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Taškūnas

KLAIPĖDA, geg. 12 d.— 
Praneša iš Kauno, kad dėl 
šaudymų gegužės 6 d. ir nu
žudymo adjuianto Gudino ir

Voldemaro giminaičio ir ki 
tų sužeidimo areštuotas i ta 
riamas Lietuvos Universite 
to studentas Vosilius.

ir apylinkės

>rwood’e kle- >parapijonų

WASHTNGTON, D. C.— 
Senato kontitetas įgaliotas 
patyrinėti tekstilės darbi
ninkų padėtį pietinėse vals
tijose. pakvietė United Teks

tilės Darbininkų unijos 
šininkus į susirinkimą 
aiškinti apie streiku.

Buvo atvykus ir komi tų delegacija, bet komit 
jos neįsileido.

išvežimas 
faneros: 
vežimas, 
pluošto, 
sėklų.

KAUNAS. — Ministerių 
kabinetas, kaip tenka patir
ti, ruošiasi panaikinti gegu-| 
žės 15 d. šventę. .Tei tos die
nos šventė ir būsianti palik
ta, tai^ik kaip eilinė, be jo
kių iškilmių ir kariuomenės 
parado. Šiemet, gegužės 15 
d. paradas neįvyks.

KAUNAS. — Nubaustieji 
dr. J. Pajaujo byloj Macke^- 
vičius. Čepaitis, Damauskas, 
Stasytis, Barčauskas ir Ra
manauskas p. Prezidento 
aktu atleisti nuo tolimesnio 
bausmės atlikimo ir paleisti 
iš kalėjimo..

LENKŲ KARIUOMENĖJ KOMU 
NIZMAS PLEČIASILenkų kariuomenėj ple-'kareiv čia8i komunistinis judėji- go aiškūs pėdsakai rodo, į mas. Daug suėmimai. ;kur.

ir perduota karinę^ 
teismo valstybės gy-:- 

Bvloj figūruoja Sf-v’ * • v "i"ęžžmonių. .Tų pneša-

IŠTREMTA IR SUIMTA
2,000 TROCKININKŲ

Vokiečių komunistų opozi
cionierių laikraštis “Volks- 
ville” praneša, kad SSSR y- 

jra ištremta ir sėdi kalėjimuo
se apie 2,000 “trockininkų.” 
Suimtieji kenčia baisai skur
dą ir badą. Stalinas norįs fi
ziškai išnaikinti “trockinin- 
kus.” Kas dieną esą galima 
laukti šaudymų. Bet vis dėl
to “trockininkai” energin- 

* gai vedą savo agitaciją.

kius.
5) Susisiekimo teisės da- 

vkais konvencija tvarko 
teismo pagalba civiliniuose 
dalykuose, garantijas bylų 
vedimo išlaidoms, neturto 
teisių ir tt. •

6) Konvencija tarp Vokie
tijos valstybės ir Lietuvos 
Respublikos pasienio vande
nims palaikyti ir tvarkyti 
numato bendrus abiejų vals
tybių pasienio vandenų tvar
kymo darbus, atsiskaitymo 
būdą ir tt.

7) Konvencija tarp Lietu
vos ir Vokietijos dėl žvejy
bos Kuršių mariose, Skirvy- 
čio, Rusnės ir Nemuno upė
se, taip pat Vištyčio ežere 
Lieponėje, Širvintoje ir Še
šupėje tvarko pasienio van
denyse abiejų pusių gyv. 
žvejybos teises, žvejybos sri
tį, mokestį ir tt.

8) Konvencija tarp Lietu
vos ir Vokietijos dėl pensi
ninkų Klaipėdos krašte ap
rūpinimo numato, kad tam 
tikromis sąlygomis Lietuva 
perima aprūpinimą tų buv. 
Vokietijos valstybės valdi
ninkų, kurie yra įgiję Lietu
vos pilietybę einant Klaipė
dos konvencija ir yra atleisti 
su pensija prieš 1924 m. lie
pos 31 d.—Elta.

ne “Socialdemokrato”

VYSKUPO IŠTRĖMIMAS IŠ 
RUSIJOS

Bolševikų valdžia ištrėmė 
katalikų vyskupą Slvvauską 
iš Rusijos. Vyskupas gyve
no Vladivostoke ir yra kal
tinamas už priešvalstybinį 
veikimą. Nesenai Šventasis 
Tėvas šį vyskupą buvo pa
žymėjęs, kaip uolų darbinin
ką Tolimu Rvtu kataliku 4. *. « «. 4,

tarpe.

Šįmet sukanka lygiai šim
tas metų nuo taip vadinamo 
katalikų Britanijoje išliuo- 
savimo (emancipation). 
1829 m. Britanijos ir Airi
jos katalikams pripažintos 
pilietinės teisės,įie dabar ga- 
lėjo,. savo tikybos neužsigin
dami, dalyvauti parlament 
ir, apskritai, viešame krašto 
gyvenime. Toms svarbioms 
sukaktuvėms paminėti 28 d. 
balandžio visose Škotijos 
katalikų bažnyčiose buvo su
rengta iškilmingos pamaldos, 
su jorrts pritaikintu pamoks
lu. Anglijoje tos iškilmės 
jau prieš porą savaičių pra
ėjo. Ypatingai didelės iš
kilmės įvyko 13 balandžio 
Westminsterio katedroje 
Londone. Ten dalyvavo 23 
vyskupai, apie 400 kunigų 
ir pilnutėlė katedra žmonių. 
Rytojaus dieną vyskupai na
mon sugrįžę iškilmingas 
pamaldas padarė kiekvienas 
savo katedroje.- Buvo daro
mi ir salėse susirinkimai.

sa
lėje susirinkime dalyvavo 
5,000 žmonių, o apie dešim
tis tūkstančių priversti bu
vo lauke pasilikti.

dIČERINAS MASKVON 
NEVAŽIUOJA

Beerlynas. — Sovetų Ru
sijos užsienių reikalų komi
saras čičerinasr kurs ligŠiol

KAUNAN ATVYKO VOKIETI
JOS PIRKLIŲ DELE

GACIJA
Šiomis dienomis Kaunan 

atvyko keli Vokietijos pirk
liai, kurie veda derybas su 
Lietuvos pirkliais ir “Mais
tu” dėl didesnio kiekio gyvu- Im’ūžpirkimo.

Atvykusi pirklių delegaci
ja atstovauja apie dešimt 
Vokietijos prekybos firmų.

gydėsi vienam Berlyno ku
rortų, dabar atvažiavo į 
TViesbadeną, kur tęs toliau 
savo gydymąsi. Žinios, kad 
čičerinas išvyko į Maskvą, 
nepasitvirtino.

Paskutinėmis dienomis su- 
bankrutijo keletas stambių 
lenkų firmų, būtent, penki 
odų fabrikai, vienas metalo 
dirbinių fabrikas ir kelios 
smulkesnės įmonės.

KAUNAS.—Lietuvos eks
portas kdvo mėn. pasiegė 
17,6 mil. lt., o importas 16,7 
mil. lt. Tuo būdu eksportas 
buvo didesnis už importą 
900.000 lt.

Kovo mėn. eksportas di
desnis už vasario mėn. eks
portą 2,6 mil. lt. Tame skai
čiuje padidėjo: arklių išve
žimas, pasiekęs 1,599 tūkst. 
lt. prieš 772 tūkst. vasario 
mėn.), raguočių už 855 
tūkst. lt. (prieš 469 tūkst.), 
sviesto už 1,054 tūkst. litų 
(prieš 795 tūkst.), kiaušinių 
už 673 tūkst. lt. (prieš 130

ŽYDŲ PEŠTYNĖS SU LENKAIS 
LVOVE

Delatine, Lvovo srity. į- 
vvko susirėmimas tarp len
kų ir žydų gyventojų. Mies
to valdyba pavedė' vieną 
piečių žydų bendruomenei, į 
kurį pretendavo ir lenkai. 
Vieną naktį pleciuj atsirado 
du kryžiai, kurie kitą nak
tį nežinomų asmenų buvo 
pašalinti. Tai sukėlė didelį 
sujudimą lenkų tarpe, kurie buvo rasta koridoriuj 
puolė *žvdų krautuves. Ne 
ramumus su dideliu 
likvidavo policija.

