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EINA NUO 1915 METŲ

VERYKy DIR8TUVĖSE

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENIAIS
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VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VIENYKITĖS I

BUVĘS VICE-PREZIDEN- 
TAS PASKIRTAS AM

BASADORIUM
TCASIIINGTON, D. C.— 

Buvęs Jung. Valst. vice-pre
zidentas Da\ves paskirtas 
ambasadorium Anglijai. Jis 
dabar tvarko finansus Šau
to Domingo.

LENKŲ SEIMO ATSTOVAS 
GAVO PENKIS METUS 

KALĖJIMO
VARŠUVA. — Vladisla\v 

Bachynski, komunistu ats
tovas Lenkijos seime, teis
mo rastas kaltas už išdavys
tę ir nubaustas 5 m. Į kalėji
mo.

TORNADO UŽMUŠĖ 20 
ARKANSOJ

LIETUVOS BANKO BA
LANSAS VASARIO MĖN.

15 DIENAI
LITTLE ROCK, Ark., ba

landžio 11. — Tornado iš 
pietvakari) nušlavė šiaurės 
centrai i ne Arkansos dalį ir 
užmušė 20 žmonių. Daug 
sužeidė ir daug namų su
griovė.

Smarkiausia audra buvo 
arti Svvifton, šiaurėj Nevv- 
porto, kur 16 žmonių už
mušta.

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. ŠV. JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

SOUTH BOSTON, MASS., BALANDŽIO-APRIL 12 D., 1929 M., Nr. 29..
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TROCKIO SEKRETORIŲ 
IŠTRĖMĖ SIBIRAN

---Stalinui įšakius, Sibiran 
išsiųsta žynius komunistų 
partijos šulas Mračkovskis. 
kuris buvo Trockio sekreto
riumi.

Stalinui kąibant komunis
tu susirinkime už Maskvos 
upės, opoziežmieriai sukėlė 
didelį triukšmą. Stalinas or
ganizaciją uždaro.

TĖVAS ALEKSANDRAS 
BUBLIS SUNKIAI..

SERGA

Tekstiliečių Streikas Ple 
čiasi Carolinoj

KAS VALDO RUSIJOS 
KAIM4

Maskvos komunistų part.i- 
komiteto apyskaitoje 

nurodoma, kad viena komu
nistinė kaimo “jačeika” 
(grupelė), kandidatais Į val
sčiaus tarybą, išstatė buvusį 
uriadniką, buvusi banditą ir 
buvusią prostitutę.

Taip rašo “Pravda.”

įjos 
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MIRĖ SULAUKĘS 100 METŲ
■ i -y, ■ rtrt- —■ ,,t v -------------------------

NEW YORK. bai. 10 d. 
— Lenkų drūtuolis Stanis- 
la\v Zbyszko . patraukė į 
t< ismą laikraštį “New York 
American” ir reikalauja 
8250.000.00 atlyginimo už 
straipsnį, kur jis kaip bylo
je sako, kad “skaitytojai su
prato. kad skundėjas tikrai 
nėra žmogus, bet fundamen
taliai gorila.”

Straipsnis ir paveikslas 
buvo įdėtas kovo 31 d. Pa
veikslas vaizdavęs gorilą ir 
ZbyŠko besiimant. Po pa
veikslu buvęs parašas, maž
daug šiaip:

“Stanislaus Zbyszko. ris- 
tikas. fundamentaliai nesi
skiria mm gorilos kūno su
dėjimu.”

Skundoje sako, kad ponia 
Zbyszko tokiu parašymu la
bai įsižeidė ir kad dėlto ji 
pertraukė jų ryšį kaipo 
ro ir moters. I’ž tai ir 
kalauja atlyginimo.

K vėdaruos, v. Bokštu kai- « * 
me mirė K. Jonelis sulaukęs 
virš 1(M) metu amžiaus.

SOČI ALĖ KOVA DIPLOMA
TŲ TARPE PASIBAIGĖ
Vice-Prezidento Sesuo Kovą 
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ANGLIJOJ BAIGIAMI 
STATYTI NAUJI 

DIRIŽABLIAI
1
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CHARLOTTE, .N. 

landžiu 10. — Tekstilieč 
streikas No. ir South Car 
liną plečiasi, nepaisant kf 
tą jau Įvykusių konferę 
j ii tarp darbdavių ir 
ninku vadų. Sako, kad 
apie 7,000 darbi ninku, strei 
kuoja. Tš to skaičiaus 5,0( 
darbininkų streikuoja 
Carolinoj.

Fred Beal, organizatori 
sako, kad Į pabaigą šios saga 
vaitos dar 10 ar 15 dirbtu-y 
vių darbininkai išeis į strei- .

Nuo š. m. sausio m. 15 d. 
iki vasario m. 15 d. Lietuvos 
Banko balanse matyti pa- 
sunkėjimo žymių. Taip tvir- 

Itos svetimos valiutos suma 
Inuo 42,8 milionų nukrito ant 
40.4 milionų litų. Reiškia 
sumažėjo 2,4 milionais litų.*
Tai labai blogas ženklas, nes* STREIKAS BOSTON’O ČE- 
visais praėjusiais metais 
sausio, vasario ir kovo mė
nesiais svetimos valiutos at
sarga Liet. Banke paprastai 
didėdavo, kadangi tais mė;j 
nesiais eina gyviausias iš,šia savaite iši 
Lietuvos išvežimas. Pavyz
džiui 1928 m. vasario mėn. 
pabaigoj svetimos valiutos 
atsarga L. Banke siekė 57,1 
mik litų, 
svetimos 
sulyginus 
tais mažesnė visa 16,7 mil. 
litų. Banknotų (popierinių 
litų) apyvarta pasiliko ta 
pati, ką ir sausio m. 15 d., 
būtent 81,58 mik litų. Tr tas' 
jodo Į krašto sunkią ekono
minę padėtį, nes sausio ir 
vasario mėnesiais paprastai 
paleistų apyvarton litų su
ma kildavo. Išduotų pasko
lų dydis per paskutinį mė
nesį sumažėjo 3.6 milionais 
litų. Tas rodo, kad L. Ban
kas sąrvšy su svetimos va
liutos atsargos sumažėjimu, 
pradeda traukti ir litus iš 
any vartos.

Taigi šių metų 
-valiutos atsargą 
su praeitais me-

I

AVASHINGTON, D. C.— 
Amerikos ir užsienių valsty
bių diplomatų tarpe buvo ki
lęs ginčas dėl vice-preziden- 
to Curtis'sesers p-nios Ganu. 
Mat vice-prezidentas Curtis 
yra našlys. Tad kviesda
mas pas save Į bankietą už
sienių diplonlatus arba eida
mas pas kiths turi turėti po
nią. Vice-prezidentas Curtis 
pasirinko savo seserį p-nią 
Ginu, Įžymaus adv. Ginu 
žmoną.

Matyt, kad diplomatai tuo 
Įsižeidė. Jie sušaukė kele
tą susirinkimų ir karštai 
ginčijosi priimti ar ne Mrs. 
Ginn. kaipo antrą Jung. 
Valst. moterį.

Vėliau kreipėsi Į valsty
bės departmentą, bet iš ten 
gavo atsakymą, kad ši klau
simą turi išrišti patys diplo
matai.

Pasi ginei j o. pasi karšči a vo, 
liet kito išėjimo nebuvo kaip 
priimti Mrs. Ginn.

Reuterio žiniomis, žemuo
siuos rūmuos buvo svarsto
mas anglų aviacijos biudže
tas. Anglų aviacijos minis
teris Haare pareiškė, kad 
baiigami statyti du dideli 
dirižabliai: R-100 ir R-101. 
Greitu laiku jais bus daro
mi bandymai. Po to jie 
skris Į Tndiją: iš ten jkt At
lanto vandenyną j Kanadą. 
Toliau ištįstus metus jie 

. skraidys po Įvairias anglų 
dominijas ir kolonijas.

Apie 8,000'jeeverykų dirb
tuvėse darbipinkų Bostone 

lis i streiką. A- 
pie 500 Bostdhžlndependent 
Lasters Unijos darbininkų 
jau streikuoją.

Streikierial reikalauja di
desnių algų i^geresnių dar
bo sąlygti,. Iv 
turi Lvnne darbininkai.
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L KAS DAR$t»OS

iu kaip, kad

KAIRIOJI IR DEŠINIOJI 
OPOZICIJA

Laukiama rūmą perversmo

Kun. Al. Bublis įdirbda
mas misijų darbą Cam- 
bridge, Mass., kartu su kun. 
Vaitkevičium, jautėsi jau ne
pergeriausiai. Užbaigęs mi
sijas Cambridge. Mass.. ku
rios anot klebono buvusios 
ypač pasekmingos, Tėvas 
Aleksandras nuvyko Ne\v 
Haven. Conn. tenai sunkų 
misijų darbą dirbti. Bet Nevv 
ITaven’e paskutinias dienas 
savomis pajėgomis jau baž
nyčion nueiti nebegalėjo. Ne
sutiko visgi misijų nutrauk
ti. Vargais negalais sėdėda
mas Nevv Havene misi jas už
baigė ir pasirįžo toliaus tęs
ti misijas kitur, bet kuni
gas Karkauskas. matydamas 
kad tokį ligonį pavojinga 
vieną išleisti, davė

Atvažiavus Į Bostoną jau 
iš vagono prisiėjo kun. Alek
sandrą ant rankų išnešti Į li
goninės ambulansą, kurį -į>a- 
rūpino kun. Urbonavičius ir 
kun. Jnškaitis. xTš stoties 
Tėvas Aleksandras nuvežtas 
tapo Į šv. Elzbietos ligoninę, 
kur ir dabar sunkiai serga.
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LONDONO - SOVIETŲ SU 
TARTIS SUKĖLĖ 

SKANDALA
LONDONAS, bai. 10. — 

Sovietu Rusijos veržimąsi 
sudaryti diplomatinius ry
šius tarp Maskyos ir Londo
no sąryšy su jau padaryto
mis sutartimis su Britu ko
mercijos delegacija Rusijoj, 
Britu spaudoje pasirodė aš
tri ir griežta kritika.

Anti-Sovietu spauda kal
tina bolševiku valdžią už 
pakvietimą diplomatinės de
legacijos kaip tik rinkimu 
metu, kad patraukus elekto- 
rių balsus už Darbo partijos

(“ palydovą. ^an<li<latus, kurie už tai at-
siinokėtų Sovietams juos 
pripažindami, kas jiems la
bai svarbu.

, _________ J
L ATVEJA PATVIRTINO SUT AR

TĮ SJI LENKIJA

DU VYRAI GAVO KALĖJI
MU Už MAINYMU 

PAČIŲ
LINCOLN. Neb.. bai. 8 d. 

— Otto E. Slade ir Horace 
Reed už. pasimainymą pa
čiomis gavo kalėjimą.

Sako, kad porelių 
bus pavesta teismui.

Abi poros turėjo po du 
vaiku, ir motinos pasiėmė 
kiekviena savo.
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LATViy MEDALIAI LIETU 
VOS KARININKAMS

Paskutiniuoju laiku atski
rų komunistų srovių kova 
paaštrėjo. Kairioji ir deši
nioji opozicija energingai 
dirba. Nors abiejų srovių 
platformos yra skirtingos, 
bet jos išvien eina prieš Sta
liną. Kairieji turi daugiau 
šalininkų partijoje, dešinie
ji įvairiose įstaigose. Kai
rioji ir dešinioji opozicija 
mobilizuoja savo jėgas, kad 
komunistų partijos konfe
rencijoje, kuri įvyks kovo 
m. galėtų padaryti spaudi
mą į Staliną. Dešiniosios 
opozicijos vadais yra Riko- 
vas. Bucharinas, Tomskis 
ir Kalininas. Nesenai Toms- 
kis> padarė pranešimą, ku
riame nurodė, kad Stalino 
politika provokuojanti strei
kų judėjimą- Buchariną sta- 
liniečiai kaltina valstybės 
perversmo ruošimu ir gra
sina pasodinti į kalėjimą. 
Komunistų tarpe pasklido 
įvairiausių gandų apie tero
ristinius aktus, kuriuos ne
va ruošia trockininkai. Kas
dieną kalbama apie sąmoks- 

apie galimą pervers- 
Valdžios represijos 

deši-

BUVUSĮ LIETUVOS PREZI
DENTĄ NUBAUDĖ 

25 LITAIS

Kaunas. — Miesto ir aps
krities viršininko raštu ko
vo 8 d. nubaustas 25 litais 
arba areštu dr. K. Grinius 
už neįmeldavimą savo laiku 
namuose gyventoju Račiūnų 
ir Juškevičiaus.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ 
JONIŠKY

liyua. — Latvių ministe- 
rių kabinetas patvirtino su
darytą su Lenkija sutarti ir 
tiesioginio susisiekimo kon
venciją. Abi sutartys Įneš- z
tos i seimą ratifikuoti.

DARBDAVIAI APSTATĖ 
POLICIJA

i

Du negyvi, vienas miršta, o žmog
žudys persišovė ir prigėrė

NFAVMARKET, N. H., 
bai. 8 d. — Tekstilės strei
kas tebesitęsia. Darbininkai 
reikalauja didesnių algų ir 
geresniu darbo sąlygų.

Teisėjas Young»i.Š Laco- 
riia išdavė indžionkšiną 
draudžianti pikietuoti.

Darbdaviai pasišaukė po
liciją ir apsistatę, kad dar
bininkai nesukeltų “riau- v • * *siu.
ramiai streikuoja.

WASHINGTON, D. C.- 
Jungt. V aisti j ų Aukščia 
sias teismas nusprei 
Harivy -F. Sinclair1, ir# 
iijoniertus aliejaus promeį 
toris, turi praleisti 90 dienų 
“paprastame kalėjime” ii* 
užsimokėti 50(į dolerių baus-* 
mes už neatsakymą į Sena
to tyrinėjimo komisijos pa 
klausimus apie Teap 
Dome valdiškų šaltinių šmi 
gelį.

Sinclair išsisuko nuo bat 
mes už šmugeliavirrią va 
tvbės aliejaus šaltynių, t 
nepavyko išsisukti nuo ka 
jimo už nepaklusnybę.

Bet ką 90 dienų reiškia 
jiadarytus milijonus dolei 
iš valstybinio turto.

M. PALTANAVIČIUS 1 
UŽSIENY, BET JUNG 

VALSTIJOSE

Latvijos pasiuntinvs p. 
Liepinš Įteikė 30 mūsų aukš
tųjų karininkų 10 metų Lat
vijos nepriklausomybės su
kaktuvių medalius. Be jau pus ir apie galimą 
minėtu karininku, medaliai ma. 
taip pat buvo Įteikti gene- prieš kairiuosius ir 
volui Žukauskui, gen. Nage- iriuosius opozicionierius di- 
vičiui, gen. Grigaliūnui-Glo- deja. Bendra situacija pri- 
vackiui. gen. Šniukštai, gen. mena 1916 m. gruodžio mė- 
IBulotai, pulk. Įeit. Saladžiui nesi. SSSR piliečiai nekan-

$100.00 PABAUDOS Už
VĖLIAVOS PANIEKI

NIMU
ATLANTIC CTTY.—Vieš

bučio sargas nubaustas $100 ir kitiems. Vakare pašinu-[traudami laukia įvykių, ku- 
ir kalėjimu už naudojimą A-tinybėj apdovanotiems bu-.-ne pakeistų visiems Įkvrė- 
merikos vėliavos valymui. jvo suruoštas priėjimas. ’jusią padėtį.

Joniškio mietely naktį iš 
Į 8 d. kovo išžudyta visa 

Bukniu šeima: tėvas, sūnus 
ir duktė, visi suaugę. Duk
tė rasta jau negyva, o tėvas 
su sūnumi nugabenti i vie
tos ligoninę: tėvas tuojau 
mirė, o sūnus dar gyvas, bet 
nėr vilties, kad išgytų, nes 
labai sudaužyta jam galva. 
Žmogžudys 
persišovė ir 
Priežastis— 
lų sąskaitos.

Komparskis 
įkrito šulinin. 

kalba, kad

AUSTRALIJOJ 6,336,777 
VENTOJŲ

✓i

sko-

GY-

Bet darbininkai sau Brooklvno ‘‘Vienybė” f 
neša, kad M. Paltanavič 
buvęs “Amerikos Lietu? 
ltidejas ir savininkas, i 
mis dienomis buvo už< 
pas sandari erių pirmini] 
adv. N. Rasteni ir nusisk 
dęs apie savo" vargus, 
buvęs Floridoj, o dabar 
nąs pėsčias Į Nevv Y 01 
Nakvynes gaunąs tik 

Sako, kad 
zoliuciją, kurioj nurodoma.[išrodo labai suvargęs, t 
kad lenkų tauta, valdant nusiskutęs ir sunku esą 
Pilsudskiui ir jo liendradar- bar ji pažinti, 
biams, nustojo vilčių pasiek
ti progresą ir ūkišką .gero-[rašyta, kad jis prasiskolj 
vę. Žemės ūkio politikoj pa-'pabėgo ir kad jo žmona 
stebima vis didėjanti Lenki-j vykus Lietuvon, 
jos izoliacija. Vidaus poli
tikoj dabartine vyriausybė, parduota iš varžytinių. N 
privedė Lenkiją prie labili ji savininkai jo biznio 
blogos padėties. G. Kvba ir Leonait-is.

PILSUDSKIO VALDYMAS 
UŽMUŠA LENKįl 

TAUTA
VARŠUVA. — Centrali-

nis lenkų partijos “Wyzwo- 
lenie” komitetas priėmė re-»“salaveišius.”

Londonan. — Reuterio ži
niomis. 1928 m. gruodžio 31 
d. visoj Australijoj buvo 6.- 

j 336,777 gyventojų.

“Darbininke” jau

Jo namas ir spai

i
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ĮCAŲN0 MIESTO TARYBOS 
' POSĖDIS

IBS- ■ •-_______ _______i ’. •

konkes laidotuvės; “dvoks 
f* ■' dar dvejus metus” 

K A ' --
Eiliniam Kaimo miesto ta- 

įįįylods posėdy be ko kito valdyba praneša, kad sudaryta iĮSįitartis su Kauno arklių 
Kamvajaus koncesininkais. 
Šita sutartim konkė nuimama dar kovo mėn. 15 d. 
gŲKonkininkai iki kovo 1 d. 
Skolingi darbininkams apie 55,000 litų. Kauno valdyba 
nutiko už koncesijos nutrau- iimą sumokėti 25,000 litų, 
lamuos betarpiai išniokėti 
Įonkės tarnautojams. Be to, gauti pinigai, už parduo- 
liįs'konkės arklius, eis kon- lęės darbininku ir tarnautoji naudai.
|^X®judomas f uitas (žemės 
sklypas ir ttobesiai) palie- 
iaĮmi koncesininkams, už tai 
gje turės per 4 metus sumo
kėti miestui 140,000 litų. 
IpTaryba vienbalsiai tą su
tartį patvirtino.

Toliau eina sanatorijos 
Reikalai; valdvba prašo, kad 
jnešvaruinų išvežiojimui, a- 
penizaeijos bosai būtų pa
keisti geležiniais. Nurodo, 
kad kanalizacijos tinklas 
Igre.itai neapims visų Kauno 

esčių, ir todėl reikėtų 
ftešvanun'ų išvežiojima tin
kamiau sut va rky t i.
Į “Taryba pasiūlymu atmė

tį motyvuodama, kad vis- 
per 2 metu kanalizaci- 

tinklas bus galestas ir ši atgyvenusi prie- onė savaime atpuls.

b-T-

EMIGRANTŲ VARGAI IR 
z AGENTŲ SUKTYBĖS
Kaunas.— Kovo 4 d. iš Kauna- stoties išvažiavo

ŽM0GŽŲIĮY8T*
Kaunas. — Koyp 9 d. a- 

pie 2 vai. du nežinomi pik
tadariai, Palangoj įsilaužė 
pas pil. Lėją ir Pesą Ka- 
maitės butą, Vytauto gatvėj.

Žmogžudžiai Lėją sunkiai

ULttO ar :
- TRYS

Vilkaviškis. Šiomis dieno
mis Žaliosios giraitės rastos 
negyvos trys stirnos. Nušo
vimo žymių nepastebima. 
Spėjama, jos nusalo ir ba-

sužaidė, o Pesę irisai.. nužu- du.padyėsū Stirnos atiduo- 
- . Mė.

kontorų. Tačiau kelętas jų ■ žmogįųįžiaj bu^o' gin- 
turėjo grįžti iš Dancigo na- įjuojį įy piešimas padarytas 
mo dėl nesveikų akių. Vie- ‘ 
nas sugražintų emigrantų 
taip skundėsi:

— Nežiūrint visų pastan
gų negalėjau išvažiuoti į 
Kanalą. Turėjau gana daug 
išlaidų. Atvažiavus vieną 
kartą į Kauną, užėjau pas 
agentą ir klausiau, kiek kai
nuos kelionė į Kanadą nu
važiuoti. Atsakė 1,939 litų. 
Kitą kartą dar pareikalavo 
211 litų pridėti. Pridėjau. ; 
Viso agentui sumokėjau 2,- i 
250 litų. Mane labai stebino . 
tai, kad agentas uždraudė 
kam nors pasakyti, kad jis , 
prašė 211 litų pridėti. Mi
nėtą dieną iš kontoros va
žiavo 17 asmenų. Mums vi
siems agento buvo įsakyta, 
kai Kanados konsulas klaus, 
kiek mes mokėjome konto
roje pinigų, sakyti 1,939 li
tus. Taip ir padarėme. Kai 
mane Kanados gydvtojas 
neleido į Kanadą, agentas 
žadėjo išvežti kitu keliu, tik

daug emigrantų iŠ - įvairių

VAIŠINO ARKLIENA 
MĖSA

Rokiškis.—Čia Šiomis die
nomis policija susekė vie
name traktieriuje pardavi
nėjant užkandai pastipusių 
gyvulių arklieną mėsą. 
Traktierių policija uždarė.

