaičių turė- 

“Ave
Stelių.”
sime progą išgirsti duetą
Maria.”

t

PAMALDOS
Antradienio vakare, šv. 

bažnyčioje pamaldos prie šv. Te
resės pavyko. Žmonių susirinko 

Jaunimo.irgi nemaža matė-

Pet ro
BJMŽ.
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17 kp. šokiai. Gera proga jauni
mui linksmai laiką praleisti. Rap.
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PRANEŠAME, kad “Darbinin
ko” antras koncertas įvyks balan
džio 21 d. Šį koncertą rengiame, 
kad davus progą mūsų visuomenei 
išgirsti senai girdėtą ir toli pažen
gusią -muzikoje—dainininkę p-nią 
Rakauskienę (Narinkaitę),
atvyko iš Chicagos praleisti ato
stogas prieš išvažiuosiant -Į Itali
ja.

P-nia Elena Rakauskienė ilgus 
metus yra gyvenusi So. Bostone ir 
buvo visų mylima dainininkė. Iš
vykus į Chicagą lavinosi muziko
je. Ji dabar yra viena iš įžymiau- 

- --rią-dainininkią .Amerikoje-----------
Tikimės, kad Naujos Anglijos 

lietuviai gausiai suvažiuos į South 
Bostoną ir ateis į jos koncertą.

----------------- ------------------------Kep.

VAIDINS
Marijos Vaikelių Sodalicijos me

no mėgėjų kuopelė balandžio 14 d. 
vaidins Cambridgeport, Mass., lie- < 
tuvių parapijos svetainėje. Pel
ijąs skiriamas parapijos mokyklai, 

kuri ’Cambridgeport lietuviai nesigailės 
atėję, nes galima sakyti, kad jei
gu kas turi iš jaunimo gabumus 
ir palinkimus prie scenos vaidini
mų, tai grupelė. Pamatę “Z<x>” 
kelią, Pranciškų Jakimavičių dan
tistą. Oną Sinkevičiūtę, kūmutę, 
Vladą Jackevičių, Feliciją Gren- 
deliūtę, Mikolą Grendelį, Juozafi- 

. .uą. Jakuuskiulę..4uokdxUx-s.
heliją Lesčinskiutę ir Mikaliną Ja
nuškevičiūtę ir muzikantus Stukų 
broliukus, pripažins kad tiesą kal-

APSISAUGOKITE ŽULIKŲ
So. Bostone ir apylinkėje atsi

rado keletą monelninkų, kurie į- 
čję i krautuvę nusiperka mažą 
daiktelpir už ji moka dideliais pi
nigais, kad išmainius. Išmainę di
desnį pinigą, prašo krautuvininko 
vėl išmainyti kiek mažesnį pinigą, 
o paskui neva pasigerindamas pa
siūlo krautuvninkui smulkius kai
po reikalingus krautuvėje.

Taip bemainykaudamas sumai
šo krautuvininką, kad tas neapsi- 
žiūrėjęs perduoda daugiau negu 
teikia duoti. Vienam lietuviui taip 
bemainykaujant išnešė $5.00; ki
tam krautuvininkui $4.00; o dar 
kitam būtų išnešęs $20.00, bet tas

SUSIRINKITE
LDS. Naujos Anglijos Apskritis 

suvažiavime nutarė rengti vaka
rienę. Išrinko komisiją. Šios ko
misijos susirinkimas įvyks sekma
dieny, bal. 14 d. 1 vai. po pietų, 
“Darbininko” redakcijos kamba
ry. Dalyvaukite visi.

Komisijos narys

ŠV. PETRO IR POVILO DR-JOS 
NARIŲ DOMEI

Šiuomi pranešu, kad šv. Petro ir 
Povilo Dr-jos bertaininis susirin
kimas įvyks balandžio 7 d., 1929 
m., parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Bostone’e, 2-rą vai. po pie
tų. Visi nariai esate kviečiami da
lyvauti viršminėtame susirinkime, 
nes bus daug svarbių reikalų ap
tarti dr-jos labui.