Balandžio 13 d. lenkų ka
reiviai Sadauskų kardone 
praėjo per demarkliniją į 
mūsų pusę ir atėjo į Gražiš
kių valsčiaus Olgino kaimą. 
Ten užpuolė p-lę O. Kata- 
činskaitę ir pradėjo smaug
ti. Kai ta pradėjo rėkti, jai 
į pagalbą atbėgo daugiau 
žmonių ir lenkai turėjo pa
bėgti.

Naktį iš balandžio -3 į 14 
d. į Blynų kaimą Gražiškių 
valsčiuje vėl atėjo penki 
lenkų kareiivai. Jie priėjo 
prie pil. Skaurano buto ir 
pabeldė į langą sakydami, 
kad pabėgę iš, Suvalkų ir 
norį patekti į Vilkaviškį.

Šeimininkė nusiuntė savo 
16 metų dukterį, kad ati
darytų duris, bet lenkai mer- 
.gaitę sugriebė ir pradėjo 
|draskyti. Kilus triukšmui, 

iai pabėgo. Bet snie-

SSSR valstybės banko 
pirmininkas Šeinmanas, ku
ris buvo nuvykęs New 
Yorkan ir vedė ten derybas 
su Amerikos bankininkais 
dėl kreditų, grįždamas su
stojo Berlyne, kur susirgęs 
ir pasiliks • kelias dienas. 
“Rul” praneša, kad skubus Šeinmano grįžimas Maskvon 
esąs visiško nepasisekimo 
rezultatas.

vargu dakcijos ir centro komi1 
kambariuose.

KAUNAS.—Kaip tekoseg 
žinoti iš kriminalinės polici
jos, byla apie socialdemo-i 
kratų centro komiteto kąi 
kuriu nariu ir “Socialcte^- • **4 •mok rato” redakcijos ben
dradarbiavimą su plečkaiti-J 
įlinkais krim. policijoj pa- 
baigta 
menės 
nėjui. 
pie 80 
kv vra p. Vincas Galinis, so
cialdemokratų centro komL; 
teto narys- ir reikalų vedė
jas. ir stud. Valinčius, “So-' 
cialdemokrato” administrifea 
torius.

MUK

Socialdemokratų centrai 
komitetas ir redakcija trauki 
kiami į teismą už pranešimai 
“Socialdemokrato” 15 niV 
(balandžio 11 d.) toj dalyki 
kur sakoma, kad darant ba»> 
landžio 2 d. kratą plečkaitĮ- 
ninkų literatūra “Pirmyn**;

475 tūkst. lt. (prieš 551 lt.), 
faneros už 1,937 tūkst. lt. 
(prieš 999 tūkst.). Sumažė
jo: javų už 63 tūkst. lt. 
(prieš 120 tūkst.), linų sė
menų už 245 tūkst. (prieš 
į764 tūkst.), celulozos — nie- 
iko (prieš 293 tūkst.).
1 Bendras eksportas per Šių 
metų 3 mėnesius sudaro 55,7 
mil. lt., importas 51,- mil. 
litų.

Palyginti šių metų 3 mėn. 
išvežimas su pereitų metų 
to pat laiko išvežimu, šiais 
metais padidėjo: gyvulių iš- 

Įvežimas, ypač kiaulių mėsos 
, ąžuolinių rąstų ir 
sumažėjo: javų iš- 

linų sėmenų ir 
celulozos. dobilu

Sekmadieny, gegužės 12 d. Norwood 
dvasiški ja ir katalikai parapijonys ir sveč ai gausiai da
lyvavo savogerbiamo ir mylimo vado kun« V. K. Taškū- 
no atsisveikinimo vakarienėje, kurią surej gė"Norwoodo 
Katalikų Federacijos skyrius visų draugijl .vardu.

Kun. Taškūnas šv. Jurgio parapijoje 
bonavo apie dešimti metų. ParapijąišaiiL 
skaičiumi ir turtu. Pastatė modernišką kleboniją be sko

Meksikos Valdžia No 
Taikos su Bažnyčia

statęs parapijos reikalus, gegužės 18 d. kjui 
vyksta Lietuvon. j.

Atsisveikinimo puotoje dalyvavo be lietuvių daug ki
tataučių: kun. Doherty, miesto selektmontj pirmininkas 
ir keliolika kitų įžymių miesto viršininkų, profesijonalų, 
biznierių ir šiaip žmonių. J

Lietuvių buvo iš visos apvlnkes. ' >■
Iš lietuviu kunigų dalyvavo šie: Kun. J. J. Jakaitis, 

Kun. J. Švagždvs, Kun. F. Norbutas, Kuii. S. Kneižvs 
ir Kun. K. Urbonavičius.•' Pastarasis kaipo sekliausias 
Bostono diocezijos klebonas buvo šios iškilmingos ir įspū
dingos puotos toastmasteriu. Į ‘

Kun. Taškūnui išreikšta daug nuoširdžių linkėjimų ir 
suteikta daug dovanėlių. Stambiausia dovana buvo tai 
gražus kielikas, kurį įdavė keli geraširdžiaiįparapijonys.

Visų kalbos buvo jausmingos ir nuoširdžios.
•ę

Plačiau apie išleistuves bus kitame numėrv.
£ K-
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SOUTH BOSTON, MASS,

KAUNAS. — Ministerių tvarko abiejų valstybių savi- 
kabineto priimtų sutarčių su tarpio konsuliarinius santv 
Vokietija turinys toks: i

1) Vokietijos Lietuvos tre
čiųjų teismo ir taikomąja su
tartimi numatoma, kad, bet 
kurios rūšies ginčai tarp 
abiejų šalių, kurie tinkamu 
laiku negalėtų būti baigti di
plomatiniu keliu, bus paves
ta taikomajai procedūrai ar
ba ypatingam trečiųjų teis
mui, arba nuolatiniam Tarp
tautiniam Teismui Haagoje.

2) Sutartimi sienos daly
kams tarp Vokietijos Vals
tybės ir Lietuvos Respubli
kos sutvarkyti priimama 
Lietuvos Vokietijos siena to
kia, kokia ji dabar yra. Bai
giamame protokole prie I st. 
pažymėta Lietuvos vyriausy
bės pareiškimas, kad siena 
tarp Lietuvos ir Lenkijos 
dar nėra nustatyta ir todėl 
galutinis Vokietijos Lietu
vos sienos paženklinimo 
punktas toje dalyje dar ne
gali būt nurodytas. Vokieti
jos vyriausybė ši pareiškimą 
priima dėmesin.

3) Konvencija kariams 
pensininkams Klaipėdos 
krašte aprūpinti nustato, 
kad Lietuva perima tam tik
romis sąlygomis aprūpinimą 
karių pensininkų ir jų papė- 
dininkų, kurie yra pasidarę 
Lietuvos piliečiais einant 
Klaipėdos Konvencija arba

. yra optavę Lietuvos piliety
bę. Optavusius gi Vokietijos 

• pilietybę rūpina Vokietija.
4) Konsuliarinė sutartis

LIETUVON
Gegužės 19*-21 d. Lietu

von atvyks keliolika Suomi
jos studentų ir profesorių 
miškininkų susipažinti su 
Lietuvos miškais, miškinin
kyste, eksploatacija.

MENICO GITY, geg. Iflg
— Arkivysk. Ruiz’y Flofe^s 
praneša, kad Meksikos prč-y 
zidenats Gil pareiškęs, kad 
jis esąs pasirengęs taikytMp 
su Katalikų Bažnyčios atsto-* 
vais, kad sudarius gerus saimG 
tvkius.

- ■ ...-m®? 

Meksikos valdžia siūlo tai- .
kos sudarymui toki projek-2

1. Valdžia paskelbs, kad 
visi katalikų kunigai esą įsi
registravę vidaus reikalų de^T 
nart mente.
• --

*

2. Katalikų hierarchija^ 
pareikšt, kad ji visuomet yra 
linkus šalies įstatymams pri- J 
sitaikįnti.

Kada taip abi pusi susitark’ 
tų, tai visos katalikų bažnyįZ 
čios'būtų atidarytos ir jose 
pamaldos būtų atnaujintos. k

Abejojama, ar kataliką* 
hįęrąrcįiija priims tokį valę-* 
džios pasiūlymą.