£
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r4š- v jo savininkui pil. J. už- 
draudė toliau atidaryti val
gomąją daiktų krautuvę.

Atminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

“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 valgus, kovas ir laimėjimus.

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

pasipelnymo tikslu.
žmogžudžiai, pagrobę 500 

dol., auksirtių ir sidabrinių 
pinigų, pasislėpė.

KŪTĖSE SUŠĄLA GYVULIAI
Meškuičiai, Šiaulių apskr. 

Praėjusieji metai buvo blo
gi: ankstyba šalna viską pa
kando. Daugumas ūkininkų 
jau dabar pritrūko gyvu
liams pašaro. Šio vasario m. 
9—10 dienomis buvo dideli j 
šalčiai, skersvėjuje siekė iki 
40 laipsnių. Šaltesnėse kū
tėse 
avių

sušalo daug karvių, 
ir kiaulių.

----r - i -—ii — i - j j,...................... i

BNTAS ĄTfOTISnUS
Bernaionitį, kaime Ūk- J.

Mąminsko karvė atsivedė 
niekam nematytų teliuką, 
kuris turi du snukiu, abie
juose snukiuose yra dantys 
ir po liežuvį, dvi kaktos ir

=SXSES=1

tos t. m. ir ž. dr-jos Vilka
viškio -skyriui ištirti*

Vilkaviškio apskr., tur būt 
dabar tėra tik ši viena girai
tė, kurioje iš prieškarinių 
laikų buvo užsilikęs pulke
lis buvusių dvarininkų glo
botų stirnų, iš kurių retkar
čiais po vieną kitą vietos 
brakonieriai nukauja; da
bar, kaip matyti, ir pati 
gamta pradeda jas haikinti.

VILKŲ DARBAI
Vyžuonų r. (Utenos ap.) 

1928 m. spaliu mėn. labiau
siai buvo pasirodę vilkai, 
kurie papiovė Varkujų knt 
2 teliokus, Barku.škių km.— 
kumelioką, Varniškiu km.— 
šunį ir Šventupio km. buvo 
Irepapiaunąs ožką, tačiau, iš
girdę liną rovėjos, atgvnė 
vilką. Ožką, savininkė pa
piovė. Visi čia paminėti kai
mai stovi gretimai, o kitose 
vietose nesigirdėti, kad bū
tu ką nors padarę. Apie 
naujus metus vėl buvo atsi
radę, bet nuostolių niekur 
nebepadarė. N. metu naktį 
tik išgąsdino vieną Šventu
pio km. vaikiną, kuris, ei- 
damas iš vakaruškų, susiti-

keturios akys.—Kaklas, vie- kynas.....
nas, o daugiaus viskas pa
prastai.

■ -- ■--j--- i
DARBO FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Kaunas. — L. Darbo Fe

deracijos suvažiavime daly
vavo 186 skyrių atstovai ir 
246 svečiai. »

KAUNAS.—Dr. P. Kar
velis iš Finansų Ministeri
jos pataręjo pareigų taip 
pat atleistas nuo šio 
pradžios.

mėn.
KAUNAS. -— Doc. pris. 

advokatas A. Tumėnas at-I 
įleistas iš Valstvbės kontro- I .
lės ir Žemės Banko juris
konsulto pareigų.

Kun. Bulvičius, Bartinin
kų klebonas, persikėlė išibrus pakeliu sutiko vilką, 
Vilkaviškio į Telšių vysku-'kurį Jurčukonis iš kariško 
piją. 1 šautuvo nušovė.

Vasario 2| d. Veisėjų vai. 
pavasarininkai V. Jurčuko- 
nis ir mokyt. Rudzika va
žiuodami iš Smarliūnų i Ba-

Okupuotoje Lietuvoje
Tik viena Felikso

yra
NOŠKUNAI, Viln.-Tra- tuviškai.

kų apskr. Dar pereitais me- Aleknavičiaus šeimyna 
tais mūsų kaimo jaunimas susipratusi ir ačiū jos įtakai 
susirinko pasilinksminti į ū- daug kas sugildė jusiu pra- 
kininko Juozo Linkevičiaus 
namus. Pas tą patį Linke
vičių ir tą pačią dieną atėjo 
ir keli vyrai su kaimo šalty- 
šiuin' ir ėmė tartis mokesčiu 
ir kitais kaimo reikalais.

• ŲKilo sumanymas prašyti lie-
2 tuviškos mokyklos, nes mū- 

sų vaikučiai priversti vaik-
• Įščioti arba į Dainavą arba į 
jŲKanevą. Tuojau parašėmeko Vilka, o tas, piršdamasis mojau paum.t

ir prašymą. L zejo dar keliuž “draugą,” bent pusę ki
lometro i 
palydėjo.

per’ krūmokšlius .iįivv.rai ir ir^ l)ad6-i° sa™ I’a'

NORĖJO PASIKARTI
Vienas Vyžuonų (Utenos 

apskr.) dvaro naujakurisi 
pralošęs kortomis vekseliais 
apie 800 lt., iš liūdesio su
manė pasikarti. Todėl nuėjo 
Į pavietj (priestatą) ir ten 
jau buvo bekabąs, bet tuo 
laiku jo vaikai pamatę tėti 
“kažin ką dirbant.” pasakė 
motinai, kuri išbėgusi, pa
galba peilio, atpirko gyvy
bę. Biaurus dalykas tos kor
tos!

»

deda susiprasti.

“Darbininko” Katalogas
9 * ’ • *

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mąądagaunas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. Parašė Kun. A. Staniu-

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

Apie Apdraudę. Parašo J.
S. Vasiliauskas —....   5c.

Apsirikimą Komedija. Atsi- 
tikimas iš Amerikoniško gyvo 
uimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas —....... —................ 10c.

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

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

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

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzaus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila___ 2___ $1.50

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

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

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—Nuądai — rūky
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis.. 15c.

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

Kataliku Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tanias Žilinskas.......... . ............50c;

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

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

grindai. Parašė Uosis ______75c.
Gegužės Mėnuo — Kun. P. 

Žadeikia. Kaina .......  50c.
Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus.... -__ __ __________ _ 50c.

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

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

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

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys ----------- ----- ------- >_______ 25c.

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

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

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šo kun. P. Bučys__________30c. Į

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

Žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis _________________ 10c.

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

Elementorius ir Vaikų Skai
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia----------------------------------25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun, V. Žajančauskas.—50e i

' “DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Masa

15c.

40c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis.... ... .. ... ..... _..40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis.— ..................50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Paras v
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas... 50c.

Mūsų Laikų Šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius ........   35c.

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

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

Meilė (Poema). Parašė M.
■ Gustaitis _____ __ ________.....,15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais

Vienuolinė Luomą.
• Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano
Karėj, 1918 ir 1919 m. 
šė Kun. J. F.

■ pelionas) .....
Moterystės Nesuardomybė. J. 

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

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

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

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė Kul’ra- 
nas......................................  40c.

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ............................... 50c.

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. l’aaršė J. Damijonai
tis .................... _........ _.......  40c.

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

. Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ........ .............   4.00

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

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

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

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

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

Sniegas — 1 )rama 4-rių ak- 
'u. Vertė Akelaitis .......... -....40c

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

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

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

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

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų;’3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_ ____ :_________ 65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja Lme akto. Parašė Gineitis 15c.

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

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

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko”

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

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)_____________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais) ______________ 50c,

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

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

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

75c.
Vertė

Saurusaitis ................25c.
Knygelė — su pa-
............. .....    30c.

Patyrimai Didžiojoj
Para-

Jonaitis (Ka-
_______ _____ 25c

UŽSIMOJO ISTORINĘ VIETĄ 
SULENKINTI

Vilniuje Gedimino bokš
tas lenkams veria akį, kad 
jis nelenkiškas. Tuo tikslu 
sunžanė Gedimino bokštą 
Vilniuje pertaisyti taip, kad 
jis atrodytų lenkiškas. Oku
pantai nebegali. pakęstŲJkad 
seni mūrai kiekvienam liu
dija Vilniaus lietuviškumą. 
Bokšto “taisymo” projektų 
stengiamasi gauti iš gilios 
Lenkijos architektorių.

lašus po prašymu. Nepati
ko tai piktos valios žmonėms 
ir jie įskundė mus valdžiai. 
16 vyrų, kurie tą vakarą tik 
galėjo apsilankyti pas J. 
Linkevičių (o reikia pasa
kyti, kad ne visi ir ne kar
tu apsilankė), Vilniaus-Tra
kų storastija pakvietė vasa
rio 18 d. pas save tardymui.^'. 
Nuvyko tik du, kiti dėl pus-1, 
nių ir šalčių liko 
Tuos du ištardžius nubaudė'i 
po 10 auks. 
ir kiti bus 
auks.. o J.
50 auks.

Štai tau 
reikalais!

8-TAS NUOŠ. Už $5,000
Ant Pirmo Morgičiaus

Rimtas valdininkas Lietuvoje nori gati- 
|ti .Amerikoje $5,tXX) paskolą ant pirmo 
morgičiaus (hipotekos) juokiems me
tams. Siūlo mokėti 8 nuoš. metinių ir 
grąžinti skolos po $1,000 kas metai. 

UŽSTATAS: Vandens maitinas ant
- (Ventos ių>čs netoli Mažeikių. Malūnas 

liamie. btiri turbiną kuri gamina 102 jėgų. V- 
Įra pitliavojimo, kruopų ir gricies dir
bamos mašinos taipgi du zeimieriai 

jovimui lentų kiaušinių dėžėms ir tt. 
,Ant nuosavos žemės stovi sekanti bu- 

': .Malunan 2>Ą aukščių 18 metrų 
[ilgio, 12 metrų pločio. Du aukštai sta
tyti iš granito akmens, y. aukšto staty
ti' iš plytų ir stogas dengtas čerpėmis. 
Durtinė medinė 24 metrų ilgio ir 12 
metrų pločio. Joje randasi butas iš 3 
kambarių.

Visas turtas valdžios įkainuotas 135.- 
<mh> litų ir ajslraustas ant 100,0*10 litų. 
Morgičius sudaryti; tiktai 37 nuoš. tur
to vertės. Nuošimčiai mokami kasmet 
iš Anksto.

Puiki proga įvestyti pinigus saugioje 
(vietoje už gerus nuošimčius.

Norintieji platesnių informacijų pra
šomi rašyti “Darbininko” Administra
cijai i»o ženklu K. S. R.

ir pasakė. kad] {J}' 
nubausti po 10 '.liuk;,i:

* i il>ri»» 1 *

Linkevičius net

NUGA-TONE PAGELBĖJO JAM 
ĮGYTI GERESNŲ SVEIKATĄ 
Ponus IV. I- Bennett, Rohvver, Ark., 

turi pareiškiu);} linkui sveikatos kuri 
kiekvienas sergantis ir nusiminęs žmo
gus turėtų skaityti, štai jis yra: “Aš 
rekomenduoju Nuga-Tone bile vienam 
kuris ■kenčia nuo silpnų inkstų, nervin
gumo. galvos skaudėjimo, prasto aj>eti- 
to. nevirškinimo, užkietėjimo. Aš turė
jau visus tuos nesmagumus kol nepra
dėjau vartoti šias puikias gyduoles. 
Nuga-Tone netik prašalino visus tuos 
nesmagumus. l>er suteikė man stiprumų 
ir energiją. ”

Nuga-Tone pagelbėjo virš miliono vy
rų ir moterų dei įsigijimo daugiau svei
katos ir stiprumo. Jos sustiprino jų jė
gą ir vikrumą ir tuo budu pagelbėjo įsi
gyti daugiau laimės ir malonumo gy
venime. Jei jus esate silpnas ir nuolat 
kenčiate ir turite panašius nesmagu
mus ir kentėjimus, kaip Ponas Rennett 
kad turėjo, bandykit Nuga-Tone tiktai 
per keletą dienų ir jus nusistebėsite, 
kaip greit jus pasitaisykit. Nuga-Tone 
galite gauti bile kokioje krautuvėje ku
rioje pardavinėja gyduoles. Jei jūsų 
vertelga neturi savo sandėly, reikalan- 
kit, kad jis užsakytų jums iš olselio 
vaistinės.

MELEKONYS. Kaniavos 
vals. — šis nedidelis sodžius Į 
baigia jau lenkėti, nors se-l 
ni žmonės dar visi kalba lie-1

* «

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

, “MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar-
5 urnas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū- 
“ su pavergta sostine.

y “MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
Eįt darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
L studentai, moksleiviai ir visi kiti.B ' . \
R: , v “MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- 
į. darbiau j a daugiausia lenku ištremti vilniečiai, kulį rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.
K**'“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį 
D gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruo- | tas*

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

E iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”
K . Už viena dolerį gausite dar ir daug priedų K. knygelėmis Vilniaus klausimu.

“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- 
Ų’ ves Al. 61 Lithuania.
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Tel. Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

Vedu visokias bylaš ir padir
bu visokius dokumentus .viso

kiems reikalams.
683 NORTH MAIN STREET 

Brockton, Mass.
OFISO V A L A N D O S 

nuo 9 iki S kasdien
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VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

iril

M

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

‘‘KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų. eilėraščių, įvairenybių ir tt. Kiekviena-, 
m e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup
rinės palu ros."

Šiemet “KARYS” žymiai papiginta^. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Mokslo Valdyba.

Adresas: -Europa—Lithuania, Kaupas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.“

■ ’ Ū& ■V v
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štai yra gera proga Tamstai gauti 
tikrą bargeną! Ir gali turėti už
tikrintą pasitikėjimą karuose ku
rie turi raudoną “0. K. that 
Counts” priekabą — dėlto kad jie 
buvo atsargiai peržiūrėti per in
spektorius ir reprezentuoja tikras 
žinomas vertes ant kurių galima 
remtis.

Mes turime gana daug vartotų ka
rų, kurie negali būti parduodami 
kaipo nauji. Motorai yra peržiū
rėti ir sutaisyti kogeriausia per 
ekspertus mechanikus — sėdynių 
apmušimai ir geležiniai dalykai y- 
ra pirmos rūšies—ir kaikurie yra 
net nudailinti su tinkamomis Duco 
spalvomis!

At^ik šiandien pasižiūrėti šį įspūdingą naują karą! Chevrolet turi lietuvišką 
tad kuomet atei- site klauskite lietuvio salesmano.

Karą Kurį Nori
- ir Kaina Kuria Nori Mokėti!

Nėra skirtumo kokią kainą manai 
mokėti už vartotą karą—mes ga
lime suteikti geresnį automobilių 
negu kad tikėjais už tuos pinigus!

Vienas svarbiausiųjų išga
nymo įrankhjxyra išpažintis. 

—Bažnyčios Tėvai- ją vadina 
antruoju krikštu, lies ji su
grąžina žmogui prarastą 
Dievo malonę ir tuom skiria
si nuo krikšto, kad krikštą 
galima priimti tik vieną sy
kį, o išpažintį galimia atlikti 
kiek norint. Išpažintis tai di- 
deliausias Dievo 
dvstės kuriu vs;

4 t f

malonės veikimo stebuklas; 
tai mūsų tikėjimo galingiau
sia parama; tai iš dangaus 
atneštoji Dievo dovana. Sun
ku atpasakoti žodžiais išpa
žinties vertę ir naudą. Ta
čiau yra labai daug žmonių, 
kuriems išpažintis nepatin
ka ir dėlto nori ją panaikin
ti.

II

VIENUOLE
i ---------------

for Econemicat Transportati«n

|cSvr’olet4

kurie eina. Ir kaip gi galima 
išpažinti savo nuodėmes žmo- 
gni, tokiam kaip ir mes ? jie 
sako. Man rodos, kad jeigu 
jau išpažinti nuodėmes kam 
nors, tai žmogui lengviausia. 
Žmogus, vadinasi, kunigas 
tave pilnai supras, nes jis 

Angelui 
savo nuo-

pats yra žmogus, 
būtų daug sunkiau 
dėmes pasakyti.

Kiti sako, kad 
tai kunigų padaras. Tai ne
tiesa. Ją įsteigė pats Kris
tus. Vos prisikėlęs Iš numi
rusiu, jis atVyko pas apašta-. 
lūs durims esant užraky- 
toms, kvėpė į juos ir tarė: 
“Imkite Šv. Dvasią, kieno 
nuodėmes atleisite, bus at
leistos, kieno sulaikysite, bus 
sulaikytos.” Tais žodžiais 
Kristus davė apaštalams 
valdžią atleisti ir sulaikyti 
nuodėmes. O kaip gi galinta 
žinoti, kurios nuodėmės at- 

1 leistinos, o kurios sulaikvti- 
Įuos, jei žmonės jų neišpa- 

' ežius ? Prie to, reikia kiekvie
nam nusidėjėliui nuskirti at- 

■ gailą, duoti patarimų, Įsakui 
(grąžinti pavogtus daiktus, 
j.-ititaisyti nuplėštąją šlovę ir 
jtt. Tie visi dalykai reikalau- 

. i ja. kad nuodėmės būtų pasa- 
Nenori:ųvt()s išpažintos. Kur-gi 

jos, -nenaudok, lx>t kam gi .7ja |<nnio-u įsikišimas*ir išpa- 
ją naikinti? Taigi čia ii \raĮj;įn|įes prasimanvmas? Išpū
tas indomus l>sychologinis*.;in(,ill klauspnas yra sunkus 
apsireiškimas: žmogus nei-' — - ■
nąs išpažinties jaučiasi kal
tas ir nori kad ir visi neitų ir 
būtų tokie kaip jis.

Ir kokiu būdu iii* nori iš-✓ 
pažinti- panaikinti ?—Viso
kiais būdais. Pašiepiant tuos.

gailiašir- 
tai Dievo

Kad ji daugeliui nepatin
ka, tai suprantama, bet kad 
kąs ją galėtu panaikinti, tai 
neįmanoma, nes ji Dievo į- 
staiga, o kas Dievo Įkurta, 
tas neišnyks, nežiūrint dide- 
liausio žmonių priešingumo. 
Bet indoniiausia tai tas. kad 
išpažinti nori panaikinti tie, 
kurie jo neatlieka. Juk ro
dos varu prie išpažinties 
nieks nevaro: jei ji tau nepa
tinka. neik, o ne kliudyk 
tiems, kurie eina, 
jos,—nenaudok.

i

išpažintis

Duktė, tai tu mane apleidi?_
Man linksma ir liūdna, miela— 
Tu turtus ir viską pąlieki, 
Ir eini Į vienuolyną.

Tu Viešpaties balsą išgirdai, 
Ir verkdama prašei mane, - 
Kad leisčiau ta Ve būt vienuole. 
Aš leidžiu. Jis šaukia tave.

/

> Ir gerai, dukrele brangioji, 
Kad Viešpaties balsą klausai. • 
Kas vr’ prakilnesnio, mieĮoji, 
Kaip Jam tik tarnaut amžinai.

Vienuolyne, dukrele brangioji, 
Linksnnilę, ramybę rasi.
Ten šventos vienuolės, mieloji,

v ’ Už tave, mane meldžiasi.
Dukrele, aš jaučiuos laiminga, 
Kad geras Dievulis tave 
| aukštesnį pašaukė luomą.
A! Kaip Jis myli tave.

Janas Tarvy<hts

Naujas Natūralizacijos Įstatymas 
Pradės Veikti Tik Liepos 1 d. 

1929 metais

Ine,

>v,
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Ateik dabar ir išsirink sau karą— 
pakol mes turime didelį skaičių iš 
ko pasirinkti.

. 'Jį,
įį

Procedūros Specialės Regulacijos 
Bus Vėliaus Išleistos

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

Palydovai bus prityrę ir gabūs bei žinomi lietuviai 
laivakorčių agentai. Svarbu vietas užsisakyti tuoj, 
išanksto! /
I)el informacijų ir kitko, kreipkitės j Buitie Amerika TJni- 
jos’ngentus. Jie suteiks jums pilnas yt puikias informacijas, 
tr.ipgi pagelbės paruosti kellonės^dokumentua.

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

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ IŠ NEW YORK
“ESTONIA"... .Balandžio 27
“POLONIA"...........Gegužės 11 (“ESTONIA'

“LITUANIA” ... .Gegužės IR!
• Gegužės 29 i

' Į

. "ja 
-/■

-

■ *.7?