Be to, turiu priminti, kad nepa- 
mirštumėt atsivesti nors po vieną 
naują narį prirašyti prie stipriau
sios dr-jos So. Bostonie, už ką dr-

Za-_| husipraio ir. apsižiūrėjo ..ir .niouel-. -atkerta taria tamstai -aviu. -
ninkui pagrąsino pašauksiąs poli- 
cistą. Kada pamatė, kad tas krau
tuvininkas nejuokauja, tai jis iš 

---- krautuvės pabėgo,

y A. P. Neviera, prot. rast.
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Balandžio 7 die^ą, 1929. PapaBijos SWnė_
fįrt Fiftį $r«ęt

Pradai 7 valandą vikare, jžaiiga vaikams ir suaugujieins 3S įr 50Ą

Juozui mirus. Neatsižvelgiant, 
kad vyro būta apsidrausta tik ket
vertą mėnesių tam atgal, man ta- 
vo išmokėta vyro pomirtinę pilnai 
ir net suviršum, nes dalis premijos 
grąžinta.

Todėl visięms vyrams mylintiems 
savo šeimynas, patariu apsidraus
ti pas Metropolitan Gyvasties Ap- 
draudos Kompaniją per mūsų a- 
pylinkėje gerai žinomą agentą,

n
-V..- ils

1

BRONIS KONTRIM
C0NSTABLE

Real Estate and Insurance 
Justice of The Peace

Suteikia gerą patarnavimą 
visiems------ z——

120 Marine Rd., So. Boston 
Tel. S.'B. 2483-YV

JAUNIMAS
Pereitą pirmadienį jaunimas no

rėdamas pasidarbuoti mūsų visuo
menės kutlūrinėms įstaigoms nu
tarė surengti didelę pramogą su į- 
vairumais.

Tad apsisaugokite monelninkų, 
nes jų yra visokios rūšies. K.

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, įsu garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui t 
kertė C ir Beaeh Avė., \Vaveland : 
furnace šiluma, prieky žemės; t 
lotas 2S.OOO pėdų—ir keli maži na
mams lotai: taipgi Coneord lipė, 
Billerica lotai: eash arba išmokė
jimui ; mažas įnešimas.

Viršuj Arlington Heights
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van
dens šiiuma ir visi įtaisymai, šauk 
arba rašyk: DR. GRAPY, 327 Tre
mom St.. (’apitol 5395.

LANKĖSI “DARBININKO” 
REDAKCIJOJ

Šią savaitę lankėsi redakcijoj p. 
Petras Bartkevičius, realestatinin- 
kns iš ^lentello. Mase, ir p. A. J. 
Katkauskas iš YVoreester, Mass. 
Pastarasis turi didelę drabužių 

Į

krautuvę. Abu yra gabūs ir ap
sukrūs biznieriai. Jiem biznis se
kasi dėlto, kad skelbiasi “Darbi
ninke.”

PADĖKOS ŽODIS
Šiuomi pareiškiu mano širdin

giausi padėkos žodį Metropolitan 
Life Insurance Co.. gyvasties ap- 
draudos Įstaigai, ir jos agentui, 
Antanui Hermanavičiui, kaip už 
jo .pastangas ir patarimą apsi
drausti mano vyrui, taip ir už jo 
sąžinišką pasitarnayimą ištikus 
nelaimėje,. mano- mytiinain vyrui

Apolonija Antanėlis

Užlaikau čcverykų

3 .TJa•
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MES UŽLAIKOME NAUJAUSIUS RADt(h
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PARSIDUODA PENEMI 
PARŠIUKAI

Tel. S. B. 1751

JONAS S. MĖŠLIS
(INSURANCE)

239 Broadway„ So. Boston

Apdraudžin visokias nuosavybe” 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

Extra! J

Yra iš ko pasirinkti. Labai greit 
užauga i dideles kiaules. 7 savai
čių $4.50; 8 iki 10 savaičių penki 
doleriai.
crossed, 
crossed. 
kuojam
pasitenkinimą ir atsargų persiun
timą. Rašykit tik angliškai. Oak 
Crešt Farm, Box 41, Reading, 
Mass.

Berkshire ir Chester
Yorkshire ir Chester 

Pcrsiunčiam COD. Nero- 
už gurbą. Garantuojam

/

Pranešimas
Iš priežasties. mirties mano bro

lio Dr. Hamilton C. Perkins, 556 
Broadway, South Boston aš da
bar atidarau jo ofisą antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais. Ofiso valandos: nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9. Pirmadieny, 
trečiadieny ir penktadieny aš bū
siu Dorchestery tomis pačiomis 
valandomis. Sekretorius bus kiek
vienam ofise nuo 9 ryte iki 9 
vakare kasdien. Telefoną nume
riai tie patys. S. B. 2405 ir Tal- 
bot 0601.