EINA ANTRADIENIAIS LR }
PENKTADIENIAIS -H

Iš Telšių praneša, kad ba
landžio 17 d. Medingėnų baž-l 
nytkaimy kilo didelis gais
ras. Pradžioj užsidegė T. 
Jacevičiaus gyvenamoji tro
ba. kurioje gyveno dveji 
nuomininkai. Troboje 
or trys nuomininko 
kaifsko vaikai: Vincas 8 me
tą, Jonas 5 ir duktė Antoni
mą 9 metų. Po gaisro Glat- 
kausko sūnų rasti tik kaulai.' 
Dukters nė kaulų nerasta. Į

Nuostolių esą padaryta a- 
pie 10,000 litų. Nuo Jacevi
čiaus trobos užsidegė ir gre
timi Prano Gučo namai. Su
degė tvartas, daržinė ir 
kluonas. Nuostolių padary
ta už 50,000 litų. Gaisras 
prasidėjo iš Jacevičiaus ka
mino.

✓
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Te- KODEL CAMELS YRA GERESNI CIGARETAII
/

Camels vėsus ir gaiviną

Ne- Camels skonis švelnus ir patenkinąs.

Camels minkšti ir pilni.
I

Camels kvepėjimas visados malonus, 
lauke ar viduje.

KAUNAS. — Naktį iš 17 
j 18 balandžio Kaune rasta 
išmėtytų komunistų atsišau
kimų: ‘‘Šalin fašistai! 
gyvuoja L. K. P.!”

ELEKTROS TRAMVAJAUS
i J nKTKAT.AT

^Zaunas. — Galutinai pa
jos konkę, iškilo elek 

tros tramvajaus reikalas. 
Dabar vedamos derybos su 

piemens — Schuckert” ir 
*‘Aėk” firmomis.

ELEKTRA
Karmėlava. — Nuo Vely

kų pirmos dienos Karmėla- 
va pradėjo naudotis iš Kau 
no teikiama elektra. Labai 
gražiai iliuminuotas bažny7 
cios vidus. Žmonės nęsigai-

Susitari- Ii tam reikalui pinigų ir 
kliūčių sudaro kredito džiaugiasi tokia Velykų do

vana.
- -suteikimo klausimas. Kaip žuabirte, pirmoji firma pagaliamo projektą, kuriame bu- yb numatytos linijos nuo 

iki Rotušės, į Panelę ir Žaliąjį Kabią ir kutui ėjo atsieiti 5,Q00,000

SUIMTI 4 TAURAGĖS 
“PUČISTAI”
ša, kad Šiauliuose 

ti 4 Tauragės “pučo” 
iai: Vincas Augaitis 

Valst. liaud. apskr. 
sikomitėto narys), Aleksas 
J Aferkelis (to komiteto reika- 

g^.lų vedėjas), Petras Gavėnas 
ir Teofil is Rirzgvs. Iki šiol <.u T ' *.. .Jig gvvenę Latvijoj.r

A.

A

r

APIPLĖŠĖ IR NUŠOVĖ
• Šventežerio valsč. ant Ma- 
Činaviznos — Giraitės kelio
rastas Kubiliaus lavonas. Jis 
sužalotas ir nušautas. Kri-Įfe v*-.’’ »• • ’ 

|y minaline policija susekė už- 
mušėją J. Janavičių.

gį’’ / AR TOLI KYBARTAI?

Bene didžiausia, tiek Lie- 
| tuvoje, tiek Pabaltijo val- 
ILsfybėse yra Virbalio geležin- 
y kelio stotis. Šita stotis sto- 

vr Kybartuose. Stoties var- 
OįĄas—.“Virbalis” yra kilęs

J$io miesto Virbalis, kuris 
Išstovi per 4 klm. nuo Kybar- 

tų m. 
k ' *Bet daugelis žmonių neži- 
E•'bodami, kad Virbalio gelež. 
| stotis stovi pačiuose Kybar- 
!-• tuose, atvažiavę stotin, klau- 
1”. šia:

— Ar toli Kybartai ? 
■L.- --------------
K' : ATLEIDO IR VĖL PRIĖMĖ 
B; '.Neseniai atleistas iš t ar- •v/ *
gynybos žemės tvarkymo de- 

-pdrtamento matin.-reviz. Če
ponis, kuris baigė ištarnauti lenką tik sveikinti, 

-pensiją (liko tik 9 mėn.). perduota teismo tardytojui, 
kdip teko patirti, priimamas o Įtariamoji nužudyme mar- 
atgal į tarnybą.

l v - •v

»

•

I

gim-

metų pabaigoj.

v •

I

KAUNE AUKŠTA
VIEŠNIA

Vilniaus mokslo kuratori- 
jos įsakymu suvalstybina
mos dvi privatinės lenkų 
gimnazijos — Molodečnoj ir 
Stolpcuose.

GIMNAZIJŲ SUVALSTYBI- 
NTMAS

SUKAKTUVĖS
Jurbarko “Saulės” 

nazija ruošiasi švęsti 10 mo
ji] savo veikimo šventę mok
slo

ii pasodinta i kalėjimą.

Balsas Iš Lietuvos

Į 
į 
i
3I 
j 
|
I

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

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

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 Ii- gi tus visą mėnesį, už 15 litų 3 mėn., už 25 lit.— gį pusę metų, už 50 litų—visus metus. Užsienio $ 
lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokietija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duonelaičio gat. N r. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraštis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leonas Bistras.__________

. 1 T T V '
Židikiai. — Pereitais me

lais- Vaitiekus—Vizgaudis, 
gyvenąs Vadagių kaime, be- 
imdamas žvyrių, pusės met
ro gilumoje rado žmogaus 
griaučius, perdurtus kardu, 
o ant kaukolės geležinį šal
mą. Be to toj pačioj žvy- 
rio -.duobėj rasta daug žal
varinių dalykėlių: durklų, 
kardų, pentinų, balnų kilpų, 
žiedų, fibulų, apyrankių ir 
šiaip įvairių papuošalų. 
Kauno miesto muziejus, su
žinojęs apie tai, ėmė rūpin
tis šiuos daiktus gauti. Da
lį šių daiktų yra gavęs 
“Aušros” muziejus Šiau
liuose. Dabar, Mažeikių ap. 
viršininko padėtomis pa
stangomis. pavyko Kauno 
miesto muziejui gauti taip 
pat nemaža radinių skaičių, 
kurie šiomis dienomis mu
ziejui ir buvo prisiųsti. Ap
linkiniai gyventojai panašių 
iškasenų turi daugiau, bet 
iomis nesidomi, o žvyrduo
bę. knisinėja mokyklos vai
kai. Prieš karą į tą vietą 
tyrinėjimo reikalais lankėsi 
kaž kokia švedų mokslinin
kė, bet rezultatai nežinomi.

ŽVYRAS UŽGRIUVO 
VAIKINĄ

Vaškai, Biržų ap. — 
perseniai Truponių kalne,
Gudelių kaimio ūkininko Gu
delio sūnus kasė žvyrą. Be- 
kasant duobės krantas griu
vo ir vaikiną užgulė. Kai
mynas atradęs jį atkasė, bet 
rado jau pusgyvį. Buvo nu
vežtas nelaimingasis į Vaš
kus gydyti, liet tuoj mirė, 
(indelis turėjo 17 m. ir buvo 
vienturtis sūnus.

Šiame kalne per neatsar
gumą kasmet atsitinka pa
našių nelaimių.

RADO KAPUOS NEGYVA 
MOTERIŠKĘ

NUŽUDĖ IR SUDEGINO
llasciniai. — Betygalos v., 

Rudinės km. iš kovo 20 Į 21 
d. naktį nužudyta moteris 
senutė 62 metų amžiaus A- 
nelė Kaupienė. Žmogžudys
tėj įtariama jos marti Auto
se apie 32 metų amžiaus, ku
ri minėtą senutę nužudė ir 
sudegino (spėjama, kad pir
ma išvirė) ir pelenus su 
kaulaus išmetė Į sąšlavyną, 
mat dar nevisai galutinai 
sudeginta, tai rasta dievo- 
cionaliai medali jonai. Kli
udžiusi dėl to. kad jai neda
vė gauti] už 7 ha. žemės nuo
mos pinigų.