Jeigu nenori, kad TamstC3 vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą,!

tai išrašydink jiems į
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ” ;

—— £WTH BOSTON: Dailey Chev.. Co,,. NORYVOOD: Fenton^s Garage
664 Broadway

CAMBRIDGE: "Cambridge Motor Co., 
277 an<l 3oS Massachttsetts Avė.

MEDFORD: A t ton & Jonės, Iuc., Med- 
ford. Sųuare

MELUOSE: Eield Motor Sales Co. 
NEEDHAM: Stack & McAdam, Ine. 
\VELLESLEy H1LLS: Stack & Mc

Adam Iuc.

kunigams užkrautas darbas 
ir didelė atsakomybė, ' nuo 
kurios jie labai norėtų pasi- 
liuosuoti. ne tai kad jos ieš
koti, taigi ta kalba apie ku- 
Tiigų išpažinties išradimą y- 
.ra tik gryna nesąmonė.

Išpažintis žmogaus pri
gimčiai nėra maloni, bet prie 
jos galima taip priprasti, y- 
pač tankiai einant, kad ji 
paliekti tokia prakilnia ir 
malonia sielos praktika, kad 
lie jos negalima apseiti.

Neinantieji išpažinties ste- 
Paprastai tik tokie klau-ihisi. kaip galima jon eiti, bet 

simai girdimi, Į kuriuos pareinantieji dar labjau stebisi, 
jėgiama atsakyti.—Nietsebe. kaip galima neiti.

Mandagumas nieko nekai
nuoja, o visa perka.—T,. 
Montaigne.

Nemanyk, kad be tavęs; 
niekas tiesos neišmano—A-j 
rabai.

PIRMUTINE DIDŽIAUSIA
RENGIAMA VISŲ AMERIKOS LIETUVIŲ , 

LAIVAKORČIŲ AGENTŲ EKSKURSIJA 
TIESIAI Į LIETUVĄ PER KLAIPĖDĄ

Regulacijos. legalizuojant rezi- birželio 3 d. 19?1 m., arba diena 
denciją ateivių, kūne atvyko i kuomet laikinas kvotos (immigra- 
Suv. Valstijas prieš birželio 3 d.,Įvijos) įstatymas buvo priimtas, ir 
1921, bet kurie negal darodyti/kad jeigu tas ateivis išgyveno Suv. 
legališkai įleisti, dar neišleistos—j Valstijose nuolatai nuo Įleidimo, 
asmenys, arba agentūros, kuneiyra žmogus gero būdo ir neužsipel- 
jau dabar bando tokiems atei- nijo deportacijos, 
viams pagelbėti neturi teisės taip 
daryti.

Foreign Language Information 
Service jau gavo daug laiškų apie 
naują natūralizacijos Įstatymą, 
kas parodo, kad šioje šalyje yra 
tūkstančiai svetimšalių. kuri<* ga
lės naudotis naują Vincent-Uope- 
land-Schneider byla, po kuria pre
zidentas pasirašė kovo 2 d., 1929 
m., ir kuri dabar žinoma kaipo 
Viešas Įstatymas No. 962^ Septy
niasdešimto Kongreso. Tai yra“p 
statymas autorizuojant užrekor- 
davimą ateivio atvažiavimo atsiti
kimuose kur negalima rasti rekor
do to ateivio Įleidimo nuolatiniam 
apsigyvenimui, jeigu tokis ateivis 
gali darodyti, jog atvažiavo prieš

Nuo šių gautų klausimų matyt/ 
kad sekantieji svetimtaučiai galės 
naudotis nauju Įstatymu—

1. Ateiviai, kurie Įvažiavo j Suv. 
Valstijas iš Kanados 'tais metais 
kuomet prie rubežiaus rekordų ne
laikyta.

2. Apeiviai jūreiyiai, kurie prieš 
1921 m. išbuvo daugiaus kaip pa
vėlinta 60 dienų išbuvimą sulig La 
Folette Akt o,'ir kurie iki šiai die

BOSTON: Commonwnlth Chev. Co., 
*•♦49 and 9S3 C-oininomvealth Avė.

ARLINGTON: Arlington Auto Co.
450 Massacbtisetts Avė.

ATLANTU': North (jtiiiicy Garage, 151 
liancock St.

CHELSEA : McBride Chevrolet Co_ 
< ’helsea Sq.

CHARI.ESTOIVN: Stanley IIarlow 
Chevrolet Corp.. 334 Mai*n St. x

KAST BOSTON: YVarnock-Lynch Mo
tore, Ine.. 944 Sarutoga St.

nai pasiliko šioje ša

3. Ateiviai, kurie negal atsimin
ti atvažiavimo dieną arba vardą 
laivo ant kurio atvažiavo i Suv. 
Valstijas, jeigu atvažiavo prieš 
birželio 3 d., 1921 m.

4. Ateiviai, kurio negal gauti at
važiavimo eertifikato nes vardai

■ klaidingai užrašyti arba kitos klai
kios padarytos rekorduose.

5. Ateiviai, kurie atvažiavo i
Į ’

įSuv. Valstijas neiegališkai, arba, 
j kurie neiegališkai pasiliko čionais 
il.uomot buvo įleisti tik laikinai 
! apsistojimui.
I 6. Ateiviai, kurie dėl kurios nors 
priežasties atvažiavo vartodami no

I . v .

Chevrolet Motor Company
GENERAL OFFICES 110 Cummington Street, Boston

AUTHORIZED CHEVROLET DEALERS

NE\VTON : Stuart Chev. Co., 431 Wasb. 
ington St.

NONANTUM: Silver Lake Chev. Co,
444 IVrftertovrn St.

NEIVTON HIGHLANDS: Woo<hv<>Yth 
Motor < ’o.

HYDE I'ARK: .T. J. Delaney, 1243 
įlydė Bark Avė.

MALDEN: Krame Motore, Ine., 144
Exclian"e S(.

DORCHESTER: Columbia Chevrolet 
Ine., 617 and 399 Columbia Roid 
tUphams Comer)

b
QUINCY: IVashiugton St. Garage, Ine^

216 \VashingtOD St.
DEDHAM: Dedham Square Chevrolet 

Company, \Vashington St.
EAST BRA1NTREE: Clark & Taher
EVERETT: Melanson Eros., Ine.,

67 Chelsea St.
MATTAI’AN: J. J. Dc’.nney, 1509 Blue 

Hill Avė.

EAST MILTON: Alfred Kast ' 'j®
ĮVEST RONBl'KY: Mt. llope Motot ’

Sales. 1782 Centre £t.__ ________ vi.į
RONBURYc Grove Hali Chevrolet Cn., ; 

45S Blue H iii Avė.
READIN’G: Bal-Don Chevrolet Ine
REVEItE: North Sliore Chevrolet Co., 3 

1459 N. Shore Itd.
ROSLINDALE: Mt. Hope Motor Sales, ’ ? 

415 Hyde Vark Avė.
VVAKEFIELI): Main St.. Chevrolet Co, 
tVALI’OLE: YValpole Auto Stpi, -

19 Stone St. i •
AVALTHAM -, Robert G. Pense, Ine, i
\VATERTOWN: Daniels Chevrolet C®, 

647 Mt Auburn St. •»<
(WEST NIAVTON: W. J. Furbush, y* 
50 Davis Avė.)
VVINTHROP: Gordon G. Fullerton^ .Jj 
57 Rutnam St.

YVOBERN: T.yncli Motor Sales,
40 Winn St.

$

Daugybė paveikslų! Pasakos, 
sakymėliai, eilėraščiai, juokai. 
Piesos vaikų teatrui. Žinutės iš'savo pavardes, ir jau senai užmir- 
gimtojo krašto ir plataus pašau- pavardę kurią variojo kuomet 
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir v.
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, a 'azia'0- _
mįslės. L _ Ji 
molio ir kitoki. Laikraščio kai- t i jas kaipo vaikai ir kurie dabar j' 
na: metams 2 dol., pusei metų—'negali duoti informacijų apie at- 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS” B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: “Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

Naujas įstatymas Įeis galėn lie- 
Ipos 1 d., 1929 m., ir ųri įita orga- 
įnizacija nei kita, nei jokios agen
tūros netur teisės imti žingsnius 

lvo. xalUi.v, ... v. . c, ,,, legalizuoti ateivio buvimą šioje ša-
Darbeliai iŠ popieriaus,! <■ Ateiviai atvažiavę į . uv.^ , djenos.

j Įstatymas, Kongreso priimtas, 
važiavimo vietą ir dieną. autorizuojant. Immigracijos Komi-

Keliais žodžiais, Įstatymas pa- sijonicrių išleisti, su Darbo Sekre- 
gelbės visiems, kurių legališko įlei-jtoriaus užgėrimu, regnlaeijas už- 
dimo nėr rekordo, jeigu ateivis. registruojant ateivius, už ką atei- 
prisilaikys prie visų naujo įstate- \is turės mokėti $20.00- 
mn reikalavimų, kurių svarbiau
sias bus darodymas atvažiavimo 
prieš birželio 3 d., 1921 m.

DIENAS ANT OKEANO
Į arba išLIETUVOS 

per Cberbourg ar Bremen 
Didžiausiais ir Greičiausiais laivais 

BREMEN ir EUROPA 
TIK 7 DIENAS 1 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

ŠORTŲ OERMAS 
LLCya)

65 STATĖ ST., BOSTON, MASS

4

Tos regulacijos dar neišleistos 
įir Foreign Language Infonhation 
^ervice atyda jau buvo pakreipta 
į Į faktą, kad kaikurie asmenys pri- 
įsirengę pagelbėti ateiviams “lega- 
jlizuoti jų Įleidimą tuojaus už $40, 
arba daugiaus.”

Apart valdžiai, noreik niekam 
kitam mokėti pinigų. Nieks da
bartiniu laiku negali sakyti, kas 
bus reikalauta nuo tų ateivių ir 
negalima išpildyti ir pasiųsti po- 
pieras arba dokumentus i \Vash- 
ingtoną prieš liepos 1- d., 1929 m., 
kuomet įstatymas Įeis gnlėn.

Tik apie birželio 1 d., Foreign 
(Language Infnrmation Service ga- 
pės duoti pilnesnes informacijas a- 
jpie naujus natūralizacijos reikala
vimus.

Pabėgėlių Problema

Klausimas: Ar galima "auti in
formacijų 'kaip Europos valdžios 
ir Tautų Lyga nusprendė pabėgė
lių problemą? Ar pabėgėliai įvai
riose šalyse galų gale gavo lega- 
lišką stovį? D. K., Netv York (’ity

Atsakymas: I’cnkiasdešims vie
na valdžia priėmė Tautų Lygos 
pasportų aprūpinimus, kurie Įves
ti l,300.(XM) rusų pabėgėlių nau
dai, ir trisdešims astuonios val
džios ratifikavo ipanašų aprūpini
mą armėnų pabėgėliams.

Tarpvaldiškas seimas laikytas 
Geųevoj, birželio 28-30 dd. 1928 
m. kuriamo penkiolika valdžių 
dalyvavo,. Įvedė daugiaus aprūpi
nimų eertifikuojant pabėgėlių 
tapatybės ir civilišką stovi. Įimant 
graikus, bulgarus, assyriečius ir 
turkius.

Tinka salei, Lunch ruimiui arba ■ 
Į dėl Iee Crcam parlor. Kaina ma- y, 
ža.

Turime pardavimui geni farmų, J 
miestuose gerų namų, toniko iš- j? 
dirbystę, grocer štorų, barber 4 
shop ir kitokių ištaigi].

Dėl informacijų kreipkitės^ pas ; 
W. M. MITCHELL, Real Estate 
Agency, 36 E. Pearl St., Nashūa, • 
N. H. (B.-5O

__________

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

Apart aprūpinant pabėgėlius 
su “tarptaut iškaiš pnsportais,” 
tūkstančiai apsigyveno Tautų Ly
gos Įsteigtose pabėgėliams koloni
jose. Skaičius nedirbančių pabė
gėlių sumažintas iki 200,000. A- 
merikos organizacijų paskyrimas 
$100.000 pavėlina Tautų Lygą ap
rūpinti išvažiavimą rusų pabėgė
lių iš Konstantinopolio, kaip rei
kalauja Turkų valdžia. Pastan
gos dabar dėtos vežti nesamdytus 
pnhėg^lius j Pietų Amerikos šalį.

F. L, I. S.

Suvirš 20 Metę.
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU
VOSE & SONS PIANO ; 

KOMPANIJA >

§1 kompanija Išdirbinėje planus | 
Bostone per ra metus suvirs. Ue-” 
tuvis Ponas Aflrkiunas daro speda* 
U raginimą dėl lietuvių biznio.

Aukščiausios rūšies Planai, Vtk* 
troial ir Radios žemiausiom kaK J 
nom. Mainome senus pianus. Ra- J 
šyk dėl katalogo. Pristatymas visur -'įį 
dykai. Prieš pirksią n t matyk Poef 
ftarkiuną.

Vose & Sons Piano Co.
160 BOYLSTON ST,



Penktadienis, balandžio 12 d., 1929 *

to Katalikų Bažnyčia dau
giau ir daugiau žengia į e-

# _ r

konoimnį gyvenimų darbi
ninkams padėtį. Darbinin
ko padėtį pagerinti ir jo

savo enciklikoj**) ' rašo, 
“Neišmatuojamas yra kata
likiškojo veikimo lankas; 
pats savyje jis neaplenkia 
visiškai nieko, kas bet _ko-

.... • t- x |kiu būdu tiesioginiai ar neteisės- užtikrinti Katalikų’ °

URtaed m •ecooHtan matter Sept 12,1915 at tbe post pfflce at Boeton, Maaa. 
į,- A • ActofMarti)B, 1W

y ifaaptanoe for at spedal rate of portale provided for in Sectlon 1106

*<-

/ įf■1

Act of OctoįMT 8» 1917. BUtoorlied oo Jnly 12, 1918"

SŪBSORIPTION KATES: PK
rita ..........................H50 Amerikoj

mriy....... . ................. ,.$5450
ic once per wąek yearly. .12450

' - —

’RENUMEBATOS KAINA:
nic tMUi* • •. •••••••• *64450

Ufaieny sietams......... . ............... $5450
VteD4 kart savaitėje metama....$2450

U JBpTBlgn ooce per week ye*riy... .$8.00 Dferieny vieną kart savaitėje met $3.00 

“DARBININKAS”
866 Wesi Broadway South Boston, Mass.

Į,.7 ' Telephone Sonth Boston0620 ,
r?"- : 1 ■ -- ------- ------ - -------- ■_L_ ■» - - ... t ... -

Bažnyčia duoda praktiškus 
pasiūlymus;

Prancūzijos parlamente 
atstovas M-. Duvald — Ar- 
nould nesenai kalbėjo apie 
darbininkus, jis pasmerkė 
neteisėtumą ir ekonominį in- 
dividualiziną. Visi jam plo
jo, o ypač kairieji radikalai. 
Bet kaip jie nustebo, kai su
žinojo, kad jis citavo Pop. 
Leono XIII darbo encikli
ką (raštą).
Tarptautinio Darbo Biuro 
sekretoris M. Albert Thcu 
mas žinodamas Bažnyčios 
darbininkais susirūpinimą, 
teiravosi apie katalikų so
ciali mokslą. Taipgi
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Jasys

KOMUNIZMAS IR KA
TALIKŲ AKCIJA

•’ Komunistai gražiai dangs
tosi darbininko ginėjo 
skraiste; jie darbininkų rei
kalus tik sau monopolizuo
ja. Įgyvendinti savo idėjas 

■ vąrtoja žiauriausias priemo
nes. Rusija geriausias pa
vyzdys. Tūkstančius dar
bininkų inteligentu, dvasi
ninkų iškorę ar sušaudė. 
Griežčiausia diktatūra val
do tankiausias Rusijos mi
nias. Rusijoj gyvena 140,- 
000,000 gyventojų, komunis
tų nesą nė 2 milijonų. Šiuos 
visus valdo komisarų Tary- 
ba — bolšoi deviaiok. De
šimts metų gvuoja sovietai 
ir vietoj komunistines idė-

- jas įkūnyti jos viena po kitai 
atmetamos. Tik dėlto TroJ- 
kii ir Čičerinas išvyti iš Ru
sijos.

____ E. Akmeni! - Barttett, C. 
’c* B. E., rašydamas apie So

vietus*) tvirtina, kad jau
noji karta, ypač žydų jau
nuomenė, pradeda kitaip 
mąstyti nė senieji komunis
tų vadai; lyderiai tarpusa- 
vyj pešasi; tamsieji mužikai 
nesiduoda komisarams “kri
kštytis,”—ekonominė buitis 
iš chaoso dar neišsirito; kul- 
tųrinis gyvenimas daro ma
žą pirmyneigą; darbininkai 
kaip skurdo taip skursta;

t*

j
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•) New York Herald Tribūne. 
March. 17, 1929.” Bolshhevists 
Contributc Lfftle to Rccupcration 
of Russia”—straipsnis.
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Tautų Lygos

tiesioginiai priklauso dieviš
kai Bažnyčios imsi j ai... At
naujinti Kristuje ne tik tai, 
kas tiesioginiai pridera Baž
nyčiai dėl jos' dieviškosios 
misijos vest sielas prie Die
vo, bet dap visa, kas savai
me iš tos misijos eina: kri
kščioniškąją civilizaciją vi
sumoje ir kiekvienoje ją su
darančioje dalyje...

“Kovoti visais teisingais 
ir teisėtais būdais su anti- 
krikščioniška civilizacija; 
visais būdais taisyti iš jos 
kylančią didelę netvarką.

“Grąžinti Jėzų Kristų į 
šeimą, į mokyklą, i visuo
menę. Atstatyti žmogiškos

Ame- valdžios principą, kaipo at
eitos Darbo Federacija (A. stovaujantį Dievo valdžią. 
F. of L.) tyrinėja Bažny-

terorizmo valdžia su špiona
žo sistema geležine letena 
spaudžia darbininkus, bolše-jčios pažiūras darbininkų rei- 
vikai nusistatę revoliuciją-’ 
terorizmą kelti visuose pa
saulio kraštuose.

Dešimts metų kaip tveria 
rojų. Nesisekant, jie meta 
kaltę ant kapitalo. Bet vie
ton kapitalą įdėti į savo in
dustrijas. milijonus mūt<> 
propogandai. Komunistai 
kovoja ir trukdo jiems ne
pritariančioms darbininkų 
organizacijoms. Kame įsiga
li, jie pirmiausia bando dar
bininkus į skurdą įtraukti. 
Jų nuomone, skurstantieji 
darbininkai greičiaus prita
ria jų revoliucijos ragini
mams. Jiems pasiseka dar
bininkus į chaosą įtraukti, 
bet kaip chaose išgelbėti. 
1 —:T. mnhinm .Q

“Pagaliau, ginti ir palai
kyti Csu tikra katalikiška 
dvasia visuose dalykuose 
Dievo teises'ir taipgi šven
tas Bažnyčios teises...

,‘Mūsų veikimas Turi ata- 
tiktt—dabartinės visuomet 
nes reikalams, turi prisitai
kinti prie medžiaginių ir do
rinių interesų, ypač prie 
liaudies ir biednuonienės. 
Mūsų geri darbai turi būti 
visų lengvai suprasti, gera 
valia priimti...”

Pijus X Enciklikoje apie 
darbininkų draugijas pabrė
žia: “Visų katalikų pareiga 
— pareiga, kurią reikia re
ligiškai ir nesulaužomai at
likti visose tiek privataus, 
tiek socialio bei viešojo gy
venimo aplinkybėse, — yra 
griežtai saugoti ir be bai
mes išpažinti krikščioniško
sios Tiesos principus, kurių 
moko Katalikų Bažnyčios 
Vadovybė.”***)

Žodžiu, katalikų veikimo 
principai — teisingumo ir 

Komunis-

Filo de Pairu jo

LVETUVOS KAIME

“Labiausiai paimti širdin 
liaudies reikalus ir ypatin- 

kaluose. Jie sužinojo, kadįgai darbininkų ir ūkininkų 
Bažnyčia turi pažangesni 
teorijų nė jie patys žinoję’pijant į visų širdis religinį tai šiems principams priė
ji* turi į-rmiįviei . \ vi nr.i i-t-i •> + i n i tilrTnc

visais žmonėmis, 
skriaustaisiais, 
skriaustų užtarėja—čampio-| 
ne. .Jos evangelija—tiesos 
ir meilės evangelija. Komu
nistai tą puikiausiai žino. 
Tik dėlto jiems rūpi tikėji
mą išplėšti ir panaikinti. 
Mes katalikai visada kovo
sime komunizmą. Mes ser
gėsime darbininko teises, 
nuosavybę, šeimyną ir doro
vę. Mes norime, kad visi 
studijuotų Bažnyčios pro
gramą. Mūsų nusistatvinas 
aiškus. Tik ignorantai da-

——užmetimus.

iąįklasės reikalus ne tik škic- hieilės principai.
• _ * * ± ___ Y 2 3 2 — ,...32 » 2 i • v • • . •

Bažnyčia rūpinasi principą, vienatini tikros 
yjKič nu- paguodos šaltini gvenitno 
Ji nu-Sarguose, bet tai}) stengian

tis nušluostyti ašaras, pa
lengvinti sunkumus pagerin
ti ekonomines sąlygas išmin
tingomis priemonėmis.