Tik Per 3 Dienas
FRANKLIN A. PERKINS, M. 

1023 Dorchester Avenne, 
Dorchester, Mass.

D

FL’IKI KARMA 105 akeriai žemės. Dir
bamos 70 akeriai, ganyklai 35 akeriai. 
Žemė gera ir viskas auga kopuikiau- 
sia. Namas geras, naujas stogas, 7 
kambariai ir vanduo. Barnė su skiepu. 
Apie barnę visi laukai aptverti. Gra
žus sodas su vaisiniais medžiais. Tik 
viena mailė tolumo nuo miesto Vlster, 
Pa. Prie to dar yra du arkliai, 12 gal- 
vijų, 150-vištų ir vist įrankiai kas tik 
dęl ;uk;p reifcąHuga, Viskay .parsiduo- 
da už $4,900. įnešti $2.500. Likusius 
ant u ir 6 nuošimčio. Eriežastis parda
vimo—noriu važiuoti į Lietuvą. Par
siduoda už pusę kainos. Kas 
kupčių, gaus $200.00 dovanų 
darbą. Kreipkitės: MR. F. 
ŠILS. R. F. D. 4, Ulster, Pa.

377 West Broadway,

IR GRAMAFONUS

Combination instrumentus, geriausių Ame
rikos išdirbyseių: Columbia ir Victor.

Visuomet pas mus randasi daugybė gra
žiausių lietuviškų rekordų. Užeik pasiklau
syti ir nusipirkti.

Senus gramafonus mainau ant naujų ir 
duodu ant lengvų išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kaipo dalį mo------- -
kesčio.

Parduodu Player Pianus ir naujausius 
Lietuviškus Player Rolius.

dėl Visos šeimynos ir vyriškų rūbų.

GEO. MASILIONIS,
South Boston, Mass. , J

IfiANAti
i

4,

C

prirod.vs 
už savo 
BARTA- 

(B5)

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda So. Bostone 2 šeimv- 
mj namas su šiluma, voniom ir 
skalbynėm. Viskas geroj padėty. 
Geras pirkimas ant lengvų išlygų. 
Gera vieta. Parsiduoda be agen
tų. Šaukite tarpe 5 ir 7 vakare. 
S. B. 0815-R. X -d)

PARSIDUODA
5 šeimynų namas ir Storas prieinama 
kaina : neša rendų 133 dol. ant mėnesio 
arba $1.596 ant metų. Storas dabar tu
ščias, gali kas nori iš naujo užsidėti. 
Kreipkitės: S. Z., 339 IV. Third St-, So. 
Boston, Mass. Taipgi yra vietos Ūel 
garage. Parsiduoda už $9,500. (B.-9)

NEPAPRASTAS, ZAVEJANTIS, PAMOKINANTIS, DIDELIS

TARPININKO KONCERTAS
‘ * -r ? k ■py. -

V z-v * • ' • .r ‘ ’ z* '*• •'*

Užpūtė šiltas pavasario vėjalis 
Paukšteliai pradėjo sukti lizdelius, 
Žvėreliai svajoja apie savo vaikelius, 
Turtingesni žmioneliai perka namelius.

Cambridge, Mass.
3 šeimynų namas 5—G—6 kambariai, 
visi vėliausios mados įtaisymai, prt- 
skaitant 3 štymo pečius. Rendų neša j 
metus $1,440. Parsiduoda už $12,000.

Dorchester
Upliam ’Corner, 3 šeimynų 15 kambarių 
namas ant geros gatvės su visais įtai
symais. 3 furnace šilumos pečiai, pilnai 
parenduotas, ant metų gauna $1,368.00. 
Savininkas norėdamas apleisti šį mies
tą parduoda tik už $10,000.