Nusikaltimą susekė suma
nus Betygalos policijos 
punkto vedėjas p. Kabamus. 
Toki policijos sumanumą 

Bvla

Pilviškių miestelio katali
kų kapinėse rasta negyva A- 
delė .Jurkšytė. Ji yra 33 me
ti! amžiaus, kilusi iš Jurge
liu k.. 
Mirties 
ma.

Paežerių valsčiaus, 
priežastis aiškiną-

KAUNAS. Lietuvos -Lat
vijos pasieny nuo 1929 m. 
balandžio mėn. 10 Įsteigtas 
naujas Tusamonių pereina
masis punktas.

LENKŲ DIPLOMATAI JAU 
IŠVYKO

Kaunas. — Lietuvos atsa
kymas i lenkų vyriausybės 
notą, kurią atvežė p. Šumlia- 
kovskisir kuria atsakoma Į 
Lietuvos pasiūlymus dėl mo
das vivendi ekonominiais 
klausiniais, baland. 23 d. 
1 :30 vai. Įteiktas pas miiiis- 
terį pirmininką prof. Volde
marą p. Šumliakovskiui. P. 
Šumliakovskis ir p. Maroh- 
\vinskis bal. 23 d. išvyko at
gal Į Varšuvą.

SUIMTA DAUG KOMU
NISTŲ

Šiauliuose kriminaline j>o- 
licija suėmė komunistų rai
komą ir jau tris mėnesius be
sislapstantį komunistų ver
kėją Mindelį. Be to suėmė 
komunistų veikėjus J. Pakš- 
tį, Oną Pakštytę. Rimuką. 
A. Elikoną. S. Kaganą. Pas 
juos rasta daug komunisti
nės literatūros. Suimta Al- 
ter Krastin. kuri juos aprū
pindavo literatūra.

Balandžio 24 d. suėmė Beį 
maną. vykstantį iš Šiaulių Į 
Kėdainius su poku komunis
tinės literatūros.

TeL Brockton 4757

STEP. C. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas
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Vedu_visokiąs bylas ir padir
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
683 NORTH MAIN STREET 

Brockton, Mass. 
OFISO VALANDOS

nuo 0 iki 8 kasdien

798 ŪKININKAI NUKENTĖJĘ 
NUO NEDERLIAUS PRAŠO 

247,700 LITŲ PASKOLOS
Kupiškis. — Iki balandžio 

15 d. Kupiškio valsčiaus 798 
ūkininkai nukentėję nuo 
1928 metui nederliaus, ]>er 
Kupiškio valsčiaus pasko
loms skirti komisiją, padavė 
Žemės Bankui prašymą, pra
šydami jiems paskirti iš vi
so 247.700 litų paskolos.

Tam reikalui iš valdžios 
Kupiškio valsč. yra paskirta 
50,(XX) litų.

PAMINKLAS KARININKUI 
JUOZAPAVIČIUI ŠANČIUOSE
Šančiuose steigiama karių 

ir visuomenės veikėju komi
tetas. kuris yra sumanęs pa- 
stattyi Šančiuose toj vietoj, 
kur pirmiau buvo vietos rin- 
kelė. paminklą žuvusioms už 
laisvę pirmiems kariškiams, 
karininkui Juozapavičių ir 
ir kareiviams Lukšiui ir Ei
mučiui. Miesto Valdyba yra 
pavedusi inž. Frykui išpla
nuoti tą aikštelę.

STATO PRIEGLAUDAI IR 
MOKYKLAI NAMUS

Truskava, Ramygalos vai. 
Truskavoje gerb. kun. Kun- 
gio rūpesčiu rengiamasi sta
tyti dideli .mūro namai, ku
riuose būtų Įrengta prie
glauda ir mergaičių ruošos 
mokykla. Antrame aukšte, 
be kambariu, dar manomu i- *.7 *

rengti susirinkimams salę 
nuolatine scena ir kinemato
grafu. Tokie namai Truska
vai labai reikalingi, ypač 
mergaičių ruošos mokykla, 
nes apylinkėje niekur arti 
nėra.

0 1929, R. J. Rcyncdds Tobacco 
Comjany, W:nston-Salem, N. C.

Camels gaminti iš parinkčiausių augi
namų tabakų—sutaisytų ir sumaišytų 
žinovų priežiūroje.

PRIE SPAUDOS ATGAVIMO j 
JUBILIEJAUS

Kaunas. — Ryšy su spau-j 
dos 25 meti] atgavimo sukak
tuvėmis yra gauta pasiūly
mų pastatyti paminklą Lie
tuvos knygnešiui ir inž. Pet
rui Vileišiui. Vieta, numato
ma L. Al. ir Tolstojaus gat. 
sodely. Pati Tolstojaus gat. 
norima pratęsti }K*r tą sodelį 
iki L. Alėjos ir sudaryti du 
mažus skverukus. kuriuose 
ir būti] geriausiai pastatyti 
šiedu paminklai. Susitveręs 
sumanytoju būrelis jau yra 
pradėjęs šiam tikslui rinkti 
lėšas.

Balandžio 20 d. Kaiman 
atvyko iš Ženevos kunigaikš
tytė Gabrielė Radvilaitė, ku
ri yra Tautų Sąjungos sekre
toriato informacijų ir spau
dos skyriaus narys. Ji turi 
uždavinį palaikyti ryšius 
Tautų Sąjungose sekretoria
to vardu su visomis tarptau
tinėmis moterų organizacijo
mis. Ją ruošiasi pavaišinti 
lietuviu ponių būrelis, nes 
kunigaikštytė Radvilaite ak
tingai dalyvauja tarptauti
niam moterų judėjime.

K u n i ga i kšty t ė Rad v i la i t ė 
iš Kauno vyks tiesiog į Lon
doną dalyvauti tarptautinėj 
moterų tarvboj.

LAUKIAMA LIETUVIŲ KUNI
GŲ PERMAINŲ

Vilnius. — Pasklydo gan
dų. kad artimiausiu metu 
žadama pradėti perkėlimo 
kampaniją prieš lietuvius 
kunigus Švenčionių apskri
ty. Minima pirmiausia Cei
kinių klebono kun. Buivio 
asmuo, kuriam pasiūlyta ar
ba Miedzioly (grynai gudų 
parapija, kurioje jau veikia 
atsiųsti iš -Lenkijos vienuo
liai) arba... Kalbama ir a- 
pie kitokias atmainas.

Tuo būdu stovime genera- 
lės ofenzyvos prieš lietuvių 
kunigus angoje. “Išvalė” 
Lydos apskritį, dabar prasi
dės “sanacija” ir kitur.

Jie nenuvargina skonio ir nepalieka 
cigaretinio atsirūgimo.

Okupuotoje Lietuvoje

X

O BEDARBIŲ DAUGIAU IR į 

DAUGIAU”
Vilnius. — Nežiūrint pa

vasario artėjimo, bedarbiui 
skaičius miešti* diena dienon 
auga. Šiuo laiku yra apie 
4.500 bedarbių tik užsiregis
travusių. Bedarbių daugu
mas Vilniuje taip yra . žy
mint, kad kiekvienoje kiek 
didesnėje aikštelėje, gatvių 
kryžkelėse, pine bažnyčių 
pilim apdriskusių, išvargu
sių ir išbadėjusių žmonių. O 
atėjus šventadieniui arba 
dažnai ir kitomis dienomis, 
Vilnius tampa elgetynu. Pil4 
nos krautuves elgetų, netik 
negalinčių dirbti. b(4 ir svei
kų darbininkų, kurie'skurdo 
ir bado kankinami griebia
si visokių priemonių.

PRIEŠLENKIŠKA DEMON
STRACIJA KAPINĖSE

I

Lenkų laikraščiai praneša, 
kad Gardine pasimirė sugrį
žęs iš Vilniaus kalėjimo 
“l Pomados” narys Jakima
vičius. Jį belaidojant kapuo
se padaryta priešlenkiška 
demonstracija.