“Rūpintis todėl padaryti 
viešuosius įstatymus teisin
gus ir pataisyti arba panai
kinti tuos, kurie tokie nėra.

. » i t.

*•) “U Ferma Proposito...”
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protai neišmhno. Materia-i.sprendžia ir supranta netei-
listinės teorijos darbiniu-jsingai. Darbininkai, priva

lome katalikišką nusistaty
mą tyrinėti, gvildenti, mo- 

..ikintis ir persitikrinti. Visi 
privalome priklausyti tik 
prie katalikiškos darbinin
kų organizacijos.

Katalikiškas veikimas e- 
sąs naudingiausias darbinin
kams. Jis apimąs sociali ir 
šeimyninį gyvenimą. Kiek
vienas darbininkas tad pri
valo būti katalikų veikimo 
apaštalas.

Komunizmo «idėjoms’Di(l. T/op.

kailis pražūtingos.
Kipšas nekenčia kryžiaus, 

bet komunistai labiau ne
kenčia. Komunizmo siekis 
religiją iš pamatų griauti. 
Jie žino, kad religija dau
giau pasitarnavo darbinin
kams negu socializmas. Kad 
darbininkus pritraukti, reli
giją privalo prašalinti, 
po darbininkų paramą. Re
ligija saugo draugijos san- 
tvkius ir šeimvnini gvveni- 
mą.

kai

Žinome ką sako 
Leonas ,XIII. 

toki principai priešingi. Be štai ką šv. Tėvas Pijus N

V. K. Taškūnas

Snaudaliai ir Peštukai
■’ Buvome jauni. Dirbome ir kovojome. Augome. Paskui, 

•karo metu ir po karo, brendome. Buvome energijos kupini. 
Tebedirbame ir dabar. Tariamės, planuojame, šiek tiek dar 
ir aukojame. Dar nesame pasenę, nes vis tebežiūrime Į atei
tį ir dar negyvename senovės atminimais. Bet mūsų išeivi
jos jaunystės dienos ir jų energija—pil^a entuziazmo energi
ja—jau nebegrjžš. Tą mes suprantame geriau ir geriau po 
kiekvieno seimo, po kiekvienos konferencijos ir užtat vis rim- 
Čiau savo suvažiavimuose kalbame apie “bizniškus meto-

» dus.” Gal jau nebetoli tas laikas, kuomet rimtai jų griebsi- 
K mės... jei nebus pervėlu.
L Mums senstant, mes greičiau pajuntamo kliūtis, kurias 
ly mums stato gyvenimas, mūsų priešai ir mūsų draugai. Ne

liek mums rūpi priešų statomos kliūtys, kiek mūsų draugų, 
arba, tikriau sakant, tų, kurie dedasi mūsų draugais, kurie 

dirbti rimčiau ir uoliau, n^jie, kaip ir mes, vra gavę

et
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šingi. Šv. Tėvas Pins XI 
prašė Apaštalystės Maldos 
Lygos kovo mėnesy melstis 
už komunizmo atmetimų. 
Prie maldos pridėkim ir 
darbus. Visa atnaujinda
mi Kristuje atnaujinsime ir 
darbininko gyvenimą.

***) Skaityk Prof. Česaičio: 
“Katalikiško Veikimo Principai.” 
“Jaunimo Vadas” No. 25, 1929 m. 
Kaunas.

- į B. Nardės Brazdžioniu

į Žydėkit, Kaip Rožės
vi i _____________________ \ .* • *

4 S’uėikit sukriskit širdžių milijonai, 
Nuverskit peržemą gyvenimo staktą. 
Žydėkit, kai}) motinos daržo aguonos 
Ir plakite amžių nemirštantį taktą.

Nereikia žemčiūgų brangių, nei gintarų— 
Išganymo dulkės, kaip auksas žėruoja. 
Išganymo žodis nei smerkia, nei bara.
O gelmių karūnos danguj plevėsuoja.. .

Vidurnakčiu tamsūs sapnai nusidangė 
Ir kaukių veidai jau senai nebeturi, 
Aušrų gėlėmis nuraizgyta padangė. 
Pilki debesėliai į vakarus žiūri.. .

Sueikit, su skrisk i t širdžių milijonai
J bundančio ryto vainikų sonetą, 
Žydėkit, kaip rožės, jauni tuliponai.
Gyvenkite džiaugsmą, sapnų pažadėtą’..

(“Rytas”)

jiems trūksta išminties, nors kaikurie jų turi labai daiur že
mos rūšies gudrumo, f ia man anaiptol nerūpi visus juos su
grupuoti Į tam tikras grupes ir detališkai “mėsinėti” kiek
vienos grupės kolektyvią sielą. Užteks juos suskirstyti i dvi 
grupi ir pavadinti taip, kaip paprastai žmonės juos vadina- 
snafldaliais ir peštukais. Atsimindamas tačiau, j»<r pykti 
moka ne tik peštukai, b< t lygiai serai ir snaudaliai, bandysiu 
kiek galint aprašyti juos švento Rašto žodžiais. .Jei mūsiš
kiai snaudaliai ir peštukai pastebės panašumą Į savę, šiuose 
šv. Rašto vaizduose, tai galės arba pasitaisyti, arba pykti 
ant Šv. Rašto ar patys ant savęs. Bet... gal nekieno kepurė 
Beužsidegs.

savo netrumpą amžių nrmažai gyvenimo pamokų, ture- 
gana laiko jei jau ne išmokti mylėti, tai bent pažinti nc- 

;• apykantos kenksmingumą. Apie juos čia bandysiu kalbėti. 
^Tuščia mums šaukti suvažiavimi^ ir juose planuoti ateities 
£ darbą, jei mums teks stoti darban su kaladėmis prie kojų ir 

.A JU dilgynėms už apykaklės. Svarbu pamatyti ir suprasti, 
£ ir kaip mums kliudo dirbti. Užteks juos pažinti ir jie 
g w mums nebekenksmingi.
- ■ Kiekvienas patyręs visuomenės darbuotojas pasakys, kati
j» * ni tas, kurs vergauja pirmajai didžiajai nuodėmei, nė tas,
M.

ĮVipųyra daug kitų, kurie labiau yra linkę tai į puikybę, tai i 
*' tifigėjimą. Jų tarpe rasi sergančių pavydu, užsispyrėlių, 

veidmainių ir kitokio plauko netikru mūsų draugų. Visiems
I2L—___ i------- ----------------—-------------- ------------------------------- - ----------

atsidavęs paskutiniajai, t. y. nė puikybės pilnas, nė 
nėra geri visuomenės veikėjai. Tarp tų kražtutinu-

Snaudaliai.

Tinginiai n? lw šiandien atsirado. Antai kokių tinginių 
būta Patarlių knygos autoriaus laikais: “Tinginys slepia 
savo ranką po pažasėia ir nekelia jos nei prie burnos” (Pa
tari. 19. 24). Mūsiškiai tinginiai dar nėra pasiekę to tingi
nystės laipsnio. Jie tankiai kelia ranką prie burnos ir nere
tai joje yra stiklelis. Ir čia aš nekalbu apie tuos fizinius tin
ginius, kurio išvirto i bomus, bet apie protinius ir dorinius 
tinginius, apie tautinius tinginius, kurie tingi būti veikliais 
lietuviais ir katalikais.

Tūlas indijonas turėjęs štai kokį “idealą Geriau yra ei
ti negu bėgti, geriau stovėti negu eiti, geriau sėdėti ntgu 
stovėti, bet užvis geriausia yra gulėti. Mūsų snaudaliams 
toks “idealas” labai patinka ir jie'ji savaip vykdo. Jei ne 
žodžiais, tai savo pasielgimu jie sako: Blogiausia yra, jei 
negali išsisukti nuo davimo aukos tėvynės ar bažnyčios rei
kalams. Kiek geriau yra, jei esi priverstas atsilankyti j pra
kalbas. bet pasiseka pasprukti pirm darysiant kolektą, bet 
tikrai laimingas esi, jei nereikia nė aukoti, nė susirinkimuo
se, prakalbose ir paskaitose dalyvauti, nereikia skaityti lai- 
kraščų nė knygų. Tai tikra laimė.

Mūsų snaudaliai netingi dirbti sunkų darbą, tankiai net 
ir sekmadienį. Jie hera tos rūšies tinginiai, kokiuo, sakoma, 
buvęs Romos imperatorius, Domicijonas, kurs buvęs labai

Ą. . .
-Žiema žiemužė! Kaimiečiai kas- , 

dienėje. Sodžiaus amatninkai. Bė- 
gimas iš pasaulio, Tikyba ir mo^ - 
kykla. I

Kas žięųios šiemet negar
bina? Įvairių bėdų ji žmo
nėms pridarė. Ir kifr tu gir
dėjęs, kad ištisus tris mėne
sius šaltų, snigtų, pustytų, 
šaltų ir tt. ir tt.. Atodrėkio 
tame laikotarpy ir vieno 
pusvalandžio nėra buvę.

Malkas vieni baigia, kiti 
jau sukūrino. Dabar renka 
rąstus iš pašalių, ardo tvo
ras, statinius. Apsivelka šil
tais kailiniais, riebiai valgo. 
Taip tas viskas dar nebūtų 
tai}) blogai. Tačiau ne visoje 
Lietuvoje, ne visi žmonės 
gali ir turi fąstų ir tvorų. 
Nevisi turi lašinių ir svies
to. . . Gerb. daktarės Ani- 
braziejūtės - Steponaitienės 
žodžiais betariant, šiandien 
pasakyti Šiaurės Lietuvos 
gyventojams,1 5 šiltai apsi
rengti ir riebiai pavalgyti, 
būtų negražus pasityčioji
mas.

Sunki todėl, sunki žiemu
žė tiems kurių gryčia šalta, 
vaikučiai basi ir duonos bul
vių kiekvieną sykį pasidali
nę. Pavasario jie laukia la
biau nei senovės žydų tauta 
pažadėtosios žemės.

Kaimiečiams, nežiūrint šal
čių, reikia savo reikalai at
likti. Sekmadienį bažny
čion ; pirmadienį, ketvirta
dienį ir kitą kurią dieną tur
gui). Malkų, miško medžia
gos taip pat reikia. O čia 
žiūrėk malkos vežti mokvk- •» * 
toms, valdžios įstaigoms. Be 
to užyJttstė gatvę ant dides
nio kelio — eik atkasti. Nei
si — pabauda. Artinasi pa
vasaris—susi rūpinta gelbėti 
tiltai. Ir čia kaimiečiams 

■įsakoma atkapoti kelias de
šimt metrų ledų apie tiltų 
polius, nežiūrint, kad vieto
mis ledas-įšalęs iki'pat že- 
niės.
kad 
visi darbai, valsčių prievo
lės
Tik dar čia neįeina papras
tų kelių, vieškelių taisymas, 
akmenų vežimas naujiems 
plentams ir tt. Kaimietis

Nekantresni, rūgo j a, 
dabar kaimiečiams tie

tai nauja baudžiava.

privalo padaryti, jei jis turi kaip patys save.

■ —■ ■ ■ •• t

žemės. Jo-niekas nepaklaus, 
ar tu turi kailinius gerus, 
veltinius, ar kumelė nepail- 
sus. Nepadarei — nuo pa
baudos neišsisuksi.

Bežemiai, amatninkai nuo 
daugelio darbut liuosi, tačiau 
nesidžiaugia. Darbas, esą' 
net dviem trečdaliais suma
žėję^. O ką ir padarai, tai 
ūkininkai vis prašo “pa
laukti,” *nes nesą pinigų. 
Laukti, tai laukti, bet pil
vas nelaukia.

Skurdas,» sakoma apkar
tina gyvenimą. Trūkumai, 
rūpesniai dėl duonos kasdie
ninės, kelia vaidų, nesutiki
mų, nepasitenkinimų šeimos 
tarpe. Tatai didelėje dau
gumoje tiesa, dėlto tiesa, 
kad žmogus netobulas,—ma
žiausiai nekantrus ir nepri
simena Dievo Apvaizdos. 
Būna ir tokių, kurie net iš 
šio pasaulio prasišalina sa
vo valia.

Bet kaip suprasti tokius 
žmones, kurie skurdu nega
li nusiskųsti, bet bėga iš gy
venimo ! Ana, kelios dienos 
atgal, vienas buvęs ameriko
nas, gavo iš pašto keletą 
šimtų litų nuošimčių nuo sa
vo kapitalo esančiu Ameri
koje. Be to, jis turi pasko
linęs pinigų ir kaimynams. 
Ko rodos betruktų ? Tačiau 
nerimo, valstybinę sriaubė 
be nuovokos, kol matyt pro- • 
to netekęs — nusišovė.. . IŠ 
čia išeina, kad turtas, pini
gai nevisados daro žmogų 
laimingu. Ištekliai, doro iš
mintingo, žmogaus rankose 
duoda palaimos, o ištvirkė
lius dar greičiau pražudo.

Kas čia labiausiai būtų 
kaltas? Gal auklėjimas, gal 
ir blogos aplinkybes, kurios 

“ silpnabūdį išveda iš tikybos 
kelio. Tikįs žmbgus visad 
prisimins savo sielą, pomir
tinį gyvenimą; jis atsimins 
savo artimuosius, nes jis ne- 

’ galės būti toks žiaurus ego- 
' jistas.

Užtad tikybinis auklėji- . 
’ mas tai tikriausias laidas tė

vams, kad jų vaikučiai ga
lės palikti dori žmonės, my
lintieji Dievą teisingąjį ir 
mvlintieji savo brolius - žmones 

(Galas)

užimtas... mušiu gaudymu! Jie nemėgsta tik tokio darbo, 
kur protas ir širdis yra priversti dirbti, kur reikia kišenę pa
krapštyti. Bet ką sakau apie kišenių krapstymą! Jie pini
gų paprastai nesigaili, jei jų kas reikalauja ne apšyietai, ne 
labdarybei, ne tautos ar bažnyčios reikalams, bet “geriems 
laikams” vienoje ar kitoje formoje.

Senai jau yra žinoma, jog “negera žmogui būti vienam” 
(Prad. 2, 18). Atsibosta mums draugauti su savim. Atsibos
ta, žinoma, ir mūsų snaudaliams. Nemėgsta jie draugauti su 
veikliaisiais katalikais. Užtat jie susidraugauja jei jau ne 
su aiškiais ir atvirais bedieviais, tai su pusbedieviais. atšalė
liais ir tokiais pat, kaip ir jie patys, snaudaliais, Molio Mo
tiejais, ir “ilsisi” su jais tankiausiai prie stklelio, prie kor
ių bilijardinėjį’. Jų liuoslaikis yra užimtas; jie dirba pana' 
šiai j Domieijoną, tik jų “musės” yra kurkas pavojingesnės, 
nes kaikada suėda pačius gaudytojus. Ir tie pinigai, kurių 
taip gaila visuomenės reikalams, patenka j mūnšainierių ir 
būtlcgerių kišenius. Už tuos pinigus būtlegeriai ir mūnšai- 
nieriai prisėja Į jų sielas ir j jų šeimas tiek usnių, kad nespė
ja jas ravėti policija ir teismai ir nevisuomet tepajėgia iš
pjauti daktarai.

Kažkas yra pasakęs, jog tingėjimas ir kvailumas yra tik
ri brolvaikiai. O ar bereikia didesnio kvailio, kaip tas,, kurs 
tą patį daiktą vadina ir baltu ir juodu, kurs Sako, jog tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje vietoje yra sykiu ir diena ir nak
tis, jog tas pats žmogus yra ir kartu jo nėra, jog Dievas yra 
ir Jo nėra, jog reikia Jį garbinti ir mylėti ir sykiu Jį niekinti 
ir iš Jo juoktis! O juk kiek tai yra mūsų snaudalių tarpt' 
tokių, kurie kaip tik taip'įr daro! Sekmadienio rylą eina 
j bažnyčią, “nobažnai” meldžiasi, klausosi Kristaus žodžių. 
Evangelijos, skaito maldaknygę, sykį-kitą į-metus graudin
gai atlieka išpažintj ir “dievotai-” priima Šv. Sakramentą. 
Bet tą jratj sekmadienį po pietų ar vakaro lygiai “nobažnai” 
klausosi bedievio prakalbos ir ploja, kai jia niekina ir pa
liepia tą patį Kristų, kurį snaudalis iš ryto garbius; sutikęs 
kokį raudoną “drangą ” padeda jam jaukti* ii akut to, ką

kelios valandos at'zal laikė šventu, prieš ką klaupė; pasi
ėmęs bedievišką ar anti-katalikišką laikrašti, su pasigerėji
mu skaito blevizgas prieš Tą, j Kuri iš ryto meldėsi, skaito 
lytiškas šlykštynes, dviprasmius juokus, kurių j>er išpažin
tį kelios valandos atgal išsižadėjo. O, kiek tų anti-katalikiš- 
kų laikraščių tebūtų, jei jų uoliai, ar gal teisingiau pasa
kius, liurbiškai, nepalaikytų mūsų snaudaliai? Užeik pas 
snaudalį išnetyčių, ir ką rasi ant stalo: “Darbininką?” 
“Draugą?” “Garsą?’’ ar kuri kitą katalikų laikrašti? lai
bai retai. Jų vietoje pamatysi “Laisvę,” “Keleivį,” ‘ 
darą.” “Vienybę,” ar kurį kitą mūsų idėjinių prieš 
kraštį. Paklausk, kodėl užsirašė. Atsakys, kad, girdi 
nekaltas. Kalta jo “boba,” kaltas “hurdingierius,” 
agentas*o gal net ir pats J. Valstijų paštas, tik ne jis! V 
o pagalios jis turįs žinoti, ką rašo katalikų priešai; jis “pla
čių pažiūrų” ir jam bedievių lapas nepakenks? Nemoka 
jis atsakyti tik į vieną klausimą, būtent: Kokiems galams 
palaikai savo idėjinių priešų spaudą? ką gauni nuo jų už 
tuos dolerius, kuriuos jiems kasmet sumoki ir už kuriuos 
jie tau atsilygina niekinimu, išjuokimų ir dergimu viso to. 
kas tau turėtų būti brangu, ir šventa, už ką privalytum gal
vą guldyti? t

Geriausiai gal mūsų snaudaliai parodo savo tikrą spalvą 
organizacijų susirinkimuose. Ten jie tikri gražbyliai.- Ypač 
jie mėgsta žodį “PROTESTUOJU!” Ir kaip karštai ir iš
kalbingai jie protestuoja! Reikia nuveikti ką naudingo Lipi 
tuvai, išeivijai? Protestuoju! O gal paaukoti? Dar labiau 
protestuoju!! Sudarykinj. visų Amerikos lietuvių katalikų 
vienybę, dėkimės į Federaciją?.._Protestuoju, protestuoju!!.. 
Protestuoju visa siela, visomis mano jėgomis, iš visto pilvo 
protestuoju prieš priklausymą prie Federacijos, prie* mokė
jimą šešių centų į metus!!!... Neprotestuodamas prieš tuos 
nelaimingus 6 centus snaudalis kartais nė nepasijunta išrū
kęs papirosų už 12 ar net IR centų. Taigi netiesa, būk tin
gėjimas ir kvailumas esą brolvaikiai, jie yra mūsų snaudalių 
“Siamo dvynukai.”

? * w (Bus daugiau)
y-
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Mokykla ir Blaivinimas
.......—i ---p 

rūpinti apsaugoti nuo to 
blogo įpročio jaunąją kartą. 
Juk progų taip daug yra!

Jei jau nekalbėti apie tie
sioginį blaivinimk) darbą, tai 
netiesioginiu būdu, juk tiek 
daug medžiagos ir dirvos 
mokykloje yra. Priešalko- 
holinei minčiai plėsti gali
ma panaudoti visas pamo
kas ‘— visas be išimties.

•' “kPer skaitymo pamokas ga
lima paskaityti atatinkamo 
turinio apsakymėliai.: apie 
girtuoklių likimą, apie jų 
šeimų vargus ir tt. Mate- 
mjatikos pamokose galima 
apskaičiuoti, kiek vidutiniš
kai ar smarkiai gerdamas 
žmogus gali pragerti per 
metus, per visą amžių, kiek 
ir ko (pažymint kainą) už 
tuos pinigus galima būtų 
nupirkti, įrengti: galima su
lyginti pragertas sumas su 
kitais kraštais, apskaičiuoti 
procentais nelaimingus atsi
tikimus dėl girtavimo ir p. 
Per piešimo paniokas gali
ma tuos skaičius panaudoti 
diagramoms. Galima duoti 
piešti girtų paveikslai.

Daug gali padėti ir dik- 
tuotės. Čia taip pat galima 
parinkti tam tikrą medžia
gą. Per gamtos pamokas 
galima išaiškinti alkoholio 
žalingumą žmogaus sveika-- 
tai. Istorijos, net ir geogra
fijos ir kitos pamokos taip 
pat galima panaudoti. Rei
kia tik gero noro ir padir
bę jimo. o kokiu būdu tai 
pravesti, manau, kiekvienas 
mokytojas suras būdų.Svar- 
bu tik rezultatai—kad vai
kui būtų įdiegta blaivi min
tis.