Farma
Gal manai pirkti farmą? Mes turim 
visokią; pradedant su vienu akeriu ir 
sieks iki 500 akerią. Kurie svajojate 
apie farmas, klauskite per laišką, tik 
pažymėkite kaip didelės fanuos ir koki 
biznį norėtumėt varyti. Pirmas biznis 
karvių ir pieno, antras—vištų, ančių 
ir kiaušinių, trečias—daržovių. Tai šie 
vienintėliai bizniai iš kurių farmeriai 
daro pragyvenmą šame krašte.

t
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Hyde Parke
3-jų šeimynų 15 kambarių namas ir j. 
akeris žemės, barnė dei 3-jų karų ię ki- - 
tokio padėjimo, vištinlnkas, apie 20 vai
sinių medžių. Namas su visais moder- . 
niškais improvementafs, karšto Van
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjimo 
iki miesto centro. Rendų neša $1,212 Į 
metus. Kaina $13,000, bet parduos uz 
geriausį pasiūlymą. Priežastis pardavK 
mo—mirtis šeimynos tėvo. Matykite X 
IVAŠKĄ.

** -.j

South Bostone
Prie Kast Eighth St. 1 šeimynos 7 kam
barių namas atskirai budavotas ir se
na barnė, kuri gali būt perdirbta | S-Jhj 
karų garadžių. dramas reikalingas bis- 
kj pataisymo- Parsiduoda už $2^001601 
įnešti $500.00. Matykite A. IVAŠKĄ. 
----------------------------------------- • --4-

Grocernė ir Bučernė 
geriausioj apgyventoj lietavtų ir lenkų 
apylinkėj. Biznio apyvarta siekia iki 
$1,300 j savaitę; daug tavoro ir pigi 
renda. Dėl nesutikimo tarpe partnerių 
priversti greitai parduoti. Prekė tik 
$3,500. B. STEFAN, 545 E. Broadway,_. 
So. Boston, Mass.

jų
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7 D. BALANDŽIO-APRIL

PERKANT

I

75 CENTŲ VERTES ŠLUOTOS TIK PO 19 CENTŲ

PILNA EILE PENTORIAMS REIKMENŲ

vietiniai geriausi

žeme drebės, nuo 
skambės! Tokio

REGULERIAI $3.75 BAY STATĖ PAINT’AS TIK UŽ 
$2.81 GALIONAS

dėl nori greit parduoti. Parduos 
$6.000.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

TAIPGI GELEŽINIŲ DAIKTŲ IR VIRTUVĖS 
ĮRANKIŲ

19 2 9
Nedėlios vakare, 7:30 valandą

LIETUVIŲ SVETAINĖJ,
Kamp. E ir Silver Sts., So. Boston

UTARNINKE, SEREDOJ IR KETVERGE
t

Balandžio 9-tą 10-tą ir 11-tą
PER MŪSŲ DIDELĮ ATIDARYMĄ GALĖSITE

Sutaupyti 25°|o

8 Karvės
ant šitos 17 akrų farmos, gera ienrit 
pulkus pušynėlis, geri budinkai, p<ft 
gero kelio Ir tik 22 maldos nuo Bot* 
tono. Parsiduoda už $5,500. ™.

■X

Bay Statė Paints
ir Varnishes

FRANKLIN HARDWARE CO.
38S Broadwąy, South Boston

TELEPHONE SOUTH BOSTON 3792

Programą išpildys parinktieji 
muzikos talentai:

Koncertinis Benas griež pagar
sėjusią pasauly overturą “ VVilliam 
Tell” ir kitus geriausius veikalus, 
maršus, klasiškas polkas.

Komp. Mikas Petrauskas paaiš
kins, kas yra “ William Tell” ir a- 
pie muziką abelnai.

K. Menkeleniutė ir F. Stankū
nas. nagarsėie dainininkai iš New 
Yorko sudainuos gražiausias dai
nas.

Taipgi Dainuos: M. Grybaitė. S. 
Paura. Adelė Mickevičiūtė, Ig. Ku
biliūnas, mūsų 
talentai.

Nuo muzikos 
dainų padangė 
parengimo Bostone niekad nebuvo. 
Ateikite visi ir nesivėluokit, nes 
Benas pirfniausia pradės progra- 
mą lygiai 7:30 vai, vakare.

South Bostone
Kodėl nepasvajoti apie nuosavą biznį, 
bučemę, tai yra vienintelis biznis, ku
ris yra reikalingas kožną dieną, kada 
žmogus išalksta. Mes turim gerą biz
nį ant pardavimo. Savininkas nori pu
sti iuosuoti ant senatvės, nes pasidarė 
kapitalo užtektinai. Visas atakas ir į- 
taisal parsidupda už $2,000.