ČTNČI KOS, Švenčionių 
apskr., Švenčionių vai.—li
ūgus metus pas mus mokyto
javo p. Muralis. Bet per
nai, atsiradus kelioms tam
sioms moterėlėms ir papra
šius pas inspektorių lietu
viškai valdiškos, mokyklos 1 
nedaug trukus susilaukėme 
lenko mokytojo. Bet susi
pratusių žmonių rūpesniu, 
nenusileista ir vargais ne
galais šiemet dar užlaikyta, 
lietuviška mokykla, kurioje 
mokytojauja p. O. Juršėnai- 
tė. Pas ją daugumas vai
kų nuėjo palikę lenkišką 
mokyklą, kurioj dabar ma-. 
tyt agituodami duoda kiek*- 
vienam vaikui kasdieną po 
šaukštą pieno ir gabalėlį• duonos. Bet ir tas neprt^ traukia vaikų. ‘' 7' '■
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Andriejus Naudžiūnas (S. B.)

Vladas Ješkevičius (Dor.)

(“Ūkininkas”)

B. Mitkui

(Tėveliui mirus)

Jonas Ančiukaitis (S. B.)

Reikale Kreipkitės Pas
Visus užsakvmus siuskite sekančiu adresu

(“Šaltinis”)

Amerikoje metams Lietuvoje metams
Nėra kas užjaustu, 
Paguost’ suramintu 
Ar ašarą graudžią, 
Nubraukti! slapčia.

T r sopa man galvelę, 
Iš didelio rūpestėlio, 
Nežinau kas dedas 
Brangioj tėviškėlėj.

Naktimis sapnuoju 
Aš tėviškę brangią 
Tr mielus tėvelius 
Gimtojoj lū.šnioj.

štai gaunu laiškelį 
Iš savo brolelių, 
Kad mirė mano 
Mielasis tėvelis.

Jis mane augino, 
Auklėjo gražiai, — 
Už tai jo kol gyvas 
Užmiršt negaliu.

Vai mielas tėveli! 
Kodėl mus apleidai? 
Ar gal nemokėjom 
Mes tavęs godoti?

Kad galėčiau, tėveli 
Tave dar matyti, 
Ir savo jausmus 
Tau senam apsakyt.

Nuolat jo paveikslas — 
Man bus prieš akis.
Kalbės gyvais žodžiais, 
Skambėte skambės.

Rašydami man raštelius prašysiu bendradarbiu po savo plunksnos 
darbeliais pasirašyti pilną vardą ir pavardę. Kitaip nebus galima tal
pinti jūsų raštelius.

Man liūdna širdelė, 
Vai taip nesopėtų. 
Graudi ašarėlė — 
Man taip neberiedėtų

Vai liūdna, man liūdna 
Šaly svetimoj, 
Toli nuo savųjų.
Nuo žemės gimtoj

Čia nėr man tėvelio, 
Anei motinėlės, 
Nėr mielų brolelių, 
Anei seserėlių.

viršeliais 
viršeliais 
viršeliais 
viršeliais

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKAS”366 West Broadway South Boston, MassTel. So. Boston 0620

yraTINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮKaina:

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadway South Boston, Mass.

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

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

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

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJEATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Oi, Dieve, Dievuliau! 
Taip gaila tėvelio!..
Taip spaudžia man širdį 
Taip ašaros rieda.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE

Katės krypt, krypt ūsus, žvilgt žvilgt viena i antrą, susigerino 
lyžt, lyžt, pasilaižiusios beždžionei tarė:

“Ačiū tau už darbu, daugiau nebesirūpink. Mes pačios geruoju 
baigsime dalvtis.”

PAMOKA: Vienas esi šiaudas. Daug sykiu veikdami pasidarome 
ąžuolai.

Kartą karalius su savo pa
lydovais medžiojo' miške. 
Jiems bemedžiojant sutemo. 
Jie pamato tolumoj spink- 
santį žiburėli. Po kiek laiko 
karalius su palydovais įeina 
i trobelę, kurioje randa die
duką ir bobutę. Juodu susi? 
laukę aukštų svečių, kuo ge
riausiai juos pavaišina. 
Anksti rytų karalius su savo 
palydovais padėkoja diedu
kams už nakvynę, vaišes ir 
prašo juodu, kad atsilankytų 
pas jį į svečius. Senukai 
kibk laiko ramiai pagyvenę, 
išsirengia pas karalių į sve
čius. Ten jiems atvykus, ka
ralius juos gerai pavaišina, 
parodo savo gerybes ir prieš 
einant jiems namo nusive
dęs, i vieną kambarį, atida
ręs skrynią auksinių ponigų, 
sako senukams: “Semkitės 
judu šitų pinigų kiek nori
te!” Senukai prisisėmę pi
nigų grįžo į mišką džiaugda
miesi karaliaus duosnumu. 
Bet kartą bobutė sako diedu
kui : “ Pamieruokime kiek 
mudu pinigų parsinešėme?” 
Pa m i era vę randa du gorčių 
pilnu ir trečią nepilną. Tuo
met juodu imasi smarkiai 
dirbti, blogiau valgyti, kad

“AtMuok mums likusį sųrį.” prašo katės.

“Likusį sūrį?! Jo tiek maža beliko. Nepykite, jei aš tą pasilik
siu sau už darbą. Mažoka truputį... bet kur mano, mano nežuvo! 
Aš daug niekad ir nenoriu.”

Motina nustebo: “Ką tu kalbi vaikeli. Ar visai užmušei?”
. Vaikelis atsako: “Taip, Visai.”

“Ar jis ir nekruta.”
“Nekn’Ma.”
Stotina nusigandus klausia sūnelio kur ugmuštąs vaikelis guli, nes 

pati nori eiti ir persitikrinti.
Vaikas atsako: “Jisai neguli, nes kaip aš jį užmušiau, tai jis grei

tai nubėgo verkdamas. O aš kuogreičiausiai parbėgau kad jis mane 
neužmuštu.”

Juozapo
Norint tu- 

pri

bado atbėgęs su šluota pradėjo vyti peliukę, aš užšokau ant stalo. 
Galėjote suprasti kokis buvo mūsų išsigandimas. Manau peliukė iš 
mūsų kliksmo daugiau išsigando negu mes iš jos.

Kuomet perėjo audra, visi juokėmės iš mažo atsitikimo, labiausiai 
iš savo siįpnumo, nusigąsdamos kuomet maža peliukė atėjo pas mus į 
svečius.

Mergaitės tyliai ir atydžiai klausėsi. Netoli nuo jų stovėjo Darata, 
galvą nuleidus, susigėdinu? kad pergreitai, neįsitikrinus pasakė savo 
draugėms matytą reginį, labiausiai kad sulaužė “Aštuntą Dievo Įsa- 
kvma,” kuris sako, “Nekalbėk neteisiai prieš artima tavo.”

A. E. L. (B. B.)

JAUNIMO DARŽELIS
---- ----- ---- Šį skyrių veda D£D£ ANUPRAS———---- ----

PENKI IR PENKI
Sykį gyveno penki broliukai ir penki giminės pusbroliai. Broliu

kai gyveno vienoje pusėje gatvės, pusbroliai kitoje pusėje. Sykį bro
liukai norėjo kad pusbroliai jiems padarytų laivelį. Už tą darbą jie 
prižadėjo gerai užmokėti. Pusbroliai sutiko tą darbą atlikti, jeigu 
broliukai jiems ateis į pagalbą. Sutiko. Prasidėjo darbas. Broliai 
laikė, pusbroliai dirbo, kalė. tašė. Netrukus buvo padirbtas gražus 
laivelis. Pusbroliai už savo prakaito darbą užmokesnio nepaėmė. 
Jie džiaugėsi kad giminės draug sugyvendami gali didelius darbus 
nuveikti;-----------  --------- ---------------

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BŪDUS VADUOTIS 
IŠ VARGŲ IR NELAIMIŲ

VARGŠAS JONELIS
Vieną sykį eidamas gatve sutikau bestovintį vargšą Jonuką. Pri

siartinęs paklausiau: “Ko taip nuliūdęs stovi Jonuk?” Mandagiai 
jis atsakė: “Mano brangi motinėlė guli mirties patale. Ką aš darysiu 
kuomet ji numirs.”