Jau šiandien, tur būt, ne
bus žmogaus, kuris tvirtin
tų, kad mokyklos dalykas 
tik mokyti} o ne auklėti. Mo
kykla turi paruošti pilnuti
nį žmogų. Kas iš to, jei 
žmogus mokės skaityti, ra
šyti, žinos šiek tiek istori
jos, geografijos ir kitų 

r mokslų, jei jo asmenybė bus 
neišauklėta, arba ji bus blo
gai išauklėta.

Viena didesnių visuome
niško pobūdžio ydų yra gir
tavimas. Jei ir toliau jis 
tokiu tenisu plėsis kaip da
bar, teks kasdien ir kiekvie
ną valandą visur matyti jo 
aukų. Jau ir dabar ir nere
gys gali pastebėti girtavimo 
žalą. Ją čia parodyti aš ne
manau. nes ji Įierdaug aiški, 
bet tik noriu paskatinti mo
kytojus skiepinti jaunojon 
karton blaivią minti. Seno
ji geriančioji karta jau sun
ku paveikti, lxit jaunąją 
kartą užkrėsti šiuo piktu i- 
pročiu būtų didele nuodėmė. 
Nemažesnė nuodėmė būtų, 
jri nesirūpintume apsaugoti 
jaunąją kartą nuo girtavi
mo. Tuo užsitarnautume di
delio jaunosios kartos nedė
kingumo. nes juk vaikas 
veikia daugiausia nesąmo
ningai ir tik nesąmoningai 

— pasiduoda blogiems - įpro- 
čiams. Jų blogumą jis tik 
užaugęs pastebi, bet būna 
vėlu. Tada jau niekas ne
lieka daryti — tik kaltinti 
savo auklėtojus.

Tad. pedagoge, tavo ran
kose jaunosios kartos atei
tis ir ja rimtai susirūpinti 
privalai. Jei pats jauti gir
tavimo žalą, tai kodėl nesi-

Rytojas, pavarde Karalius. 
Jis Suvienytose • Amerikos 
Valstybėse buvo komunistas. 
Amerikos valdžia jį ekspor
tavo Rusijon ir ten komu
nistai iš jo viską atėmė. Ta
da jis parbėgo Lietuvon .ir 
čia, dėdamasis didžiausiu 
kataliku, prisiplakė prie 
Krikščionių Demokratų.Da- 
bar jau jis didžiausias tau
tininkas, o rytoj kas bus, tai 
jis ir pats dar nežino. Tai 
toks žmogus -kuria gimnazi
jos mokinių tarpe tautinin
kų organizacijas, o nenorin
tiems ir per galvą ar į pa- 
šonį kumščiu uždrožia. O 
jei koks mokytojas norėtų 
ji perspėti, tai gali susilauk
ti pašalinimo nuo vietos. 
Reikia pastebėti, kad anglų 
kalbos ir literatūros jis ne
moka. Mokiniai, aišku, tai 
visa mato ir pastebi, todėl 
tokiu neteisingumu tik dar 
labiau piktinasi.

Buvo atsitikimų, kur tas 
pats mokytojas Karalius 
buvo viešai vakarėly pava
dintas “kiaule,” arba klasė
je mokiniai už nesąžiningą 
jo darbą grasė kumščiais; 
tai kur gi čia jo autorite
tas ir pagarba, kuria jis 
taip mėgsta pasigirti ki
tiems?

Nesenai buvo be priežas
ties paleistas tos pačios tgim-: 
nazijos tikybos mokytojas—

kapelionas kun, J. Lomanas 
Bet kai'.reikėjo direktoriui 
Krikščiūnui * nurodyti prie
žastį — negalėjo; tuo įvy
kiu pasibiaurejo ir patys 
mokinių tėvai, nes kun. J. 
Lomanas yra didelis peda- 
gogas ir aukštos erudicijos 
žmogus. Tačiau direktoriui
tas kapelionp pašalinimas 
labai patiko; nes jis, būda
mas socialistas, tikėjimo ne
gali patverti. • Ir dabar gim
nazija be kapeliono ii- ti
kybos pamokų. Reikia pa
žymėti, kad kun. J. Loma
nas buvo pašalintas ministe
rio įsakymu be vyskupų su
tikimo. Tad kur konkorda
tas?

Tokiu keliu einant ir taip 
žiūrint į mokyklą, sunku 
kas gera susilaukti, nors per 
dešimtį nepriklausomybės 
metui galėjo ir mtokytojai 
jau pramokti ir surimtėti.

Panašių vaizdų męs rasi
me ir kitose Lietuvos gim
nazijose, kur su mokytojais 
nė kiek nesiskaitoma, o mo
kiniai tik daugiau tvirkina
mi visokių politikos prisi- 
metėlių, kaip kad Anupras 
Karalius paminėtoj gimna
zijoj.

Tai matote, kaip pas mus 
iš mokyklų varoma partijų 
politiką.
_ ______ Gimnazijos Sargas 
Biržai.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
SOVIETU RUSIJOJ TRCKI- 

NININKUS JAU ŠAUDO
LENKU SOCIALISTU

KONSTITUCIJOS^

MOKYKLŲ PADĖTIS 
LIETUVOJE

"Lenkų laikraštis “Robot- 
nik” rašo, kad keli metai 
atgal Krokuvos teismas bu
vo nuteisęs 10 m. kalėjimo 
idėjinį komunistą Seranke- 
vičių, kuriam bausmę prezi
dentas Moscickis dovanojo. 
Serankevičius iš nedraugin
gos” komunistam šalies iš
vyko SSSR. Dabar gauta 
žinių, kad Serankevičius 
Maskvoj sušaudytas kaipo 
trockininkas.

PROJEKTAS
/

Sunku suprasti tolimos A- 
n u* rikos lietuviams, kai]) 
keičiantis valdančiosioms 
partijoms Lietuvoje, keičia
si ir mokyklų vidaus tvar
ka. Liaudies mokyklos šiuo 
tarpu tiek svarbos neturi, 
nes jose mokosi mfeži vaikai, 
nepratę patys galvoti; man 
rūpi paliesti aukštesniosios 
mokyklos — vadinamos gim
nazijos. Jas lanko jau bręs
tas ir subrendęs jaunimas 
Lietuvos, tas jaunimas, kurs 
ateity turės stoti į kultūrinį 
darbą. Toks jaunimas pri
valėtų būti išauklėtas gry
nai lietuviškas, jo dvasia 
neturi būti visokiais ])oliti- 
niais ir partiniais mokyto
jų išvedžiojimais drumsčia
ma.

Kada tautininkai 1927 m. 
( ? Red.) paūm? valdyti nu
sipolitikavusį visose srityse 
kraštą, ėmėsi iš visų įstaigų 
valuti partinį įsigalėjimą 
laukan ; valė ir mokyklas.—' 
ypatingai gimnazijas.

.Pirmiausia peniai 
buvo atimta pašalpa priva
tinėms gimnazijoms, kurios 
šiokiais ear tokiais sumeti- 
mais nepritarė dabartinei 
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Lengva Turėti .
Mųsų paeiti gatvėse Essex the Chall- r’.ySj 
enger po visų tėmytojų, skaitliuoja - — 
22.9 mylių į galioną. Savininkas šią- •j -Ša 
nie mieste gali tikėtis nuo 18 iki 20 
mylių ir daugiau. Šimtai rekordų po 
visą šalį, per “Challenger Savaitę”; Sfe 
tvirtina Essex taupumą. Kurie turį . 
Essex karus sako kad tarnavimas ir 
užlaikymas apsimoka, užimant mili- ’• 
jonus mylių tarnavimo.

Kaip tai coach įnešti f 26 8 ir ant 
išmokėjimo $50<45 kas mėnesį

Tavo dabartinis karas gal uždengs
įnešimo sumą.

Dabartinio Laiko Pirkimo Planas 
Siūlo Žemiausia Galimas Išlygas 

anl Pasilikusia Balanso
Essex the Challenger perviršija visus kitus karus madoje, pato
gume ir erdvume toje kainoje. Nė jokis kitas karas neduoda tiek 
naudos už kiekvieną įdėtą doleri kaip šis. Todėl toks didelis pir
kimas yra Essex. Todėl tūkstančiai motoristų mainus daro nuo 
senų karų ant šio dabartinio Essex the Challenger, kurie duoda 
tikrą vertę.

695 Coach . . . . $695 
2-pas*. Coupe . 695

-Ph»etm j 695 . 
Coupe <wtth

Į rumble seat) 725 
I Standard Sedan

Town Sedan -
AND fACTOSr Convertible

Coupe ...

i 795 
850 
850
895

Scandard Eąuipment lncludes: 4 hydraulic shock 
absorbers—electric gauge for gos and oil—radiator 
zhutters—saddle lamps—mindshield iviper—glare'’ 
proof rear •view mirror— electrolock— controls on 
ilecring wheel—all bright parts chronūum-platcd^

Didelis Piki rinkimas Spalrit ir Brangiau 
N e Ii a i n u o ja

Didelis ‘•Six” j kur; gražu pa
sižiūrėti.- Patosus ir erdvus. 
Puikus sėdynių išmušimas. A 
SUPEICSIN motoras—70 my
lių j valandų—60 mlių Į valan
dų per visų dietai. Į greitą 
atsitraukimų ir kalnų lipime 
;>erviršija Dile karų.
llydraulie sliock absorbers, 4- 
ratų brekiai, radiatoriai, už-

t

t

1

dangalas yra slandard. Ne
brangiau kainuoja. Tas pat?i 
ir su nauju GLARE-I’ROOF 
veidrodžiu, saugus užrakini
mas, starteris ir electric gaugo 
dėl jėgos, šviesios dalys yra 
cbronduDi-plated.
Prašyk pasivažinėjimui 
SAUGOK THE ESSEX.

ir-
«• t

y
••‘J

< ši

*

<1
si

watch ESSEX the CHALLENGER
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Portland Bangor
Worcester
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662 Beacon St. >
V r .

Johnson Automobile Co., 916 Commonwealth Avė* S
REVERE: The Būna Park Garagą 

368 Ocean Avė.
RONBURY: Hud-sou-Esses Co.,

Blue 11 iii Avė. '■''‘jgĮ
SOMERVII.LE: Winter Hill Hudsoū->į 

Es»ex Co., 339 Broadvvay . <7
STONEHAM: Pom;>eo Sales & Sertice £ 
\VAKEFlEI.D: \Vakefield Motor Sales „ 

& Service, Main St. . , 4
\VAI.THAM: William McKelvey, Ine, 7 

173—175 High St. ’ -. 'h
\VATERTOWN: Claflin Hudson-Esser« 

Co., 32 N. Beacon St. A "
\VAVERLEY: Harris & Roach, W»- ’,

• 
...................... .. We11esley Motore, Ina, 

Coloniai Building ' ■ / ,
ĮVEST ROXBURY: Bellevue Motore, 

1716 Centre St.
i H INCHESTER: Tite Dean Motor. 
i <’o., 605 Main St. , ■
hviNTHROP: Hudson • Essex 1 
j \Vinthrop Centre -
WOBURN -.MeGilvary Bros., 263

I Street

--------ATIDARA VAKARAIS

THE HENLEY-KIMBALL CD.
Ir Šie Metropolitan Pardavėjai 

Gilchrist Co., Washington at Winter
AI.I.STON: Hudson-Essex Co., 1221 

Brighton Avė.
ARI.INGTON: AVilmer G. Tenuey, 793' 

Massachusetts Avė.
BROOKLINE: Hudson-Essex Co., 91

Wa.«hington St.
CAMBRIIM1E: D. Ray Edger, 1077 

Massachusetts Avė.
CAMBRIDGE: Heuley- Kimball Co.,

157 Vassar St.
CAMBRIDGE NORTH : Brovvn & Bose, 

1963 Massachusetts Avė.
CHARLESTOtVN : Sullivan Sq. Motor i 

Sales, 644 Main St.
I

CHELSEA: Broaduay Garage, Ine.,
15 I'ourth St.

DEDHAM: Dedham Motor Mart, Ine.,
17 Eastern Avė.

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

KAST MILTON: E. E. \Vadsworth, i N<>R\V<X)D: Robert 
Ine., 424 Adams St.

EVERETT: Deari Motor Car Co., 87 QUINCY: S.vlvester 
Broadtvay.

Lenkų spauda skelbia so
cialistų partijos “Wyzwole- 
tnie” ir ūkininkų partijos^ 
patiektą seimui konstituci
jos pakeitimo projektą. Pro
jektas, kaip ir vyriausybės 
bloko, numato prezidento 
rinkimą 7 metams tautos 
ibalsavimu. Tačiau dauguma 
punktų radikaliai skiriasi 
nuo vyriausybės bloko pro
jekto. Kairiųjų blokas siū
lo panaikinti senatą, pripa- 

į žįsta įstatymdavystės inicia
tyvą seimui, vyriausybei, 
aukščiausiai ūkio tarybai, 
darbo tarybai, o taip pat 
kiekvienam ĮOOJKM) piliečių. 
Be to. projektu susiaurina
ma pasyvine rinkimų teisė 
dvasininkams, o taip pat 
valdininkų dalyvavimas rin
kimai kampanijoj. Žemės 
reformos srity nuosavybės 
maksimumas gali siekti tik 
60 hektarų, o prekybos ir 
pramonės rajonuose tik 30 
ha. Projektas tai]) pat nu
mato autonomiją sritinis su 
mišriais gyventojais.

Pilsudskio organas Kro
kuvoj “II. Kurjer Codzien- 
ny” dėl projekto pareiškia, 
kad jo realizavimas reikštų 
lenkų-valstybės pamatų su
naikinimą.

FRAMINGHAM: Hudson - Essex Co., 
220 Howard St.

FRANKI.IN: Supylė & Polsey, Summer 
St.

HYDE PARK: Thomas J. Halpin, 12 
Centrai Avė.

JAMAICA PI.AIN: Coolidge Hudson- 
i Essex Co., 579 Centre St.
I,EX INGTON : Thayer Hudson-Essex 

Co., 480 Mass. Avė.
j JIAI.DEN : AVright Hudson-Essex Co., 

284 Pieasant St.
MATTAPAN: Hudson-Essex 

Blue Hill Avė.
MEDFORD: Hudson-Essex

Mystic Avė.
MEDFORD: Hudson-Essex 

Broad'vay
i MELUOSE: K. \V.
I Vphani St.
' NEIVTOA :" Frauk
• IVashington St.

Co., 1360|

Co., 4 | »» -A » . jo

verley Square.
Co., 645 ■ H ELLESLEY: 1 

l'ellovs & Co., 29

W. Lane, 399

VV. Baker, Town

and Carson, 84

60

metais
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DIDŽIAUSIA DOVANA
Neužmirškite užsakyti savo my

limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliuku r geriausią vaiki) laikraš
tį “žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

“žvaigždutė” yra viena ii jdo-

vasaros
•
1S

? * i - JrtT-

■ Sųuare-------- ---- , J. .

i \Vashington St.

600,000 asmenų be duonos

t 
I 
i
i

tautininkų vyriausybei. To
liau uždaryta arba suvaržy
ta mokinių organizacijos, 
nors jos politinių tikslų vi
sai neturėtų.—bet varžomos 
dėlto, kad jos buvo įsteigtos 
kitoms partijoms valdant.

Varyti politiką iš mokyk
los — labai sveikas reiški
nys. tik jis ne visiems lygiai 
taikomas. Pav. uždaromos 
arba suvaržomos Ateitinin
kų organizacijos, o jų vie
ton 'patys tautininkai stei
gia saVo organizacijas, vilio
dami į jas mokinius visoke
riopais pažadais ir paleng
vinimais. Taip daryti, ro
dos. negražu ?!..

Negeriau elgiamasi ir su 
mokytojais. Jei ir geriau
sias mokytojas, bet nesitai- 
ko esamą jai politikai, tai 
kas dieną gali būti pavary
tas be jokių pasiaiškinimų. 
Didžiuma mokytojų, žinoma, 
dėl duonos kąsnio taikosi 
toms politinėms sąlygoms. 
Bet su tokiais šalinimais ir 
patys tautininkai skaudžiai 
apsigaus.

Man teko vienoj gimnazi-

Per 1926. 1927 metus 
10 pirmųjų Dienosiu 1928 
visoje Lietuvoje su Klaipė
dos kraštu:

1926 m. buvo vedybų 14,- 
881, gimimų 47,445. mirimų 
26.039.

1927 m. buvo vedybų 15,- 
556, gimimų 50,656. mirimų 
30,055.

1928 m. per 10 mėnesių 
buvo vedybų 14,992. gimti mų 
49,640. mirimų 26,376.

LENKŲ SEIMAS IŠDAVĖ 
BALTGUDŽIUS ATSTO

VUS TEISMUI
VARŠUVA.—Lenkų gei

mas atidavė, teismui komu
nistų atstovus Warskį ir 
BittnerĮ ir kairiųjų atsto
vus Setrobą ir Walnyckį. 
kurie kaltinami, kad gudų 
“Hromados” proceso metu 
Vilniuj viešai parodė savo Ijoj sutikti anglų kalbos mo-simpatiją “Ilruinadai.”-----

• • X r

S. S. S. R. IŠTREMIA DAR 
TROCKDUNKŲ

Berlynas.—Laikraščių pra
nešimu. Sovietų Rusi jos'val
džia kreipėsi į turkų vy
riausybę su prašymai leisti 
apsigyventi Turkijoj 60 
Trockio šalininkių Ištrem
tieji Trdbkio šalininkai, ru
sų vyriausybės nuomone, ga
lėtų apsigyventi Sinojie. Ma
žojoj Azijoj.1— ------ —

-
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LATVIJA NEĮSILEIS DAR
BININKU IŠ LIETUVOS t-

AMERIKOS LIETUVIO R. K.
FEDERACIJOS XIX-TAS 

KONGRESAS
Latvijos susisiekimo vice- 

ministeris Kemp pareiškė 
spaudai, kad Latvijoj dide
lis nedarbas ir stoka maisto. 
Iš 600.000 1atgal iečių 70% 
jau neturi, nei duonos nei 
sėklų. Daugelis ūkininkų 
papjovė ir suvalgė gyvulius.

Vice-ndnisteris pareiškė, 
kad dėl nedarbo jokiu būdu 
negalima Įsileisti
darbams darbininkų nei 
Lietuvos, nei iš Lenkijos.

TRYS SUAUGĘ Į KRŪVĄ 
KŪDIKIAI

Nesenai Argentinoje, Stra- 
dučio mieste, moteris pagim
dė tris sumigusius Į krūvą 
kūdikius. Jie yra sveiki ir 
gyvena. Gydytojui nuomone, 
tų kūdikių amžius yra noil-

---- -—-—:

Am. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
I1L

Kadangi Federacijos metinis su
važiavimas yra gana svarbus ame
rikiečių lietuvių katalikų gyveni
me įvykis, taigi visi visuomeninin
kai yra prašomi raginti savo ko
lonijas rengtis prie siuntimo atsto
vų ir patiems gerai pasiruošti ir 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe
deracijos Kongrese, nes bus svar-, 
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

• Am. L. R. K. Federacijos 
8ekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

'* ii 
m jausiu vaikų laikraščių, 
Švietimo Ministerija pren 
ja visoms mokykloms. Joje ra 
te daug pasakėlių, įvairių 
skaitymėlių ir pačių vaikų 
uolių. “Žvaigždutė” išeina 
mėnuo ir metams tewaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litą 
Adresas: Lietuva, 

nas, Liaudies Namai, “ž v-S i 
ž d u t ė s ’ ’ Administracija. * -j,

M. A. NORĖTOJUI

P, O. Box 91,



šv. Andriejaus Parapija.

I
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LINDEN, N. JLAWRENCE, MASS Jaunimo Prietelis

Parapijos vakarienė
Bagočius pas nezaliežninkus

Atlaidai.

Jurgio R. K. 'tettlf “^fšfymui. ~Bė" fo, Kus ge-

JUOZAS J. DIRSA

Rap

REDAKCIJOSATSAKYMAI

LAIVAKORTES

EKSKURSIJA

Abiturientas

s

JUOZAS ČIŽAUSKAS

$200

Vienintelis lietuvis laisnlnotas e- g 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity- J 
rimo. Taisome ir įvedam motorus g 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-g 
me ir parduodame radios.

nas išvežtas i Baltimorė pas broli. 
Lietuvoj yra du broliai ir trys es- 
servs.

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

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

Pasimirė perpjauta gerkle.

ra proga atsilyginti už organą.
Valdyba

UTICA, N. Y.
Verbu nedėlioj, po savu pamal

dų, nezaliežninkai turėjo susirin- 
kimą. Tame susirinkime Bagočius

Balandžio 8 d. pasirodė pavasa- 
Jau Verbų sekmadieny sly-

STOCK ROOM
10 Ellesworth St., WorcesterH
Tel. Park 5452. Tel. Cedar 7336’

Vienintelis Lietuvis Laisninotas 
Plumberis

Dedu vlaokius plumbing Ir heattng 
už žemas kainas.