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie L.St 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. 6-6-6 kam
bariai su maudynėmis, šiitu Ir šaltu 
vandeniu, pečiais, skalbynėmfs, elektra 
ir užpakaliniais piazais. VUsi kamba
riai dideli ir šviesus. Narnas drūtas ir 
labai gerame stovyje. Naujai mallavo- 
tas. Rendų neša $101.00 į mėnesį arba 
$1,212.00 J metus .Havlnlillte per visą 
Žiemą sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
6el silpnos sveikatos turi greit parduo 
tl. Kas pirmiausia atsišauks tas jį 
galės nupirkti nž $7,200.00’. Vertas ma
žiausia $10,000.00. Naudokitės šia pro
ga. Matykite tuoj A. IVAŠKĄ.

Vienos šeimynos Namas - 
4-4-3 kambariai su visais įtaisymais ir 
“furnace-’ šilima, arti Codman Sųuaie 
ant Miltet St, Dorchestery. Geras d& 
didelės šeimynos ir tinkamas dėl dvie
jų. Kaina $600, įnešti $2,000. Matykite 
.T. P. TCINYLĄ. - * x °

Puiki, Patogi ir Pigi 
gyvenimui vieta. Dorchestery prie Cod- 
man Sq., ant gražios medžiais apBodiBr 
tos gatvės gražus 1 šeimynos 9 
rių (4 ir 5) namas su visais 
kais vėliausios mados įtaisymais, 
to vandens šiluma. Daug žemės 
apsodintos su vaisiniais medžiais IT i 
žiu krūmais. Daug vietos dėl garadU 
ir daržo. Savininkė liko viena (vyri 
mirn duktė apsivertus išvažiavo) Ir

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasj- v 
tark su mumis, o gausi geriausį patarimu, nes mes netil 
parduodam, bet ir mainom: biznius, farmas, namus. B 
to, mūsų ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir k 
tokiu nelaimių.

KITI SKYRIAI ’ ‘ •* *
BO8TON OFFICE: ĘROCKTON OFFICB J 4
‘ ‘ 18 Tremom 8U Klmbal Rld*. North Mala

i _ •< ši*!* - ctms-
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Valdyba

M. Songaila

III.
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Raštininkė

laidojimus

I

i I

Visi nariai meldžiami pti- 
nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

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

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

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

1 nlus, kreivas akis atitieslnu ir
I re i„.........,____________ .
; 5 grąžinu Šviesą tinkamu laiku.
j

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

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

Valdybai

ana-
”)

A.”

S. B. 05

• .33 Rosemont St 
Tel. Talbot 2878

♦

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuOPOS susirinkimas 

Įvyks baland. 7 d„ Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos.- 
būti,

aš geriau
L. V.

)
-4

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

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

/

WATERBURY, CONN ,
Baland. 28 d., 1 vai. po pietų i- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambarv. Don. 
gress Avė. Ateikite visi. Valdyba

I
Tcl. Brockton 5112

DANTISTAS

DR. A. J. GORMAN
(GUMAUSKAS) ‘

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 v' 
10 iki 12 vai.; dieną nuo 2Ą 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8val.5 
Sekmadfenlais pagal surtnrties.

Lietuvis Dantistas

DR= S. A. GALVARISKI
(GAI.TNAUSKAS)

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

Ofisas nt<l:srns nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 :3O iki 5:30 po piet ir 
nu<> 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

DR. GRADY 
^SPECIALISTAS 
Pabaigęs N. Y. university niedika- 
liška kolegija: buvęs gydytoju l't. 
Hamiltoni.izoninėj, N. Y.: chirur
gas į Oaf-Patient Staff Tx>\vellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary : Sujungtas ■ prie St. .Tohn’s 
Ligoninės: Medikališkas egzami-
nuotojas dėl Metropolitan
Ine Dnvell YMCA. Gym.: A. O.

sJi'oresters of America : Vai. Antr., 
Ketv.. šeštad. 10 iki 12 ryte. 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont. St. Patarimai dykai.

Ižegzamlnuoju akis, priskirtu akl-

ambltjoniškose (aklose) akyse su-

^SPĖJIMAS* KODĖL _ 
SALTA ŽIEMA 

/Atlanto vandenvne vra šil-* ta vandens srovė, vadinama 
:. Golfštromu. Ji švelnina Eu

ropos klimatą ir yra Euro- 
- pai lyg tam tikras pečius.