Praslinkus kelioms dienoms. Jonuko motįnėlė pasimirė. Pasku 
tiniai jam tarti žodžiai buvo: “Brangus vaikeli, nepamiršk savo varg
šės motinėlės. Pasimelsk už mano dūšią.”

Už kelių savaičių vargšas Jonukas išklausęs Bažnyčioje šv. Mišių 
eidamas iš bažnyčios prie durų pamatė vargšą elgetą sėdinti ir pra
šantį pagalbos. Jonelis turėjo kišenėje penkioliką centų. Pasigailėjęs 
atidavė vargšui, sakydamas: “Pasimelsk už mano motinėlės dūšią.”

Eidamas namo mąstė sau vienas: “Ką aš vargšas darysiu? Ati
daviau paskutinį centą.” Jam beeinant, prisiartino jaunikaitis pa- 
duodaams jam laišką. Liepia nunešti nurodytu antrašu. Jonelis nu
neša. Laiškelį priėmė sena moteriškė. Ji paaiškino Joneliui kad tą 
rytą, kuomet jis prie bažnyčios durų atidavė elgetai paskutinius pi
nigus, jos sūnus stovėjo netoli ir matė visą. Už tą prakilnų ir kilta- 
širdingą darbą ji prižadėjo Jonuką priimti į savo namus ir auginti jį 
kaipo savo vaikelį. >

Jonelis apsigyveno pas ją. Užaugo į gerą pavyzdingą vyra. Vi
sur ir visuomet visiems tardavo: “Būkite gailestingi neturtėliams ir 
Dievas gausiai jūsų darbus palaimins.”

Žiloje senovėje miške gy- tik pripildžius trečių gorčių 
. Taip jiem bepildant 
gorčių, ateina vėl tas 

pats karalius senukus aplan
kyti, manydamas, kad dabar 
senukai gmi gyvena. Bęt 
jis'Iabai apsiriko, nes senu
kai karalių šiuo kartu blo
giau pavaišino, negu pereit 
tą kartų. Tada karalius su
mano šitokį šposą iškrėsti. 
Atsisveikindamas jis padė
koja senukams už nakvynę, 
vaišes ir vėl prašo, kad atsi
lankytų pas jį atsinešdami 
kartu ir savo pinigus.

Na, ir vieną gražia dieną 
senukai nuvyksta pas kara
lių, nešdamiesi pinigus, į 
vaišes. Čia vėl juos gražiai 
pavaišina ir senukams ren
giantis eiti namb karalius 
nusiveda juos į tą patį kam
barį, kur pirma pinigus sė
mė, atidaręs pinigų skrynių 
sako: “Kad judu tiek pinigų 
turėdami gyvenate dar blo
giau, negu kad jų neturėjo
te, tad prašau pilti pinigus 
atgal į skrynia.” Senukai 
pinigus supylę verkdami su
grįžo namo ir vėl gyveno 
kaip gyvenę.

Senukas—pasakotojas pa
baigęs pasaką sako: Tad ma
no, mieli vaikeliai, matote 
kaip margam pasaulyj deda
si, kad jeigu žmogus daug pi
nigų turi, nori, kad dar dau
giau jų turėtų ir matote kas 
atsitinka.”

Papasakojo S. Povilaitis, 
Užrašė Ravi šakio Kiškelis

.SKAISTYBĖ
Jeigu kada nors mes mergaitės turime saugotis viso blogo tai šio

mis dienomis kuomet tiek daug kovos yra vedama~priešskaistybę.
Kur tik nepasisuksi tai matysi, išgirsi blogumus kurie reikalauja 

iš mergaitės širdies didės kovos, šie visi blogumai gali sužeist mūsų 
selas. Ištikrųjų, jeigu mes visa tą pildytume ką mūsų priešai reika
lauja iš mūsų, tai būtume prapuolę.

Bet nenuliūskime mergaitės. Turime vieną geriausią užtarytoją 
ir mokytoją, kuri mums padės, tai yra Panelė Švenčiausia. Ji tiktai 
viena pasiliko be pirmpradės nuodėmės. Kaipo mūsų Dangiškoji Mo
tina, skaisti, graži, padės mums jeigu mes pąsirodysime jos ištikimi 
vaikeliai.

SUSUKTAS PASAULIS
Vienoje mokykloje mokytoja klausia vieno vaiko laike geografi

jos klesės: “Pasakyk man Robertai, kokis yra pasaulis?”
“Apskritus.” tarė Robertas.
“Tu Vilimai pasakyk.”

^“Tur būt papluokštas (flat).
Pamatė mokytoja, kad Antanukas ranką iškėlęs nekantrauja, no

rėdamas duoti atsakymą.
“Gerai Antanuk, tu atsakyk.”
“Nežinau ar Roberto ar Vilimo atsakymai teisingi, bet aš manau 

kad mano tėvukas geriausiai žino geografiją, nes aš sykį girdėjau 
kaip jis mamytei sakė kad pasaulis yra susuktas.”

Jadvyga Nandžiūnintė (S.B.)

“Taip ir gerai,” sako beždžionė—visad geriausia santaikoje gy
venti.”

APKALBĖJIMAS
Vieną dieną Darata įbėgo greitai į savo bendraklesiečių kamba- 

rj apreikšdama naujieną.
“Žinote, noriu jums pranešti naujieną. Bet pirm negu pasaky

siu, turite prižadėti kad niekam apie tai nesakysite. Naujiena kurią 
pranešiu turi būti laikoma paslaptyje.”

Visos prižadėjo nesakyti
“Žinote Laura Flemingaitė, kuri gyvena netoli mano namų. Va

kar vakare jų namuose buvo didelės muštynės. Buvo taip. Mes iš
girdome nepaprastą kliksmavimą ir spiegimą. Priėjome prie lango 
pasižiūrėti. Žiūrime kad jie mušasi šluotomis, ir vėliau pradėjo 
knygomis mėtytis. Matėme kaip Laura pati užšoko ant stalo.

Mergaitės nusistebėjo tai išgirdusios. nes Laura jųjų mintyse sto
vėjo pirmoje vietoje kaipo gera ir pavyzdinga mergaitė klasėje:

Netrukus Įeina Laura šypsodama. “Mergaitės, klausykite. Va
kar savo namuose turėjome juokų. Po vakarienei sėdėjome svečių 
kambaryje Mamytė mezg', teta siuvinėjo, aš skaičiau iš geografijos 
knygos. Kažin iš kur atsirado svečias mūsų tarpe. Maža peliukė 
perbėgo per tetos ranką. Visos surikome. Brolis Pranas iš kito kam-

Metinis išvažiavimas, kaip buvoT'> •* •t'Su 
garsinta birželio 16 dieną, atkeltas .£■ 
savaite pirmiau, tai yra į birželio:', 
9 dieną, Linden Park Union City, .e 
Conn. Meldžiame gerb. kuopų pa- į 
skubint prisirengti su programų 
kuo kas galėsite prisidėti, nes lai-p 
kas gana patogus. Pasekmės išva
žiavimo priklausys nuo mūsų pri
sirengimo. Rengimo komisija-5' 
smarkiai darbuojasi ir išvažiavimo. 
laiką permainė dėlto, kad 16 bir- 
želio yra rengiamas šv. 
parapijos išvažiavimas, 
rėt geras pasekmes buvome 
versti permainyti dieną.

J. Bernotas,

■ užmusiAu vaiką.
Mažas keturiu metų Albinukas uždusęs parbėga iš mokyktos. 

tina klausia; “Kas atsitiko Albinuk?”
Alsuodamas vaikelis atsako: “Mama! aš vaiką užmušiau!”

veno diedukas ir bobutė, pinigų 
Juodu turėjo mažų trobelę, 
Juodu pindami pintines iš 
medžių šaknų šiaip taip pra
si maitvdavo.

Rengimo Komisijos Narys.

<-----------

Am. Lietuvių R. K. Federacijos ; 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugptt- -j 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Ciceru“ 
UI.