58 OrangeStreet 
Worcester . . Massachusetts

tad visiems parapijonams ir apy
linkės kaimynams įus patogi pro
ga atlikt velykinę išpažintį ir pa
sinaudot Viešpaties- malonėmis.

Kun. P. Zabiela, Klcb.

LIETUVIS GRABORIUS
Teikiu patarnavimų laidotuvėms ir 
fšrendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Vieta: 104 Millbury St. 

(ant 3-ėio aukšto) Tel. (’edar 4953
Ofisas: 212 Millbury St. Worces- 

ter, Mass. Tel. Park 2795.

LAWRENCE, MASS.

Balandžio 21 d. šv 
lietuvių bažnyčioje prasidės 40 va
landų atlaidai ir trauksis per tris 
dienas. Bus svetimų kunigų, l’ž-

JUZĖ RAUKTYTĖ
Dienom Vakarais ir šventai).

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

Tel. Park 1916.

I JOS. G. ZUROMSKISI

WORCESTERIEČIAMS
PARDUODU LAIVAKORTES Į IR 

LIETUVOS
Pagelbėsiu fšgaut pasus, vizas, 

sugrįžimui leidimus ir kitokius do
kumentus.

Nuo senai prityrusi tame darbe; 
suteiksiu geriausj patarnavimų ir 
sųžiningų patarimų.

Avė. Pradžia 7 vai. vakare.
Taipgi bus įvairus programas. 

Dainuos Įžymiausi mūsų daininin
kai. Bus daug svečių iš New Yor-

BALTIMORE, MD.

Ofiso telefonas Park 3491

ADVOKATAS

IGNAS J. BARKUS
726 SLATER BUILDING

Worcester, Mm.

Namai — 101 Sterilus Street 
Maple 4964 _

L- - ’ 1 -- ---------------- •

WORCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 

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

Valdyba

DETROIT, MICH.

Naujos lietuvių parapijos vardu, 
jos organizatoriai rengia pirmą iš
kilmingą vakarienę, gegužės 5 d., 
T.inden Hali, 16th- St. b* Wood

lis.
vos žydėjo, bet vėliaus buvo šal
na.

J? PYr2iEi9?L«SL-__ Atžąįępus^aAy-^ ūiočys.ix_p4ė_Dzek4vvičiuU.- -Re-- — 
rence General Hospital susiuvo žisieriavo kun. Kavaliauskas. Bu- 
gerklę ir įstatė porą paipų — vie
ną maitinti, kitą kvėpuoti.

si lietuviai.

Užsienio

laičio gat. N r. 24. Kaunas, Lietuva.
“, As tik teisvbę rašau.

», nas Bistras.

KOLONIJOSE

Kada iškėliau viešai spaudoje
Xi«hrisono Bonų biznį, tai jis ma
ne už tai “S-roje” ir “K-vy” iš-
•koliojo. Rodos turėjo tik džiaug- ti jų naudai. Bet, žinoma, kaštuo- 

is, nes jo biznį pagarsinau ir ki
tuose laikraščiuose, ir da be atly
ginimo. Bet p. Michelsonas sako, 
kad jis bonus supirkinėjęs ne biz-

’ęiuL o tik savo motinai. Jeigu 
norėjai papirkti ^dovanų motinai, 

nebuvo reikalo slapstytis. Be
' pirkti rizikingus, abejotinos 

vertės bonus, mano supratimu, bū
tų lig ir pažeminimas motinos. Ar 
negeriau pasiųsti keletą dolerių 
pinigais.

P-nas Michelsonas sako, kad aš 
įsiėmęs žvalgybos rolę ir norėjau 

tik jį įskųsti Lietuvos Konsului, o
. man L. P. B. nerūpi. . Kokia man
= I

to nauda? Aš myliu Lietuvą, 
avęs Michelsono Lietuvą panie

kinantį laišką jaučiaus įžeistu ir
^pasiunčiau spaudai.

Antanas J aura

aiškino nezaliežninkams reikalą.
Reikalą jiems beaiškindamas la

bai gyrė ir augštino jų vyriausi ir 
i, vienatinį dvasininką ši eini. Bago

čius atkartodamas ir besisklaidy- 
damas dėstė nezaliežninkams, kad 
jie Beturėjo ir neturės tokio idea- 

i kunigo-klebono kaip Šleinis. 
lygino šleinį jo didžiausiuose 

sopuliuose su Kristumi. šleinis 
taip labai dėl savo parapijom;

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

- STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
U. su paveikslais
įg rimtų ir juokingų pasi- 
itymų, dainelių, deklemaci-

kiekvienam turėti na- 
inuose tą gražią knygutę.

ę Kaina tik 25c.
Už persiuntimą prisiųskit 
Se. pašto ženklelį.

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

v uz

Balsas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to-

]<io, kaip as, .Lietuvoje nėra. Kiekviena dieną
grumiuosi su tikėjimo tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi

Aors kontroliuojamos ir persijo-
jamos kasdien mano mintvs, bet as nenusimenu.
As 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 lankvsiu. Be
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padaryti dideli džiaugsmą, pa-
sistengk. kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gvventojus aš lankau tik už 5 li
tus visa mėnesį, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit.—
pusę metu, už 50 litu—visus metus.
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tiją) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone

As esu vienintelis Lietuvos kataliku dienraš-

kenčiąs kad baisu esą ir pasakoti. 
Gaila Dagočiaus graudžių—verks
nių. Lavvreneiečiai dalyką geriau 
žino.

Po visokių perspėjimų Bago
čius pasižadėjo tankiai nezaliež
ninkus atlankyti ir dalyką ištaisy- 

šią daug. Jis panašų dalyką ve
dąs Vennsylvanijoje. Tas dalyko 
vedimas jau setpvnius tūkstančius 
dolerių kainavęs — ir dar neuž
baigta. Kada nors galas būsiąs, 
bet ne tuojau. Dalykai padaryti 
gerai nėra taip lengva, kaip kada 
atrodo.

Bagočiaus didžiulė užuojauta 
nezaliežninkams taikoma laiku, 
nes jų parapijiečių daug tapo san- 
dariečiais, daug socialistais ir la
itai daug sugrįžo prie katalikų. 
Parapijonii — ypač giliai tikinčių 
nezaliežninkai kaipir neturi. Tai
gi tokiais nezaliežninkams blogais 
laikais nauja davatka jiems geras 
priedas, anot vieno, lyg iš dangaus 
atsiųsta nauja davatkėlė.

* Niekais džiaugiąs

ko ir visos apylinkės, kaip tai: 
Lietuvos viee-konsulas P. Dauž- 
vardis, kun. J. Simonaitis ir kiti.

Rengėjai ragina visus nusipirk
ti tikietus iš kalno, nes komisija 
nori žinoti kas dalyvaus ir kiek 
maisto pagaminti.

f

--------- Mitingas-----------------

Kovo 16 d. įvyko organizatyvis 
naujos parapijos mitingas. Orga
nizatorių pirm. J. Liudvinaitis ati
darė mitingą ir paaiškino tikslą. 
Po to jis perstatė kalbėti kun. J. 
Simonaitį, šv. Petro ir Povilo pa
rapijos kleboną iš Elizabeth. N. J. 
Kun. Simonaitis nuoširdžiai pa-

PAIEŠKOMAS Kazys Kuprel’is 
kilęs iš Vilniaus apskr. arba rėd. 
Vedęs, žmonos vardas Eugenija 
Sinkevičiūtė. Jis išvyko Amerikon 
prieš karą ir apsistojo rodos Ne\v 
York’e. Ieško giminės iš Kauno. 
Prašomas atsišaukti pas: Apolionė 
K. Stašaitė, 11 Cross St., Nor- 
wood, Mass. _ (B.-16) 

Mane redaguoja prof. dr. Leo-

rėmė užmanytą darbą ir ragino vi
sus paremti ne tik darbu, bet ir 
aukomis. Jis patarė sudaryti ko
mitetą iš kiekvieno distrikto pa
rinkimui vietos bažnyčiai statyti. 
Taipgi patarė, kad surinkti pini
gai bažnyčiai būtų padėti vysku
po ir trijų trųstvsų variais į ban
ką.
—Į bankietu rengimo komisiją į- 
’eina J. Liudvinaitis, S. Liudvinai
tis, L. Tvaskus ir kiti.

. ♦

Lietuviai labai užsiinteresavę 
bažnyčios statymu, ir tikimės, kad 
tas darbas, be didelio vargo,'bus 
greit atliktas. Geriausio pasiseki
mo. K.

Julius Š velny s jau nuo senai 
Latvrgnce gyveno. Buvo švelnaus 
ir lėto būdo. Iš Lietuvos paėjo 
Panevėžio apsk., Alizavos parapi
jos, Laukminiškio kaimo. Ameri
koje sutaupė daug pinigų. Dar 
pernai sirgdamas turėjo iš bankų 
išsiėmęs šešis tūkstančius dolerių.

Pernai žiemą jis sunegalėjo ner
vų liga. Gyveno pas Juozapą Kaz
lauską, 11 Poplar St., Lavvrence, 
Mass. Vėliau pasidavė į I^nvrence 
General Hospital. Iš ten nuvažia
vo į Šv. Elzbietos ligoninę, Brigh- 
fon, Mass. Pasveiko. Ir pernai 
pavastrį nuvažiavo už Lawrenco 
pas draugą farmerį Liaušką, 2 
Maple St., Methūen, Mass. Ten 
sirguliavo.

Bal. 8 d., 1929, apie 3 vai. ji 
gaspadinė radusi “klozete”

vo ir daugiau pamarginimų per- 
traukose. P-nia'Tamošauskiene la- 

nępergj'vęno nakties — mirė. Kū- prijuokino žmones midrnda-
• ma monologą. Gaila, kad pamir

šau monologo vardą. Milda Klio- 
| rikaitė pasakė gražias eiles. Pas 

’• mus dabartės lyk nauja aušra už
tekėjo. Pradeda risi žingeidauti 
kaip galima pastatyt greičiaus 
naują bažnytėlę^. Dabar parapija, 
ačiū Dievui, fingnsiąkai stovi g?-~ 
rai. Klebonas kun, Kavaliauskas, 
pritariant parapijonims nupirko 
didelį plotą žemės dėl naujos baž
nyčios, labai prankioj vietoj, prieš 
pat kleboniją. Užmokėjo $15,500. 
Žinoma, liko keletą tūkstančių do
lerių skolos, bet kaip teko girdėti 
iš klebono, tai sako, kad ta skola 
yra tik menkniekis ir į porą metų 
žada atmokėti. Aš pilnai tikiu kle
bono žodžiams, nes sutikime gra
žiai gyvendamas su parapijos žmo
nėmis lengvai pasieks tikslą kokį 
yra su užsibriežęs. Mes turėdami 
gerą ir darbštų dvasios vadą as
meny kun. Kavaliausko, nenuleis- 
•kime rankų, bet dirbkime kartu 
su juo. remkime jo užmanymus, o 
Dievas mums padės ir nei nepaju
sime kaip naują bažnytėlę pasi- 
statysime.

Velykos buvo labai gražios. 
Bažnyčios altoriai buvo išpuošti 
gėlėmis. Tai darbas Sesučių Ka
ziui ieriečių, kurios nenuilstančiai 
darbavosi Didžiajam Ketvirtadie
ny ir Penktadieny. Velykų pirmą 
dieną sutaisė vaikučių gražią pro
cesiją.

Balandžio 14 d. bažnyčioje bus 
rinkliava dėl Seselių vienuolijos. 
Taigi baltimoriečiai, savo dėkin
gumą reikšdami, galės daugiau 
paaukoti, kaip kad paprastai au
koja.

Atvelykis irgi gana šiltas. To- 
■piliai jau sužaliavo. Kietesni me
džiai galvatrūkčiais sprogsta. Vis
kas gražu, linksma. Tik siuvėjų 
uždarbiai numušinėti. Mažai ką 
galima uždirbti.

Liūdną žinią pranešė bažnyčio
je per pamokslą dr. kun. L. Men- 
delis, kad mūsų klebonas kun.-'J. 
Lietuvninkas, atvelykio vakarą 
apleidžia mus ir važiuoja į Šv. Juo 
zapo ligonbutį, kur jam darys a- 
kių operaciją. Visi nuliūdę. Turi
me savo maldose atsiminti mūsų 
tėvelį, kuris per 35 metus klebo
navo ir mūsų sielas ramino.

J. K.

x

Ofiso tel: Park 2989
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS 
(BOBBLIS) 

638—640 Slater Building 
Worcester, Man.

Namų tel: Cedar 1768-11

Nors pas mus nėra perdaugiau- 
sia naujienų, visgi kaip kada ir 
kaip kas įvyksta. Štai 7 d. balan
džio vaidinta komedija trijų aktų 
“Prieš vėją nepapūsi” bažnytinėj 
svetainėj. Dėka mūsų kleb. kun. 
Kavaliausko ir padedant neku- 
rįems choro nariams ir keletui ge
rų narų parapijpnams buvo su
rengtas aukščiau minėtas vakaras. 
Pelno liko apie $120.00 parapijos 
naudai. Vaidintojai savo roles ne
blogiausia atliko ir publika buvo 
patenkinta. Vaidino sekanti as
menys: Daunoro rolėj p. B. Valai
tis—gerai; Barboros,p. Avižie- 
nienė—puikiai atliko; Antano Ar- 
vydžiuko rolėj p-lė M. Kliorikaitė, 

x .nes vaikiną sunku buvo gauti. Ji 
labai gerai vaidino. Tik buvo ga- 
limaiš balso pažinti, kad ne vai
kinas, bet nudavimas—artistiškas, 
žavėjantis. Julytės rolėj p-lė Luk- 
šiūtė, vaidino taip kad gėriaus nė 
negalima norėti; o kas labiausiai 
jos aiški tarmė lietuviškoj kalboj, 
rodos, kad ta mergaitė šiandien 
tik iš Lietuvos atvažiavus. Garbė 
tau. Ragaišienės rolėj ponia Mag
dalena Kliorikaitienė. Jai nesu
randu pagyrimo žodžių. Nudavė 
senelės judėjime, kad geriau nė ne
galima. Varutės rolėj p-lė Sinke
vičiūtė, labai aiškiai ir tinkamai 
atliko savo rolę, puošdama ją aiš
kia lietuviška kalba. Tarnaitės 
Katrinos rolėj ponia Taronienė. 
nors dar pirmą kartą vaidino, bet 
savo užduotį atliko labai gerai. 
Bajoro Arvido rolėj — p. Tamo
šauskas. Turbūt ir šalapinas ge- 

gerk- rjaus nenuduotų. Sufleriais buvo

14 d. bal. 7:30 vai. vak. šv. Jur
goj par. svetainėj magikas Jurgis 
Karuža rodys savo šposus. Lietu
viai, nepamirškite ateiti, nes pusę 
pelno skiria parapijai.

LDS. 72 kp. narys St. Mačiulis 
perkėlė savo kriaučių šapą į nau
ją vietą: 9501 Cardoni Avė., ker
tė Westminster ir Cardoni Avė. S. 
Mačiulis yra geras katalikas ir pa
rapijos rėmėjas. Taip pat. senas 
LDS. 72 kuopos narys. Lietuviai, 
kreipkitės pas LDS. narius.

V. P. J.

PAIEŠKAI' Stanislovo Wajciekovsky, 
kuris gyvenęs South Bostone, I.ynne, 
Holyoke ir Ū’orcestery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmenų. Kas apie jį žino arba 
jis pnts malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalų. VIKTORIJA VVA.I- 
CIEKOVSKIENR. 46 Ellswortli Street, 
Worcster, Mass.

LIETUVIS ADVOKATAS

ANTHONY J. MILLER
406 SLATER BŪHJ3ING 
Worcerter, Ma*iachusetto 

Phone Park 5065

Pehktodieiiis, balandžio 13 d., 1929

* PHILADELPHIA, PA.

Šv. Vardo (jaunimo) Draugijos 
basketbolininkai šią savaitę su
pliekė “Triangle’ ir “Our Lady 
of Mercv” lošikus. Seredoj, 3-čią 
d. balandžio, savo parapijos sve- 
tainėje jie išlošė su 23 skait. vir
šaus; jie padarė 38. oponentai tik 
15.

Pėtnyčios vakare nuvažiavo į 
Our Lady of Mercv svetainę. Jie 
vėl laimėjo, gaudami 25, o oponen
tai 17. Šiame lošime atsižymėjo 
J. Česna, kuris vieną iš geriausiu 
oponentų taip puikiai aplošė, kad 
visą jų būrį suvarė į ožio ragą. 
?4at oponentai visados pasitikėda
vo lošimu savo vadinamo “žvaigž
dės.” Reikia pastebėti, kad ir 
mūsų manageris strategijos pilnas, 
nes kiek kartų jie mainė savo 
žvaigždę, tiek kartų jie mainė ir 
Joną Česną.

Savo narsumu mūsų jaunimas 
parodo,, kad jie yra geri kandida
tai į Lietuvos Vyčių eiles stoti. 
Gaila tik to. kad jie visi ėjo ir bal 
gė anglų katalikų mokyklas ir ma
žai apie Lietuvos dvasią tesupran
ta. Žinoma, tai ne jų kaltė, nes 
tuo metu lietuvių mokyklos North- 
sidėje nebuvo . Girdėjau, kad ne
užilgo bus sutverta ir Vyčių kuo
pa.

Visa girdėjusiam, Nercark, N. J.
— Tamistos pastabų dėl p. Jurgė- 
los laiško tilpusio “Darb.” No. 26 
ir jo prakalbos nedėsime. Tamis
tos pastabos beabejo iššauktų p. 
Jurgėlą pasiaiškinti ir ginčas, kaip 
ta pasakėčia, būtų be pabaigos.

Clevelandiečiui, Clevcland, Obio.
— Tamistos pranešimas suvėluo
tas.

K. R. Jurgėlai, Netv York Citv.
— Tamistos laiško kaip prašai “be 
prierašo” nedėsime.

BRANGUS TAUTIEČIAI
Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 

čiai meilę ir prisirišimų prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmų ir kurstytų kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

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

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

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

Su pagarba.
“šaltinio” Administracija

f
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“TARPININKAS”
(THE MEDIATOR)

Vaizbos, Kultūros ir Dailės 
Mėnesinsi Žurnalas

su spalvuotais paveikslais. 
40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1.00, 
vienas numeris 10c.
Užsieny—$1.50, vienas num. 
15c.
“Tarpininkas” duoda
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 BROADVVAY

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

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

vykš 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.

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki, 
me gražų pavyzdį kitiems.

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

7:30 vai. vakare, parapijos sve
tainėj įvyks LDS. 1 kuopos susi
rinkimas. Ateikite visi. Bus daug 
naujų ir naudingų klausimų pa

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

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

Pirma ekskursija gegužės 12 
dieną ir antra ekskursija liepos 5 
dieną iš Bostono į Lietuvą laivu 
Republie. Kas sykį važiavo ant 
laivo Republie, tas pamylėjo tą 
laivą ir antrą kartą važiuos. P-nia 
Helena Jakubavičienė iš Montello, 
Mass. tą laivą Republie 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 ge
riausj— patarnavimą keleiviams.

Linksma naujiena. Lietuva ga
vo didesnę kvotą. Dabar iš Lietu
vos galės atvažiuoti 886 ypatos 
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. 0 
taipogi sūnus arba duktė, kuris 
jau yra Amerikos piliečiai gali pa
imti savo tėvus į Ameriką.

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

PETRAS BARTKEVIČIUS,
678 No. Main St., Montello, Mass.
•^000900900000000000000000* 

WM. J. CHISHOLM
Vienintelis Lietuviams 

Graborius 
Patarnavimas dieną ir naktį. 

331 Smith Street 
PROVIDENCE, R. I.

Tel. Be. 1952

BROOKLYN, JT Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks balandžio 26, 7:30 v. 
vakare. Karalienės Ąngelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny. 

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

Kviečia Valdyba .

BALTIMORL, MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

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

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

balandžio 21 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines.. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. Nariai, 1 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

______ Valdyba

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 5 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.
__ _____________________ Valdyba

Maple 5685

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotos 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Woree8ter, Man.



Pranešimas
A. Naudžiūnas,

PAVASARIO BARGANAI

Jieva MarksienS,

J. Zaikis,
S. Boston, Masa.

Bronislava Ciūnien^ 
W. Rozbury, Mass.

Ona StaniuliutS, 
S. Boston, Masa, 

Ona MizgirdienS,

Ąpdraudžiu visokias nuosavybei 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

Orchestra gauta tokia, kokios 
tai bus

MES UŽLAIKOME NAUJAUSIUS RADIO 
IR GRAMAFONUS

MARIJOS VAIKELIŲ 
SOD ALICIJA

Šiandieną 4:15 po pietų įvyk? 
pamaldos Marijos Vaikelių Sodali 
cijos.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JQ| 
PO GLOBA MOTINOS ŠV& 

VALDYBA

PARVAŽIAVO
šią savaitę šv. Petro parapijos 

klerikai, auklėtiniai šv. Jono Se
minarijos, Jonas Skalandas, Jonas 
Plevokas ir Antanas Ruseckas, 
parvažiavo pas savo tėvelius pra
leisti vieną savaitę poilsio.