< Vienas žymus švedu moks- 
'.*'X * v

Kninkas metereologas Zand- 
'/stremas tvirtina, kad siu* 

metu **žieūjos speigai atsira
do todėl, kad Gol f Štromo 
srovė esanti penkiais'laips
niais šiltesnė, negu praei- 

-^4ais metais. Žinomų, tas jo 
tvirtinimas /atrodo labai

ir Europos oras. Bet išeina 
i atvirkščiai. Juo šal

tesnė yra ta 'srovė juo šil
tesnis yra Europos oras, ir 
atvirkščiai: juo šiltesnė srovė, juo šaltesnis oras.

Netrukus Zandstremas 
vyks tirti Golfštromą, ir ti
kisi galėsiąs nustatyti tiks
lius spėjimus apie orą. koks 
galėtų būti net po kelių mė
nesių. (Kauno “Vienybė”)

DVARAS NUSKENDU
SIO J SALOJ

Prieš keletą mėnesiu Klio- 
"fendo turtuolis Brendi sap
ne pamatė pasakiška salą, 
esančią Ramiojo okeano 
vandeny. Sapnas kartojosi 
ir Brendi galu gale tikrai 
patikėjo salos buvimu.
\ Jis nuvažiavo Į S. Frau- 
cisco, pasisamklė jachta ir 
išplaukė ieškoti. Bet ieško
jimas, kaip reikėjo laukti,

gyjneįUĮslopino. Brendi troški
mo. Milijonierius nusipir
ko orlaivi, pasamdė lakūną

Tek So. Boston 3520

A. 0. ŠALNA-SHALLN A
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
CORNEI.L UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

“Darbininko” Name 
(antros lubos)

366 Broadvzay, So. Bostoi
Rezidencija

805 Harvard St.. Cambridge. Mass. 
Tel. University 1463—J.

Liberty 7296.

GEORGE H. SHIELDS |
ADVOKATAS | 

811-812 Old South Bldg. |
294 Washington Street £ 

Boston; Mass. | 
Valandos: 9 A. M. iki 5:3O P. M. | 

GYVENIMO VIETA 
37 Gorham Avenue, Brookline.

Telephone Beaeon 5578

A. J. KUPSTIS
Real Estą te Inšurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

] > 332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
| Į Tel. South Boston 1662—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE

2 Šeimynų namas ir krautuvė. Kampinė vieta. Rendos $820 Į metus. 
Kaina $6,5o0, Įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pay kitą leškott darbo. Naujai ištaisytas iš lauko Ir 
UI vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373.

Parupinnm morteičius namams ir ūkiams. Kns turt pinigų dėl mort
gičių, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam ir nnt 
lšmokesčio—tik Mass. valstijoj.

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

Parduodam anglis lr malkas, prlstatom | namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS 
SALIS.

ir-vėb Jškebttvo ' i vandeny-j 
no krantus, tikriau — Kali- 

“ fomijos krantus, kur jo į- 
. sitikinimu turėjo būti sapne 
matyta sala.

ŠĮ kartą Brendi pasisekė: 
po vandeniu, keliu 
gilumoj milijonierius 
tė salą.

Ji yra 200 metnj 
moj, netoli Amerikos rube- 
žiaus. Brendi nusprendė sa
la pakelti Į paviršiu ir ‘‘pa
sisavinti.”

. Gavęs 
O maldo 
“Pįri,” 
tu laiku 
ekspediciją ištirti salos at
statymo galimumus.

Brendi laikoj galimu ant 
salos pastatyti betonines 
tvoras, apsupus ją akmens 
ratu. Vidury rato bus pri
pilta smėlio ir akmenų su
kurta dirbtinė žemė, Įsteig
tas sodas ir pastatytas dva
ras. /

Amerikos laikraščiai tvir
tina. kad ta beprotiška, bet 
visai galima idėja milijonie
riui atėjo, turint spiritiniu 
garu Įtaką. Mat, Brendi la
bai dažnai važiavo iš Ame
rikos Jungtiniu Valstybių i 

i “šlapius kraštus.” “R-tas”