KadangTFederacijos metinis su- '“j 
važiavimas yra gana svarbus amo- 
rikiečrų lietuvių katalikų gyveni- 
me įvykis, taigi visi visuomeninto- " | 
kai yra prašomi raginti savo ko-.* 
lonijas rengtis prie siuntimo atsfeo- ' 
vų ir patiems gerai pasiruošti n? ” 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe- 
deracijos Kongrese, nes bus svar-^ 
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijoj'^ 
Sekretorijataa^ 

180 Hale Avenue, . |
Brooklyn, N. Y.

KATĖS TEISME
Kažin-kur katės pavogė sūrio gabalą. Pradėjo dalytis, susipyko, 

susivaržė: purkšt, purkšt! akis ėmė draskytis. Nusinęšusios sūrį pas 
beždžionę, meldžia:

“Būk tokia gera, padalyk mums lygiai pusiau.”

“Gerai,” atsakė beždžionė ir ėmė dalyti. Pasistatė svarstykles, 
perlaužė sūrį į dvi dali. Vieną gabalą padėjo ant vienos svarstyklių 
lėkštelės, antrąjį—ant antros. Dešinioji lėkštelė žymiai persvėrė kai
riąją.

“Perdaug ant dešiniosios.” pastebėjo beždžionė ir atkando gerą 
gahala. Vėl padėjo sūri ant lėkštelės, bet tada kairioji persvėrė.”

Paėmė beždžionė sūrį nuo kairiosios, vėl nugraužė gerą gabalą ir 
deda ant svarstyklių... Vėl atsvėrė dešinioji.

“Reiks vėl atkasti-nuo didžiojo gabalo,” nutarė beždžionė ir jau 
norėjo kąsti.
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TUYOS ĮSTATYMAI

■— J 11 J"*’*" Į1
kuri skolą visiškai apsaugo
ja ir sutartus nuošimčius ga
rantuoja. Tik kam nors sko
linant reikaSnga jau iškal- 
no su šia skolos apsaugojimo 
tvarka susipažinti ir tik ge- 
•rtttsrpalariiimis vaduotis to- 
je srity.

Apart rimtos pinigų ap
saugos žemės ūky pravartu 
pirkti namus miestuose ir 
miesteliuose, kurie dabar 
Lietuvoje neša labai geią 
pelną ir duoda didelius nuo
šimčius ir gerai pirkimą at
likus pinigas visiškai saugus 
ir dėl jo nėra ko rūpintis. 
Pačioje Amerikoje tokių 
nuošimčių dar niekur nega
lima gauti padėjus savo pini-

__ gus ir gal kartais ne taip jau

*

Į VISUOMENĘ _
“:1“ ■■ųž 12 mll. vargu krašte su- =3

! 8UBSCBIPTION KATES: 
yeariy.................................$4.50

$$&rlT ••••••••••••••••• .$5.50 
oncė per week yearly. .$2150 

once per week yearly... .$&0Q

^DARBININKAS”
M6 Vest Broadway South Boston, Mass.

Telephone South Boston 0620
įfe. ai—————— 
Kmerikos lietuviai ir LIE-
K- 
r->--

ĮfeLy 1. Budėkime savo teisią .
sargyboje.

Kas rengiasi atlikti kurį 
nors svarbesnį darbą ar pra- 

j. dėti didesnį biznį privalo bū- 
; tinai išmanyti įstatymus, ku- 

rie šią veikim/o sritį tvarko. 
yNNesusipažinus su atatinka- 

paais įstatymais galima kar
tais labai sunkiai nukentėti, 
pralošiant gana dideles pini
gų sumas, jas padėjus į kurį 
nors nesaugų arba kartais ir 
labai rizikingą biznį. Kad 
taip atistinka, tai nereikia 
čia man nurodinėti, tuo ne 
vienas amerikietis lietuvis 
savo tėvyne nusiskundžia. O 
čia dažnai būva kaltas įsta
tymų nežinojimas. Patsai 
negi tuos įstatymus gali su
vaikyti, tuo labiau, kad jie 
daugumoje parašyti nelietu
viškai, o mums palikti iš ru
st} gadynės. Čia nėra dar bė- 
dos, reikia tik kreiptis į pa
tikimus ir rinitus teisių žino
vus — dorus advokatus, ku
rie išaiškinti ir reikale pa
tarti gali.

Nemaža mūsų brolių ame
rikiečių yra praleidę savo 
turtus, savo sutaupytus pini
gus, juos atiduodami į įstai- 
gas arba vietas, kurios ne- 
rimtos ar pačiais įstatymais 
tų pinigų gavimas atgal uie- 

h £uo nepatikrintas. Pasitei- 
P Tavus prieš savo pinigų kam 

skolinimą ir pasitarus apie 
F rimtų‘dokumentų sudarymą, 

gavainū suprantama įdėtas 
t kapitalas ne tik kad nežūtų, 
įy bet dar ir gerus nuošimčius 

atneštų savininkui.
Apart to daug yra iškelia- 

| vusiųjų į Ameriką savo tur- 
££ tus ar palikimus turėdami. 
Kpfiet iš visa to mažai ką sau 
fc-'Įiaudos turi, jei nepasirūpi-’ 

tia pačias savo teises išsiaiš- 
kinti ir paskui jas reikale 

| tinkamai apginti. Pravartu 
b. Įeisiu gynimo reikalu saugo- 
\ tis suktų ir prieš nieką neat- 
r sakančiu žmonių, kuriui viso- 

šalyse, tad žinoma ir Lie- 
gptuvoje sutinkama ir randa- 

jna.
Kokie lietuviški Įstatymai ir ar 
jie ganėtinai gali apsaugoti.

X <•
Lietuva nors maža valsty- 

Oiė, bet įstatymų turi labai 
' flaug ir gana įvairių. Čia at- 
t^odvtų, kad mūsų tėvynė la- 
L|)ai didelius žemės plotus tu- 

ir pasidalijusi į daugelį 
Skaistybių, kad tiek^jlaug 
fc>kirtingų teisių. O ji] yra sa- 
Ui): 1) Suvalkija turi savus 
įstatymus, ._vadinamas t Na- 
Eboleono teises arba kodeksus, 
Hįųrie dar ir po šiai dienai 
Įfreikia ir skiriasi labai daug 
Rkuo nuo kitų Lietuvos šalių
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įstatymų. Taip kad kas lie
čia Suvalkiečio reikalus ar
ba daromą kurį nors biznį 
Suvalkijoje, tas visiškai ne
pritaikoma tuo atveju kitose 
Lietuvos dalyse. Kauno, Vil
niaus ir Gardino buvę guber
nijos turi vėl savus įstaty
mus, vadinama rusiška ista- 
tymų rinkinį susidedantį iš 
16 tomų, kurie taip painūs 
ir išmėtyti įvairiuose tomuo
se, kad tik nusimanantis ga
li žinoti kaip kuris reikalas 
tais įstatymais yra tvarko
mas.

Maža to, net nedidufis Pa
langos valsčius turi savas 
nuo kitos Lietuvos skirtingas 
teises ir jomis gyvena. Pas
kui vėl Klaipėdos kraštas, 
kuris gyvena savais, vokiš
kais ir dar dabar Seimelio 
gaminamais įstatymais. To
je, įstatymų marguniynėje ir 
virtvnėje tik žinovas gali iš
sipainioti ir tinkamus pata
rimus suinteresuotam asme
niui duoti.’

Prie šių senu labai vieni 
kitiems svetimų ir svarbiais 
įmuktais skirtingu istatvmn 
prisideda daugybė visokių 
naujų lietuviškų jau mūsų 
tėvynės Seimų ir dabai- pa
čios vyriausyliės gausįai iš
leisti] ir leidžiami]jų Įstaty
mų. kurie vienu ar kitu at
veju gali interesuoti. ar pa
liesti lietuvius amerikiečius.

Savo kapitalu vežimas ir j u 
saugojimas lietuviškais 

Įstatymais.

Lietuva kaip mes visi pui
kiai žinome yra daugumoje 
ūkio ir ūkininku šalis. Čia vi
sokios pramonės ar prekybos 
yrajjibai nedaug ir ja užsi
ėmimas nevisumet apsimoka 
ir pelningas yra. Pravartu 
tad visas savo dėmesys kreip-< * . ti į ne.judamybes. jas įgijant 
arba joms apdovanotiems, 
geriau sakant jų savinin
kams skolinant pinigus, ku
rie neštų gerus nuošimčius.