Pereitą penktadienį sugrįžo į 
mokyklą Antanas Baltrašiūpas. 
Mokinasi Šv. Anselmo mokykloje, 
Manchesteryje, N. H.

Kampas E ir Silver Streete South Boston, Mass
Pradžia 7:30 vai. vakare

Senus gramafonus mainau ant naujų Ir 
duodu ant lengvų išmokėjimų.

Priimu Lietuvos Bonus kaipo dalį mo 
kesčio.

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

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

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

Kasierius
885 BroadwayL So. Boston, Masa. 

Tvarkdarys —
7 Winfield St,.

Draugija laiko susirinkimus kas 
trečią nedėldienį kiekvieno mė
nesio, 2-rą valandą po pietų, 
parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., So. Boston, Mass.

NAUJA GIESMININKĖ
Pereitą antradieny vakare laike 

Merginų Sodalicijos pamaldų solo 
giedojo p-lė Ona Valeckiutč. Gie
dojo “Avė Maris Steila.” Išėjo 
labai gerai. Pasilavinus balsą su
stiprins.

karčlio uiuiAus dalj prugiamo iš- o —mokyklai—pastatyti reikiu 
pildys Lowellio jaunimas. South nemažai pinigų. Be to, žmonėms 
Bostono muzikos mėgėjai nuliūdę.
Jie Širdingai laukė išgirsti ir 
spręsti, kurie geriau moka muzi
kos stygas pašokinti oro bangose.

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

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- D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
vienam -ofise nuo 9 ryte iki 9 
vakare kasdien. Telefonų nume
riai tie patys. S. B. 2405 ir Tal- 
bot 0601.

Nepaprastas Pirkinys
South Bostone prie I. St. 3-jų šeimynų 
atskirai budavotas namas. 6-6-6 kam
bariai su maudynėmis, šiitu ir šaltu 
vandeniu, pečiais, skalbynėmis. elektra 
ir užpakaliniais piazais. Visi kamba
riai dideli ir šviesus. Namas drūtas ir 
labai gerame stovyje. Naujai maliavo 
tas. Rendų neša $101.00 į mėnesį arba 
SI,212.00 j metus .Savininkė per visą 
žiemą sirgo ligoninėje dabar sugrįžus 
tiel silpnos sveikatos turi greit pardues 
ti. Kas pirmiausia atsišauks tas jį 
galės nupirkti už $8,000.00 Vertas ma
žiausia $10,000.00. Naudokitės šia pro
ga. Matykite tuoj A. IVAŠKA.

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

BROCKTON OFFICE:
630 North Main Street, 
Telephone Brockton 228

Bačionis... tai An- 
Savo rolę neblogai 

Vietomis kaliai buvo neaiški, 
irgi buvo šiek-tiek suvaržyta, 
asmeniškumas, traukiantis, gra-

Dorchester
U pila m Corner, 3 šeintyuų 15 kambarių 
namas ant geros gatvės su visais įtai
symais. :> furnaee šilumos jiečiai, pilnai 
parenduotas, ant metų gauna $1.368.00. 
Savininkas norėdamas apleisti šį mies
tą parduoda tik už $10,000.

LAUKIA
Visi interesantai laukia nekan

triai, kaip šv. Petro lietuvių para
pija stovi Bostono Legal Stamp 
konteste. Kiek teko girdėti, tai 
yra trečioje vietoje. Tikrų žinių 
dar nėra. Lauksime.

“Plaktukus"

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

‘NEPAI8INT0JA”
Mokslininkai tanląląj jBkyo rampose 

primena, fcad “gyveninius tai žmogaus 
mokyklų-’’ lštiesų kiek mes iš gyve
nimo galime pasimokyti. Kiekvienas 
žingsnis gyvenimo pažymėtas jautriais 
ir sunkiais išbandymais. Tankiai mes 
tuos bandymus nemokame tinkamai pri- 
tuikiuti prie savo gyvenimo pašaukimo, 
tuorni susilaukiame nuliūdimu ir ^ar
tumų.

Perstatyme dalyvauja: P. Bartulicnė, S. Paura. A. Juodgu- 
dis, S. Pačkauskas. J. Petrauskas ir Orchestra; koncertinę 
dalį išpildys: O. Kaulinaiėiūtė, J. Bulskis, I. Jurėnaitė, Gabi
jos Choras ir Orchestra.

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara /pasižiūrėjimui: 
kertė C ir Beach Avė., IVaveland : 
furnaee šiluma, prieky žemės: 1 
lotas 28,0oo pėdų—ir keli maži na- 
mafns lotai; taipgi C-oncord upė. 
Billerica lotai: cash arba išmokė- 
jinttii; mažas įnešimas.

Viršuj Arlington Heights
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van
dens šiluma ir visi įtaisymai, šauk 
arba rašyk : DR. GRADY, 327 Tre- 
mont St, Capitol 5395. (G-5)

VALDYB0 SANTRASAI
Pirmininkas — Mot Vėrsiackas,

694 E. Fifth St., So. Boston. Masą 
Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,

125 Bowen S t, South Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — Ant. Macejunas,

450 E. 7th St., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — Pranas Tulelkis;

109 Bowen St; South Boston, Mass. 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H Street, South Boston, Masą, 
Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,

906 E. Broadway, So. Boston,-Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E it; SHvėf gk, 
So. Boston’e, 1 :30 vai. po pietą. 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naujų narių prirašyti prie 
musų draugijos.

BOSTON OFFICE:
18 Tremont St., Kimbal Bldg., 
Room 205, Tel. Llberty 7865.

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŽIRO. 
V. J. PAŽALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA • *
Pirmininkas — V. T. Savickas,

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

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

40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, z

44 Glendale St, Dorcheator, M*W» 
Kasierius — r. K1 ©ponis,

266 Bolton S t., So. Boston, Msm. 
Tvarkdarh? — J. Leščinskas, '

141 Bowen Št, So. Boston, Masa. 
Draugija laiko susirinkimus kas a|it- 

rą panedėlį kiekvieno mėnesio 
vai. vakare, pobažnytlnėj avetaiafc 
Fifth St, So. Boston, Masa. ’.

Puiki, Patogi ir Pigi 
gyvenimui vieta. Dorchestery prie Oši
mai) Sq.. ant gražios medžiais apsodin- 
toskg'atvės gražus 1 šeimynos 9 kamba
rių (4 ir 5> namas su visais moderniš
kais vėliausios mados įtaisymais. Karš
to vandens šiluma. Ihiug žemės aplink 
apsodintos su vaisiniais medžiais ir ro
žių krūmais. Daug vietos dėl garadžių 
ir daržo. Savininkė liko viena (vyras 
mirė, duktė apsivertus išvažiavo) ir to
dėl nori greit parduoti. Parduos už 
$6.000.00. Matykite A. IVAŠKĄ.

Ką manai daryti: pirkti ar parduoti, visuomet pasi
tark su mumis, o gausi gerinusį patarimą, lies mes netik 
parduodam, bet ir mainom: biznius, faunas, namus. Be 
to, mūsų ofisas išduoda visokius polisus nuo gaisro ir ki
tokių nelaimių.

jį j 1 9 Parduodu Playcr Pianus ir naujausius
’J 8 Lietuviškus Playcr Rolius.

Užlaikau čeverykų dėl visos šeimynos ir vyriškų rūbų.

„ ,GE0. MASILI0NIS,
377 West Broadway, South Boston, Mass.

LITHUANIAN AGENCY
545 East Broadway

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JO^
VALDYBOS ANTRAŠAI

Pirmininkas — J. Grubinskas, /
24 Preseott St., Readville, Mass------

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

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

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 IV. Broad^my, So. Boston, Masf 

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

Maršalka — J. Zaikis,
7 Winfield St, So. Boston, Masą 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienį kiekvieno mėnesio, PO 
n u m. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

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

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

Prot. Rast. — Ona Siaurienč, ' '
443 E. 7th St., S. Boston, Masa 
Telephone South Bo8tonJJ422-B, 

Fin. Rast. —
29 Gould St.

Iždininkė —
105 W. 6th St. 

Tvarkdarg
1512 Columbia Rd., So. Boston. A; 

Draugija savo susirinkimus laikų
kas antrą utarninką kiekviena 3, 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, por ..^S 
bažnytinėj svetainėj. * yg

Visais draugijos reikalais kreipki-
tės pas protokolų raštinfaikf 
laišku ar telefonu. •

NEPASIRODĖ
- Buvo garsinta, kad laike .Šv apSvarstč, kad Bostone, lietuviams 
Vincento De Pauliaus dr-jos va- reikia geros ir puikios mokyklos.

- ’• •“ ’ _ .... .. .

■ ■Iii... JUM L
vietoje — parapijos Salėje, 492 E. 
Seventh Street; South Bostone, 

j Kas tą viską sugalvojo ir daro? j 
j Tą viską sugalvojo mūsų veikliau- , 
šieji parapijonys su gerb. klebo- j 
nu, kun. Urbonavičium susirinkę į 
bažnytinę salę, balandžio 3 d. Jie 1

‘ ‘ PAGERĖJO DARBAI ’ ?
~ Iš pasititėt’ifTif leKu šu-
žinoti, kad Camhridgiaus ir Brigh- 
tono skerdyklose fstock yarduo- 
se), lietuvių tonikinėse ir kepyk
lose (pekarnėse) žymiai “pagerė
jo darbai.’’ Kitur net viršlaikius 
dirbama. Priežastis to darbų pa
didėjimo esanti rengiamasai Bos
tono lietuvių parapijos balius, į- 
vyksiantis balandžio.20 d. parapi
jos salėj ant Septintos gatves. 
Mat. pramatoma, kad tame baliu
je bus suvartota daugybė įvairios 
rūšies mėsos, pyragų, duonos ir la
bai daug toniko išgerta.

Spec. Reporteris

busti iš žiemos miego. Baseball 
pirštines, etc. pradėjo dulkinti. Pa
sirodo, kad jie rimtai imasi už dar
bo. Žiūrėsime kas bus.

Sakein

SUSIRINKITE
LDS. Naujos Anglijos Apskritis 

suvažiavime nutarė rengti vaka
rienę. Išrinko komisiją. Šios komi- 
sijos susirinkimas įvyks sekmadie
ny, bal. 14 d. 1 vai. po pietų “Dar
bininko” redakcijos kambary. Da
lyvaukite visi.

Komisijos narys

Cambridge, Mass.
3 šeimynų namas 5—6—6 kambariai, 
visi vėliausios mados įtaisymai, pn- 
skaitant 3 štymu peeiuLį.-Rendų. neša + 
metus $1,440. Parsiduoda uŽ“$i2,W

nemažai pinigų.
per septynias savaites gavėjusiems 
reikalingas gražus pasilinksmini- 

(mas.
kus, tai ir nutarė suruošti 20 ba
landžio didžiulį, gražų ir smagų 
balių, kuriame ir žmonės pąsiįinks- 
mins ir mokyklos fondą padidins. 
Tuoj išrinko tam baliui vyriausi 
gaspadorių Vincą Valatką, pagej- 

įbininku darbštųjį Tuleikį; vyriaų.- 
siomis gaspadinėmis jums visiems 
žinomas Ievą Marksienę, Lingevi- 
čienę ir Rusienę. Iždininku And; 
riejų Naudžiūną. to, išrinko 
dar daug įvairių darbininkų-ių. 
Jie jau baigia sujudinti visą Bos
toną.

Bet ko tame baliuje bus? Bus 
Kaip teko girdėti mūs lietuviai visko. Įvairiausių valgių, dešrų, 

portininkai pradėjo po biskį pa- dešrelių-dešraičių; pyragų, pyra- 
gėlių-pyragaičių; kopūstų, barščių 
ir košelienos; saldainių bus iš 
Kauno, Šiaulių, Marijampolės ir 
Nemunaįičo. O gėrimų bus: sal
džių, rukščių, vidutinių — žodžiu 
visokiausių kokių tik Amerikos į- 
slatymai pavėlina.

Na, bet svarbiausia, kokia gi 
orchestra bus, ar džiazinė? Visai 
ne 
čia nieks dar neturėjo 
tikrai lietuviška naujai sudaryta 

[ir vedama jauno ir garsaus smui
kininko Alfredo Kiškio. Ateikite 
—pamatysite, kaip užgrieš, tai jo
kiu būdu negalėsite nusėdėti—ne- 
svarbu’kiek metų turėsite.

Prasidės .5 vai. po pietų, baigsis 
pusė po vienuoliktos.

Jei taip tai būsiu su visa šeimy
na. Ne tik jūs būsite, bet bus visi 
Bostono lietuviai. Todėl, valio visi 
i parapijos baliui

Rengia Lietuvių Ukėsų Ųedemino Draugija, Penktadien 
Balandžio-April 19,1929, (Patrijotų Dienoj) Lietuviu Salt 
Kampas E ir Siltrer Šita. So. Boston, Pradžia 8 vai. po piaij 

Griež Geriausia Gillet|es Orchestra

Gyvenimas iwts negalėtų mtiUiš tą ’ 
visi) suteigti, jeigu neturėtume įrankių 
į>er kuriuos butų galima geriau i>auiu- 
tytl gyvenimo klaidas. Pasidarytume 

•Kad tuos abu tikslu atsie-'P*111* netobulumų. Garsusis Angių ra
šytojas Shakespear'as sykį kalbėjo: 
“Gyvenimas tui teatru .scena, mes'esa
me vaidintojai.” Kiek čionai tiesos.

Kiekviename mieste rasime skaitlin
gą eilę visokią meno perstatymą—įstai
gą. Juose perstatome įvairią pramogą. 
Klausimas kylą, keli iš ją suteikia tani 
nelaimingam žmogeliui, kuris yru dau
žomus įvairią gyvenimo baugų, gražių 
pamokinimą. Maža. Ne sykį skaito
me, kaip apšviestesnleji žmonės nuola
tos šaukia: “Duokite mums daugiau 
gražesnią perstatymą. Perstatymą su 
pumoka.”

Mes lietuviui šiek-tiek dailėje apsi- 
pažinę irgi nenorime palikti savo bro
lius paskutiniais meno srityje. Kur tik 
randasi susispietęs būrelis lietuvią, te
nai vaidinama laiks nuo laiko įvairių 
veikalų. Tankiai tie veikalai, nežiū
rint, kad vaidintojai deda pastangas ir 
išlaidas padaryti gražiausiais, vienok, 
tankiai jie palieka širdyje sausą, alks
tantį troškimą ko nors geresnio susi
laukti.

Pereitą sekmadienį vakare šv. Petro 
parapijos šv. Vincento de Paulo s lab
daringa dr-ja surengė pramogą. Vissi 
vakaro programą išpildė Lovell’io lie
tuvių Merginų Sodalietės. Buvo vai
dinta keturių atidengimų — gyvenimo 
drama “NEPAISINTOJA.”

Veikalus i>erstatė nelaimingą padėtį 
jaunų mergaičių, kurios augdamos pa
saulio ištvirkimo bangose, tankiai ne- 
uori klausyti vyresniųjų patarimų. Pa
čios be prityrimo eina į gyvenimo au
dras. Tankiausiai pražūva netik kunti 
bet ir siela.

Vaidintojų surinkimas neblogiausias. 
Kiekvieno ūgis pritiko rolei. Akių, vei
do judėjimas irgi neblogiausias.

Lauciaus rolėj vaidino Aleksandras 
Fečnikonis. Balsas aiškus, skambantis. 
Nežiūrint, kad ir mažai scenoje pasiro
dė, vienok kai dėl pradinio vaidintojo 
jis neblogiausiai atliko įiaskirtą rolę.

Laučienės rolėj Joanna Norinkaitė. 
.Jeigu kas vaizdingai panalė nerimtos, 
girtuoklės motinos apsileidėlės rolę, tai 
Ihlė Joanna. Ypattngai jos gilus ir 
reikšmingas veido nudavimas buvo ar
tistiškas. Kiekvienas tartas ž<xiis šy- 

’khr verkėjau veido nudtw4n»u.-Tas žino- 
nėsą paliko gerą įspūdį.

Marijonos, Laučių dukters rolę vai
dino Mikalina Blažoniutė. Rolė sun
ki. ilga. Gerai ir atliko. Kiekvienas 
žiūrėdamas į ją, galėjo tikrai pamany
ti, kad ji širdį buvo įdėjusi į savo 
darbą, norėdama palikti, įspūdį veikalo 
klausytojų širdyse.

Bačionio, pavyzdingo tėvo rolėj buvo 
Vladas Paulauskas. Rolė ilga, pamo
kinanti. Perstatė gero tėvą rupesnį 
savo vaikelių doru ir laimingu išauk
lėjimu. Sakyčiau, jeigu liūtų garsiau 
kalliėjęs, tuomet* butų buvę geriaus su- 

Įprasti visus žodžius. Neaiškumas erzi
na klausytojus. Vietomis buvo nugu
lą atsukęs į žmones. Sakyčiau didesnį 
įspūdį liūtų padaręs jeigu butų daugiau 
veidą rodęs į publijją. Kur tų truku- 

■mų nerasi. Ypatingai vaidinant, tan
kiai vaidintojas nusigąsta.

Bačionienės rolę vaidino Elena Dul- 
kiutė. laibai simpatingai iierstatė iš
mintingos, doro* motinos gyvenimo 
troškimus, kaslink savo vaikelių išauk
lėjimo. Kiekvienas jos žodis, kiekvie
nas veido nudavimas, baiso sutvarky

ŠVENTO PETHQIĘ POVILO - 
DR-JOS VAĮJ3YBĄ

Pirmininkas — Antanas Navikas, 
702 E. Fifth St, So; Boston, -

Vice-Pirmininkas—Nuogas Jackevičius, 
9S Sawyer Are.; Dorchester, Mass.— 

Prot Raštininkas — Alblna» N«vlW|, 
948 E. Broadway, So. Boston, MaOR. 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzovj^hM 
27 Tampa St., Mattapan, Mass.

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

Tvarkdarys — Kazimieras. Ambrozac 
492 E. Seventh St, So. Bosįon, Mg* 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldienį kiekvieno mėnesio 3 
vaL po pietą, parapijos salėj, 493 
E. Seventh St, So. Boston, Masa*

yr. v .■ L-Ji ■ ryyi j w 'Įpy 
lyste. / Gerbus butą, jeigu jis ne gy
dytojui" lieptą pranešti pasauliui ką 
girtuoklis lėvas padaro savo šeimynė
lei, bet kad jis kaltas jeigu jo valke
liai užaugę ištvirksta. ’

PĄskųtinls atidengimas,’ nežiūrint,
• kad ir yra graudingus, vienok hutų fta- 
I Įima j) padaryti bisįtutJ įspūdingesnių.
• Nepaisiutoja, Marijona galėjo dauginus 
1 atsiliepti į jaunas mergaites, kad jos

pasibaisėtą Iš jos gyvenimo padarytą 
baisią klaidą. Kaip sakėme pradžioje, 
uiekas tąip gilų įspūdį negali palikti 
žmogaus širdyje, kaip veikalas, kadan
gi čia.veikia ne tik protas, l>ąt ir vai- 
dintuvė. Kur abu veikia ten pasilieka 
puikiausius ir nepainirštamas paveiks
lus.

Visuomenė iuukia daugiau tokių vei
kalų. Girdėjau iš žmonių, išeinančių 
iš svetainės kalbą: “Gaila, kad mums 
i.- musų vaikeliams scenos mėgėjai ne- 
imrodo daugiau tokių pamokinančią 
veikalų.”

Gerb. Kun. F. M. Juras turėtų at
kreipti atydą į tą žmonių prašymą ir 
troškimą. Žinoma, darbas sunkus, ką 
padarysi. Bet žmouių gerovei niekad 
nebus persunkus.

mas. ir žodžią tarmė, traukte traukė vi
sus klausytojus ją pamylėti kaipo tik- 
rąSaotiną.-

Cecilijos, ją dukters, rolę vaidino Ve
ronika Dzeduliouiutė. Tai, gyvąs sidab
ras , viso veikalo. Ypatingai negaliu 
pralęistl nepastebėjęs kaip ji gražiai, 
aiškiai tarė kiekvieną žodį. Lietuvią 
kalbu aiški, žiūrint į jos vaidinimą, 
ne vienas pamauė savo širdyje: “Kad 
turėtume gyvenime daugiau tokių mer- 
gaičią.” Rolė perstatė kaip ji trokšta 
paklydusias mergaites vesti geru keliu.

Bronislava, Cecilijos draugė, nežiū
rint, kad ji ir ne tankiai pasirodė sce
noje vienok kiekvienas ujs pasirodymas 
paliko nemaža gružių įspuežių. Kalba 
aiški, tik šiek tiek pasirodė nedrąsi. 
Bet mokėjimas save tuojau suvaldyti 
nutraukė tą žymią nuo savo vaidini
mo. -

Pranas, Daktaru; 
driejus Vilkišius. 
atliko. 
Tarmė 
Scenos 
žus.

Agnietėlė, Bačlonią duktė, vaidinu j 
Vladisiava Bazevičiutė. Jaunti mergai
tė, sulyg savo metų, gerai rolę atliko. 
Keliose vietose pergreitai kalbėjo, pa
sidarė žodžių mišinys, neaiškumas.