metru 
pama-

seklu-

garsaus keliautojo 
Maknilano laivą 

milijonierius grėb
siančia ten visą

TAI BENT KORTELĖ!
Vienas prancūzų diploma

tas'gavo atlikti misiją toli
moj Kinijoj. Kinijoj diplo
matas buvo mandagiai ir iš
kilmingai sutiktas ir priim
tas. Keliomis dienoms pra
slinkus pas dijploinata į 
viešbuti atnešė dideli ritini 
popieriaus, maždaug 50 mtr. 
ilgio ir 20 cm. storio. Pran
cūzas pradėjo jį vynioti: 
penki metrai... dešimts... 
penkiasdešimts metrų... Pa
galiau pavargęs diplomatas 
pasiekė galo. Bet nemokė
damas kiniškai skaityti, di
plomatas pamanė, kad tai y- 
ra koks nors referatas ar 
diplomatinė nota. Ir kaip 
vėliau liko nustebintas, ka
da vei-tėjas paaiškino, kad 
lai yra gubernatoriaus vizi
tinė kortelė su visais jo ti
tulais. (‘‘L. A.' )

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisas: 53 Statė Street 
320—321 Exchange Building, 
Tel. Hubnrd 9396.

Vakarais ir Sutintomis po pietų: 
autieknrmns Šidlausko esme, 
•ėjimas 3’9 F. Street. South 
Boston. Tel.

Gyvenimo rietą.
Dorchester.

BEBALSIAI IR NEMA
TOMI ORLAIVIAI

Vyriausias šių dienų avia
cijos uždavinys yra padary
ti orlaivius nematomus, ne
girdimus ir atsikratyti šešė
lio. Nematomumus kur kas 
lengviau sprendžiamas kaip 
kitas kas. Kombinuojant 
atatinkamas spalvas jau ga
lima prie dangaus mėlynės 
taip prisitaikyti, kad jau 
sunku iš žemės skrendanti 
orlaivi pastebėti. Ypač tin
kamos tuo atžvilgiu sąlygos 
yra Anglijoj, kur giedras 
dangus žymiai .tamsesnis ir 
daugiau debesuotų dienų hū- 
na. Panašiu būdu dažytas 
orlaivis spalvų atžvilgiu 
lengvai ir prie debesų prisi
taiko.

Daug sunkiau yra atsi
kratyti nuo per didelio mo
toru ir propelerio urzgimo. 
Nors dar nepasisekė garsą 
panaikinti, liet, kaip mėgi
nimai rodo, jis vis tik bus 
kur kas mažesnis. Trumpi
nant propeleri, galima aero
plano garsą sumažinti, bet 
kas jis galėtų savų darbą 
dalyti, vieton dvieju ilgų 
galu dedama trvs trumpi. 
Kaip iš vokiečiu spaudos 
aiškėja, aviacijos konstruk
toriai tikisi garso mažinimo 
atžvilgiu daug ką pasiekti 
netolimoj ateity. “TrP

'ILGIAUSIAS GELŽKE- 
LIS PASAULYJE

Ilgiausias gelžkelis pasau
lyje yra Trans-Siberian gelž
kelis, kuris bėga nuo Lenin
grado iki Vladivostok, išviso 
5,500 mailių toluma. Tačiau; 
didžiausia gelžkelių systema 
yra kontroliuojama Cana- 
dian National System, sie
kianti 22,000 mailių. Di
džiausia gelžkelio systema 
Jungtinėse Valstijose yra 
Chicago — Milwaukee — St. 
Paul ,turinti išviso 15,000 
mailių.

P. J, AKUNEVIČIUS
LietuvisGraborius

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boaton 4488

Mlrun Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Tnnpyllte Juos. Aš 
laidotuves' aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estą te ir Ihibllc ;
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Rezidencija: 838 Dorchester Ar. 
Dorchester, Mass.

E. V. WARABOW
(IVrublInuskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1508

MONTELLO OFFICH
104 Ames Street 

Telephone Brockton 1844-J

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Cambridge Street

Cambridge, Man. 
Telephone Unhrerahy 8881-W

ŠVENTAS PATRIKAS 
LAIMĖJO

Šventės iškilmės padrąsino vie
ną NVashingtono labdarį airi po
ną paklausti trijų mažų laikraščių 
nešiotojų, kas jų nuomone yra 
garsiausias vyras visame pasauly
je. Už atspėjimą jis pažadėjo pns- 
dolerį.
“George Washington,” greit at

sakė mažas Amerikos patriotas.
“Abraham Lininiu,” atsake 

antrasai.
Trečias, žydiškos išvaizdos ber

niukas užrėkė:
“Šventas Patrikas!”
“.Še, tau pinigas,” sakė auko

tąjas. Bet norėdamas daugiau su
žinoti klausė mažo žyduko:

“Na,.o kaip tu. žydukas pripa
žįsti šv. Patriką garsiausiu.”