Jurgis Durnelis, čionai Albinus Ver- 
siackas turėjo progą parodyti savo ar
tistiškus gabumus. Gerui ir atliko. 
Juokelių prikrėtę. Jeigu butų aiškiau 
kalbėjęs, tuomet geriaus butų buvę sek
ti kiekvieną* jo žingsnį.

j . Abromų Ratilas, šią rolę vaidino Ta
linas Vėrsiackas. Kelis sykius laike vai- 
j (lininio pasirodė. Gerai atliko. Ypatin
gai trečiame atidengime. Balsas gar
sus, drebantis.

Manės, valkatos-paskutinės rolėj vai
dino Elzbieta I >ravinskiutč. Jos rolė 
begalo didelę vertę vaidinime turi. Jos 
gyvenime pasirodė vaisiai atgailos, pasi
bjaurėjimo ištvirkusiu gyveniniu. Gai
la, kad trečiame atidengime, kuomet ji 
sėdėdama vaitojo, prisiminus savo jau
nus nelaimingas dieneles, nekalbėjo 
garsiau, .los tie tariamieji žodžiai tu
rėjo giliausiai įdiegti į klausytojų šil
elis, baisias pasekmes tų, kurie nenori 

įklausyti suaugusiųjų, gerų patarimų.
čionai matome visų vaidintojų soč

iuos gailumus ir trukumus. Kur jų ne
rasi. Tą darome, kad vaidintojai ge

idaus žinotų kur jie gerai stovi ir kur 
pasirodo silpnais.

Kaslink veikalo, reikia pasakyti, kad 
pirmas tekis veikalas, kuris aiškiau 
šiai įeina į žmogaus gyvenimą. Garbė 
Gerb. Kun. F. M. .Jurui už tokį gražu 
minties kurinį. Butų gerai, kad jis ir 
tolinus savo plunksnai neduotų rudyti. 
Jeigu kada nors nuims reikėjo tokių 
veikalų, tai šiandiena, kuomet mato
me kas ii? jaunimo darosi*( 'Ievai ver- 

-Liu. veikėjui JOLUliu<lę,_ Visti džiaugėsi iš 
jaunimo kuomet maži buvo, tikėdamie
si, kad ateityje susilauks garlH-s. Tan
kiausiai mato, kad visi jų geri troški
mai atsimušė į gyvenimo akmeni, pa
likdami vien tik nuliudusitis prisimi
nimus.

Norėčiau keletą pastalių padaryti 
kaslink veikalo. Išrėdytų geriau jeigu 
Imančius Imtų daugiau pasirodęs, ir ge
rai perstatos girtuoklio tėvo nupuoli
mus. .Jeigu kas daugiausiai šeimas 
suardo, tai ne vien motinos, kaip per
statė Juiučienė, liet sakyčiau tėvai. Rei
kėjo baisiai jierstatyti girtuoklį tėvų, 
jo visą gyvenimą, ypatingai nepaisymą 

jnamų. l’asktitiniame akte, kuomet jis 
pamate savo mylimąją dukterį mirš
tant, galėjo jis į žmones Įdiegti šiurpu
lingą įspūdį ir pasibjaurėjimą girtuok-

South Bostone
Kodėl nepasvujoti apie nuosavą bizni, 
bučernę, tai yra vienintelis biznis, ku
ris yra reikalingas kožną dieną, kada 
žmogus išalksta. Mes turim gerą biz
nį ant pardavimo. Savininkas nori pa- 
siliuosuoti ant senatvės, nes pasidarė 
kapitalo užtektinai. Visas stakas ir į- 
taisai parsiduoda už $2,090.

Hyde Parke
3-jų šeimynų 15 kambarių namas ir 1 
akeris žemės, barnė dėl 3-jų karų ir ki- 
t«ikio padėjimo, vištininkas, apie 20 vai- 
s>hdų medžių? Namas su visais inoder- 
niškais improvementais, karšto van
dens šilimomis. Apie 5 minutės ėjimo 
iki miesto centro. Rendų neša $1.212 į 
metus. Kaina $13,000, bet parduos uF 
geriausį pasiūlymą. I’riežastis pardavi
mo—mirtis šeimynos tėvo. Matykite X 
IVAŠKA.
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Penktadienis, balandfio 12 d., 1929 ’

Ižegzamtnnoja akis, priskirta aki
nius, kreivas akis atitiesluu ir 
amblijoniškose (aklose) akyse su
gražina Šviesą tinkama laiku.

J. L. Pašakamis, O. D»

15 d.-—(Montello, Mass.
19 d.—Louell, Mass. (po

Berkshire ir Chester 
Yorkshire ir Chester 

Persiuneiam COD. Nero- 
už gurbą. Garantuojam

Reumatizmas, nervu ligos, in- W 
kstų ir vidurių ligos pasek- ■ 
mingai gydomos. g

Virš 25 metų praktika I

DR. KILLORYS
60 Scollay Square, Boston e 

Olympia Theatre B2dg. <

p Tel. S. B. 2805—71 |
^LIETUVIS

OPTOMETRISTAS

DZIMDZID^IMDZI

MARŠRUTAS

PARSIDUODA
.JAMAIKA PLAIX—2-jų šeimy

nų namas. Bargenas $4,100. 4ir 4 
kambariai, elektra, maudynės,
skalbynės, naujas plumbing, dide
lis vardas, prie karų. $600 įnešti, 
likusius kaipo renda. VILIMAM 
CASS, 152 Warren St., Roxbury. 
Tel. Garrison 4109. (B.-12)

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALTNAUSKAS)

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

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

pagal susitarimą

1 Llberty 729G.

| GEORGE H. SHIELŪS 
| ADVOKATAS
| 811-812 01d’ South Bldg.

| 294 Washington Street
| Boston, Mass. •
| Valandos: 9 A. M. iki 5:30 P. M.
i GYVENIMO VIETA

37 Gorham Avenae, Brookline.
(fe Telephone Beacon 5578

r~ ' ~ ~

Kazys J. Kalinauskas
Advokatas

Bostono Ofisui: 53 Statė Street 
" 320—321 Exchange Building, 

Tel. Hubard 9396.
Vakarais ir Subatomis po piety: 

MOtiekorinim 
lėllmas 3’9

Iš GYVULIŲ GYVENIMO .kianias Valjanu, atėjo kaip Lama,
? Puikų jaudinama pavyz- gynėjas ir puolė Į upę gel- 
jili Janių pasigailėjimo jaus- bėti žūstantį savo brolį. Pri- 
mo praneša p. de-Tarad/as, ,p|aUkęS prie nelaimingosios

p. Leoiiso Hijio Žodžių.•aukos, šuo pastatė jai savo 
-J. Paryžiuje. Netoli nuo gat- nugarą, kad ši galėtų įsika- 

_ Vės de la Grande-Arche, du binti dantimis už jo ilgų vil- 
gatvės vaikąį įmętė į Seną nų, ir pasiekė drauge su ja 

/^upę) seną,-aklą, pusiau gv-ikrantą. Vaikėzai, nenorėju
sį. vą nuo bado šunį, norėdami sjeji atsisakyti nuo savo no- 

nukankiirti ir, kad ge- ro, norėjo nuvyti drąsų gy
riau pasiektų savo tikslą, nė ją lazdomis, bet Valjanas 
metė į jį akmenimis. Pasi- labai drąsiai parodė jiems 
piktinama regy'kla pritraukantis ir jie paliko jį ramy- 

§ kė daugybę smalsuolių, ku- bėję. Kiti žiūrovai šunį la- 
tą pačią valandėlę, kaip bai maloniai gyrė, o p. Hi- 

Hinas norėjo uždaryti nas, bijodamas kokio atsiti- 
fangą, kad nebūtų ilgiau liū- kimo ,pašaukė jį į save. Bet 
Ąininku sunkios scenos, ėmė Valjanas pirmą kartą gyve- 

ij* nime atsisakė klausyti savo 
, nenorėdamas 

P. Hino šuo, šaų- palikti išgelbėtojo jo brolio 
likimui. Tiktai, kai pasta
rąjį nunešė i jo būdą, Val- 

Įjanas pasišalino nuo savo 
[puikaus žygio vietos, kad 
parodytų malonų priėmimą 
svečiui.

Kaip dažnai mes, žmonės, 
I neparodome tokio pasigailė
jimo netiktai silpnesniems, 
bet dar savo tikriesiem^ ar- • 
liimicms! A. Vitkauskas 

(“Sargyba”)

džiaugsmingai šūkauti i
y* ploti rankomis. 'Bet kas gi šeimmiųko, 

Įvyko ?

, TeL So. BostOD 3520

LIETUVIS ADVOKATAS
Baigęs du Universitetą 

CORNELL UNIVERSITY sa A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. su LLB.

••Darbininko” Name
(antros lubos)

366 Broadway, So. Bostor
Rezidencija

805 Harvard St., Cambridge. Mass. 
TeL Unlversity 1483—J. i!

A. J. KUPSTIS
Real Estate Insurance ir Mortgičių 
Seniausia Agentūra So. Bostone

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South Boston 1662—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO
DAR VIENA NEGIRDĖTA PROGA!

SOUTH BOSTONE___
aš Ir krautuvė. Kampine vieta. Rendos $820 j metas. 

Kama $6,500, įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Naujai ištaisytas iš lauko Ir 
iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332 W. Broadvay. 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1662—1373.
• Parūpinant mortgičius namams ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
glčią, kreipkitės pas mus. Inšiurinam viską, reikalaujant duodam ir ant 
išmokesčio—tik Mass. valstijoj.

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

Parduodam anglis ir malkas, pristatom j namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS Į VISAS 
ŽALIS.

SOUTH BOSTON HAROWARE COMPANY
Seniausia, Didžiausia ir Prieinamiausią Lietuviška, Geležinių 

Daiktų Krautuvė South Bostone

Egyptian penias 24 spalvų .............. .
Special flat pelitas
Baltas žibantis pelitas .... ................
Geras baltas Enaniel
Geriausias Enamel
Šlekaę, baltas ir raudonas ............
Pento ir varnišians remuveris
Screen pentas i pus." o-aiiono) 
V a r n i š i u s ...................
Floor varniškis ....................................
Baltas tyras lead, 190 svaru...................
Sienoms popicros parsiduoda rolas nuo 
Stogams smala, galionas.......................
Langu sietukams dratai, pėda ..........
Žolių sėklos, svarais ....... . .... . ...........
Zuperis svaras ...................... . ....... .
Šakės žemei kasti .........
G r ie b 1 i a i ............................ . ......

............. $2.25 

............. 1.45 
.............. 1.75 
............  2.50 
........... 4.50

.............. 1.50
1.49

.69
............. 1.00

1.75 
......... .11.45

5c. iki 60e. 
\......... .... 75
....... -...........2|c. 
.............. 25c. 
...-......... 5c.
.... . ... . ... 95c. 
.............. 49c.

šitas pečius pagal nau
jausios mados su visais į- 
taisymais $85.00. Bet kas, 
iškirpęs, atsineš ši skelbi
mą, gaus už $67.00. Nau
dokitės šia nepaprasta pro
ga! Pečių turime visokių 
rūšių: didesnių ir mažes
nių.
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PRIETARŲ ANTOLOGIJA
* Beveik kiekvienas žmogus 
yra prietaringas. Apie prie
tarus šiandienų garsiai kal- 

? labai daug rašoma, 
prietarai yra madoj...

Neperseniausiai Paryžiaus 
knygynuose pasirodė anto7 
logijos prancūzišku prieta- 
riL

Štai keleta$ Įdomesniu 
prietarų: .

— Nežibink trijų šviesų 
savo bute. Uždek dvi, ke- 
tprias, arba šimtą. Trys už
žibintos lempos atneša mir
tį: geriau sėstis prie stalo 
tryliktam.

— Darbas, pradėtais ^penk
tadienio tryliktą, turi pasi
sekti. Bet svarbu, 
nedarytum! tyčia...

— Grįžęs namo 
skrybėlės ant lovos, 
rinek bute lietsargio — tu
rėsi iš to daug nemalonumų, 
kurie ajisups tave iš visų 
pusių.

— Juodas katinas atneša 
laimę, bet saugokis kitų. Kai 
perkirs kelią—grįžk ’

— Jeigu plentu važiuoji 
automobiliu, tai žiūrėk ati
džiai i varnas. Tos, kurios 
yra dešinėj pusėj atneša tau 
laimę, iš kairės—nelaimę, y- 
pač, kai ju yra trys.

— Merginos neturi ma
tuoti savo draugės žiedą; iš
eis už vyro tik po trejų me
tų.

— Kai pirmą karią pu
sninga arba pasala, ^neuž
miršk ištarti kokio nors lin
kėjimo—išsipildys.

— Nesakyk niekuonM't: 
“Pasisekė man tas dalykas” ; 
ir “Niekuomet su manim 
jokio nuotykio traukiny ne
buvo”—o jeigu jau ištarei, 
skelk į sausą medį. - .

— Sumuštas stiklas atne
ša laimę. Kai išpilsi vyną, 
kurį turėjai išgerti (arba 
vandenį), pasisekimas mei
lėje užtikrintas.

— Nelinkėk laimės me
džiotojui, einančiam medžio
ti. taip pat ir lošikui pasise
kimo, tokie linkėjimai atne
ša liūdnas pasekmes.

— Jeigu išėjęs iš namų 
sutiksi kuprotą, kariškį ir 
vežimą šieno, tai laimės 
žvaigždė lydės tave ilgesnį 
taiką.

—Skaičius 13 — vieniems 
neša laimę, kitiems — nelai
mę. Kai kurie tiki į 3, ki
ti į 4. Darbas, pasikartojęs 
tris ar keturis kartus, nuga
li lemtą (blogą) likimą. 7 
yra nepaprastai geras skai- 
cius. L. A.

nemesk
Neda

PARSIDUODA PENEMI 
PARŠIUKAI

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

Apart paminėtų dalykų, nirime visokių įrankių: pentoriam, 
plumberiam ir kitokiems mechanikams. Viską pristatom į 
namus veltui.

SOUTH BOSTON HARDWARE COMPANY
J. KLIMAS. Savininkas. ,

379 W. Broadtvay, So. Boston, Mass. Tel. So. Boston 0122

P. J. AKUNEVIČIUS
LietuvisGraborius

258 Broadway, So. Boston
Telepbone So. Boston 4488

Mlruo Šeimynos nariai, likusiems 
nafilalėlaihs arba giminėms pini
gai reikalingi- Taupykite juos. AS 
laidotuves aprūpina gerai ir ne
brangiai.

Koncertas
v

Įvyks Sekmadieny .

Balandžio-April21 d., 1929 
MUNICIPAL BUILDING

Broadway (tarp “G” ir “H” gatvių) South Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vaL vakare.

ART. ELENA RAKAUSKIENĖ (NARINKAITe)

Šio koncerto programas bus 
turiningas. Dainuos dar ne
girdėti arba senai girdėti 
mūsų- Įžymiausi dainininkai 
ir dainininkės, kaip tai: Art. 
Elena Rakauskienė (Nąrin- 
kaitė) iš Chicago, Tll.

Florenci j a K a rbauskai t ė, 
vietinė, soprano ir akompa- 
nistė.

NEPAVYKUSI APGAULĖ LAUKIA
Ore sninga ir šąla. Prieš namus 

:drebėdamas nuo šalčio sėdi žmo- 
;gus. Policininkas pamatęs jį to
kiame šalty sėdintį paklausė; — 
Ko dabar čia lauki tokiame ore?

— Aš pamečiau savo kambario 
raktą ir dabar laukiu, kol sniegas 
nutirps... , “M. L.”

Kartą motina davė mažai mer
gaitei suplėšyti visą pluoštą 
plunksnų; beplėšydama ji labai 
pavargo ir ^Jyojo, kaip čia nuo 
tų plunksnų greičiau atsikračius. 
Mažas mergaitės protelis sumanė 
nuo plunksnų šitaip atsikratyti... 
įmesti jas Į šulinį. Kai niekas ne
matė, mergaitė išbėgo į kiemą ir* 
—žiupt!—visą, pluoštą plunksnų i 
šulinį. Manė, kad jos nuskęs—ir 
viskas bus “gerai.”

Bet koks buvo nustebimas, kai 
atbėgusi dar kartą prie šulinio, su 
kitu pluošteliu plunksnų, pamatė, 
kad iš pirmojo pluoštelio šulinyje 
pasidarė, kaip prisnigta—baltutė
liai balta !..

Nuo to laiko mergaitė nutarė 
motinos nebeapgaudinėti, bet tik
rai atlikti, ką ji lieps... L. V-kas 

(“Žiburėlis”)

NESUPRATO
Pas taikos teisėją tvirtinant, tes

tamentą, teisėjas klausia liudinin
kės: “Ar mirdama;/ tęst atomus 
buvo tvirtos nuomonės?”

Liudininkė: “Taip, pone teisė
jau, tvirtas buvo, kaip numirė, ta
da tik nuslabo. “M. L.”

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborias. Bnlsuomao- 

tojas, Reni Estate ir Pabllc 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

Rezidencija: 838 Dorchester AT. 
Dorcherter, Mass.

.
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Balandžio 17, Detroit, Mich. 
Balandžio .19, Cleveland. O, 
Balandžio 21, Roehester, N. Y. 
Balandžio 26, Amsterdam, N. Y. 
Balandžio 28, Brooklyn, N. Y. 
Gegužės 1 d.—Bridgeport, Conn.' 
Gegužės 3 d.—New Haven, Cbnn. 
Gegužės 5 d.—New Britam, Cotan. 
Gegužės 9 d.—Boston,'Mass. 
Gegužės 10 d.—Nonvood, Mass? 
Gegužės 12 d<—Boston, Mass. 
Gegužės 
Gegužės

piet)
Gegužės

(vakare)
Gegužės 23 d.—AVorcester, Mass. 
Gegužės 25 d.—Worcester, Mass., 
Gegužės 2 6d.—Athol, Mass.
Gegužės 29 d.—West field, Mass. 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio 
Birželio
Birželio 18 d.-

1 d.—llartford, Conn.
2 d.—Neivark, N. J.
5 d.—Ansonia, Conn.
8 d.—Philadelphia, Pa.
12 d.—Baltimore, Md.
14 d.— \Vilkes Barre, Pa.
16 d.—Seranton, Pa. 

Mahanoy City, Pa.

I
i Tol. Brockton 5112
| DANTISTAS

DR. A. J. G9RMAN
(GUMAUSKAS)

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 
10 iki 12 -vaLy dieną nuo
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 jai. 
Sekmadieniais pagal surtarties.

ATSIMINĖ
— Tėti, tėti! man sniegas pila į 
imą.
— Tai uždaryk ją.
— Beno tai padės?
— Žinoma.
— Tiesa, dabar atsiminiau!—ir 

uždarė burną. “M. L.”

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

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

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

PRIE GERO GYDYTOJO 
REIKIA KREIPTIS .

dėlei pagydymo visokių 
kraujo, nervų ir chroniš
kų ligų. Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, skaudu
lių. vočių, sutinimų arba 
šiaip kokiij kttn»> ligi;, tu
rėtumėt kreiptis tuojaus. 

: /*r. f/’rod// Ątp,jnųj|, pasiteiravimas, 
patarimas dykai visą šį mėnesį

DR. GRADY
327 Tremont Street, Boston.

I \'<ilnn<lox: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 1O—12 ry- 
nistis 1O—12 liktai.
te. 2—5, 7—š vakare: sekmadie-

< - -----
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Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O/Ho valand&t: 

nao 9 iki 12 ryte ir nno 2 :SO Iki 5 
ir nao 8 iki 8 va L vakare. Ofisai 
atdarytas guba tos vakarais Ir ne- 
dSldieniais, taip-gl seredomis nuo 

12-tos dieną atdarytas 
Taipgi nuimu ir N-Rav

Šidlausko name. 
F. Street San t h 

Boston. Te:. S. r.. 057a.

Gyvenimo rietą: 33 Rosemont St. 
, Dorchester. Tel. Talbot 2878

•Zi

LAIDOJIMUS

c’ Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas / 

į A. L. KAPOČIUS 
f) 251 Broadway, South Boston

(“Keleivio” name)' 
S Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
Inuo 1:30—6 ir nuo 6:50—9 

vakare. Seredomis nuo 9—12 
vai. dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo. 9 
iki 12 (pagal sutartį).

E. V. WARABOW
(IVrublfaaskns) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJA8 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Nonvood 1508

MONTELLO OFTICB ; 
104 Ame* Street

Telepbone Brockton 1644-J <

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS 
Oratorius ir Balsamuotojas 
877 ir 448 Oambrldge Birtet 

Oambridg*, Mus.
M T«tephoM Untrerrity 8881

karinos paveda 
mano prifiųnPjl- 
mni. visuomet 
hunu pn tenkinti 
ir nntnnplnn ge
rokai pinigų.

Mano kaina vt-
• tiems ir visur 

vienoda.
fONAŠPETRUSKEVKIUS

LIETUVIS GRABORIŪS
162 Beoadvray. So. Boston. Masa. 

Realdence: 313 W. Thtrd St
Telefonas: South Boston 0904-W