“O,” atsakė žydukas, “Aš ži
nau, kad Mozė garsiausias žmo
gus pasaulyje, bet business is bus- 
iness.” “šv. K. X'.

SKIRTUMAS
“Noriu matyt savininką, 

ponas namie?”
“Taip. Esu.”
“Ar tainista savininkas?” 
“"Ne, aš ponas; savininkas

me kambaryje.” (“Šv. K. A. A.

| J. L. Pašakarnis, 0. D. | 
| 447 Broadway, So. Boston. |

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

Virš 25 metų praktika

DR. KILLORY
60 Scollay Square, Boston 

Olympia Theatre Edg.

Tel. So. Boston 0506-W. į
Lietuvvs Dantistas ; >

A. L. KAPOČIUS p 
251 Broadway, South Boston š i 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos rfuo 9 iki 12, s! 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:30—9 v 
vakare. Seredomis nuo 9—12 (• 
vai. dieną. Sukatomis nuo 9 H 
iki G vak. Nedėliomis nuo 9 X 
iki 12 (pagal sutartį).

SAVO KAILIS PIRMA VISO KO
Vieną dieną aš tariau Jonukui:
— Kas tu būsi, kai užaugsi?
— O, kareivis!—-buvo atsaky

mas.
— Bet ar tu nebijai, kad tave 

galės užmušti?—aš paklausiau.
— Kas? i
— Žinoma, priešas!
•— Gerai! Aš manau,

būsiu priešas,—jis atsakė.
(“Žiburėlis”)

NESAUGU
Staliui atėjus pas ponus pada

ryti reikiamų pataisymų, poni tuoj 
.šaukė p tarnaitę —--------------------

“Bėgk, Matilda, užrakink mano 
žemčiūgų dėžutę (jewel caso).”

Stalius dasiprotėjęs, kad tuom 
ji poni įtaria, išsiėmęs savo laik
rodėlį ir nusikabinęs nuo krūtinės 
lenciūgėlį, sako, poniai girdint, sa
vo padėjėjui:

“Nešk. Jurgi, šilą laikrodėlį ir 
lenciūgėlį atgal į dirbtuvę. Matyt, 
šituose namuose nesaugu.”

(“Šv. K. A. A.”)

| Tel. S. B. 2805—B- |

Lietuvis
| OPTOMETRISTAS

'•* '
------------NASHUA, N. H.

LDS. 65 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 7 d. tuoj po' antrų šv. 
mišių, bažnytinėje svetainėje. Ra
giname kiekvieną narį ateiti į su
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi
likę sn 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 šį susirinkimą Užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

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

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

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

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

Kviečiame gausiai sueiti.
Valdyba

BALTIM0R1* MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

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

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

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

kles. Valdyba

DETR0IT, MIČH.
L. D. S. 72 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 21 d., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopęs nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas ivvks 

balandžio 21 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny 
baland-. 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu. k,nd 
visi šiame susirinkime dalyvautu 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki 
m e gražų pavyzdį kitiems.

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kn. susirinkimas įryk> 

sekmadieny,.balandžio 21 d. š.„m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei 
tų visi nariai ir bent po vieną1 
naują narį atsivestų prirašyti pri« 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

CLEVELAND, OHIO
Balandžio 11 d., 8 vai. vakare, 

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

Penktadienis, balandžio 5 ČL, 1929
---------- ------ III ’

CAMBRIDGE, MASS.
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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius (es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.------------

Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
Balandžio 28 d., tuoj po sumos 

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

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, balandžio 25 d., 

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

Valdyba

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. GASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
OJsio valandas: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo Č:3O iki B 
Ir nuo 8 Iki 8 vai. vakare. Ofisu 
uždaryta? su be tos vakarais lr ne- 
dėldienlala, tai p-gi seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas
Taipgi nuimu ir X-Ray■ - — ■

kuriuos paveda 
jMp mano prižiurėjl-

rn”1, visuomet SgK būna patenkinti
ir sutnuplnn ge- 
rokai pinigą.

Mano knIna vi- 
lr visur 

vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

182 Brosdtvay. So. Boston. 
Resldence: 313 W. Third St.

Telefonai :8oa't h hortion OflMAE.