Lietuvoje galima pinigus 
drąsiai dėti į žemės ūkį ir į 
mūsų miestų turtus. Visiš
kai nepavojinga kokia Lietu
voje valdžia bebūtų, kad įdė
tas pinigas į žemės ūkį tik
rai niekad neprapuls. Jeigu 
patsai sau ūkį nusiperki, tai 
dar geriau, tikrai žinai, kad 
rimtą ir nepavagiamą turtą 
įsigijai. Tik pirkdamas turi 
npsipažinti kaip toje srity 
šiuo atveju yra nustatyta 
pačiais įstatymais ir kiek jie 
gina pirkėjo reikalus. No- 
ript skolintų žejnės savinin
kui irgi galima’pinigus rini
tai ir saugiau padėti. A'ra 
tam tikra įstatymais nusta
tytą Jr patikrinta

saugu su pačiais pinigais 
kaip savo tėvynėje tinkamai 
juos į turtą įdėjus, kur ūkius 
ar miestuose namus įsigijus 
ar tų turtų savininkams sa
vus pinigus išskolinus su ge
rais ir tvirtai padarytais 
skolos dokumentais.

Mūsų įstatymai tam tikra 
tvarka per notarus ir vpote- 
kos skyrius Suvalkijoje1 ar 

.Klaipėdos krašte sudarius 
skolos dokumentus gerai ap
saugoja skolintoją, pinigų 
savininką nuo pražuvimo jo 
sunkiai užsidirbto kapitalo 
ir duoda dar progos nuošim
čius gauti.

Mes Šiuo savo žygiu gali
me daug prisidėti taip pat ir 
prie savo krašto turtų perve
dimo į lietuviškas rankas, 
kas itin labai ir labai reika
linga mūsų miestuose ir 
miesteliuose, kur. dauguma 
namų ir kitų turtų yra ne lie
tuvių rankose. Tik panorė
kime.- o savo kraštui tuo 
daug padėsime ekonomiškai 
sustiprėti ir lietuviškam gai
valui ant kojų atsistoti.

Dr. jur. Pr. V. Raulinaitis, į .
advokatas.i<1’Šiandien jau aiškėja, kad 

neviską supirksime. Ypač

Pereitų Dietų vasara buvo nepalanki ūkininkams, y- 
pač šiaurinėj Vilniaus krašto daly. Dėl liūčių žuvo va- • 
surojus, labai nukentėjo rugiai. Daugybė ūkininkų geį- 
mų jau dabar neturi duonos, gyvuliam^ pašaru nphi- 
tūrės ir pavasrio sėjai sėklų. Badas su visomis savo 
pasėkomis greitais žingsniais artinasi į šiaudines mūsų 
brolių lietuvių pastoges.

Laikinajam Vilųiąus Lietuvių Komitetui pasiūlius, 
Labdarybės Draugija (Centro Komitetas), apsvarstęs 
savo posėdy šių metų kovo mėn. 10 d. apverktiną. Vil
niaus krašto šiaurines dalies gyventojų būklę, ryžosi im
ti į savo rankas šelpti nukentėjusius nuo nederliaus. Dar 
laiko ligi,rugiapiūtės daug ir nemaža ašarų galinta nu
šluostyti, dar ne vieną linksmesnį spindulėlį įnešti į 

" šiaudinę pastogę, kur badas jau skečia savo žiaurias 
rankas. Broliai lietuviai L neduokime, kad mūsų vaiku
čiai rytų seilę, kai kiti, gauna iš svetimų pieno lašą ar
ba duonos gabalėlį, Pasirūpinkime ir mes savo nelai
mingaisiais.

Labdarybės Draugja sudarė iš žemiau išvardintų 
sekciją Tr Išiojihreipiasi į visuomenę, kviesdama dėti 
aukų. Ji taipogi kreipiasi į visuomenę tverti komite
tus vietoje, kurių vieni rūpintųsi aukų rinkiniu, kiti jų 
dalinimu. Labd. Draugijos sekcija—Komitetas pirmon 
galvon norėtų aprūpinti mažučius, sustiprėjusi materi- 
jaliai—ji pasistengs praplėsti šelpimo darbą, Sekcija— 

' Komitetas tikisi susilaukti paramos iš brolių lietuvių, 
amerikiečių, vietos kunigų, mokytojų ir šiaip plačiosios 
visuomenės. •

K. Stasys. Kun. K. Čibiras, K. Veleckas, 
Kun. N. Raštutis, V. Budrevičius.

LIETUVIS MEKSIKOS
SUKILĖLIŲ NELAISVĖJE

• ' • c

Pernai kovo 26 d. klaipė
diškis—retei uitis—iškėlląvo 
dviračiu aplink pasaulį. Da

paaim. Tuo būdu, be limt ir bulvių, iš Užsienių teks į- vežti šiek tiek cįąr miežių ir avižų.
Be to, iš ūkininkų, lahiąm. 

šiai nukentėjusiose vietose, 
pęren)wu\ žemės mokesčiai, bar jis Meksikoj. Per tą lai- . 
neieškomos skolos už atleis- ką aplankė Vokietiją, Aus

triją, Šveicariją, Prancūzi
ją, Belgiją, Olandiją, Ang
liją. Laivu nuvyko į Kana
dą ir iš ten į Ameriką, pas
kui pateko Meksikon. Kelio
nėj, kaip rašo “L. K.” tu
rėjo visokių nuotykių, buvo 
apiplėštas, sužeistas automo
bilio. Meksikoje pakliuvo į 
sukilėlių nelaisvę, bet nak
ties metu paspruko ir tęsia

3.

(Čia paduodame svarbesniąsias vietas iš p. žemės ūkio ministerio kal
bos, pasakytos žemės ūkio Rūmų, visumos suvažiavime 

1929. III. 19.)

Pernykštis nederlius sun
kiai prislėgė šiaurės ūkinin
kus. Vyriausybė susirūpi
no jų šelpimu. Beveik visur 
dabar teikiama pašalpa grū
dais. Javų supirkinėjimui 
pradžioje buvo skirta 10 mi
lijonų litų, paskui dar pri
dėta puspenkto milijono, va
dinas, viso puspenkiolikto 
milijono litų* Prašymų su
šelpti padavę 49 tūkstančiai 
ūkininkų. Vietos komisijos 
paskyrė 45 tūkst. ūkininkų 
pašalpų.

Toliau p. ministeris sako:

Kilimas, Lietuva.

tas liečia linų sėmenis' ir 
bulves. Linų sėmenų pas 
mūs maža ir tos pačios dau
gumoje sėklai 
tenka pirktis iš

“Jų (bulvių) 
mioje Lietuvos dalyje buvo 
menkas. Žiemos metu pa
dėtis šioje srityje dar pa
blogėjo dėl didelių, ilgai nu
sitęsusių šalčių, daug bulvių 
sušalo.”

Šiandien maž daug su
pirkta už 9 ir pusę milijo
no litų; gal dar seksis su
pirkti už 1 ar pusantro mi
lijono litų, bet daugiau kaip

netinka ir 
užsienių.” 

derlius žy-

neieškomos skolos ųž atleis
tą mišką kreditan naujaku
riams, už sėklą, už nuomą, 
už sklypus, už centrus ir tt. 
VĘą tąi pavęrtus į pinigus, 
Lietuvos ižduo -ir bendrai 
Lietuvos valstybei nukentė
jusieji rajonai kaštuos ne 
mažiau, kaip trisdešimt 
kelis milijonus litų.

Su linų išvežimu, į užsie
nius yra nepergeriausia: jų 
kainos nėra aukštos; 1928 m.Pceti°nS toliau, 
linų pluošto rūšis žema, tuo 
tarpu kai linų būdavo išve
žama iš Lietuvos daugiau
sia.

Medžio išvežama dabar 
daugiau apdirbto. Tas išly
gina kainų nedateklių pušių 
ir eglių srityje.

Pieno produktų peniai 
metais išvežta už apie 27 mi
lijonus Ųtų, šiemet tikimasi 
iš pieno 36—37 milijonų.

Prekybos sutarčiai su Vo
kietija įsigalėjus, turės pa
didėti gyvulių ir kiaulių iš
vežimas, dabar jis jau, nors 
ne po daug, prasidėjęs. Už 

' kiaules kainos mokamos ga- 
■ na geros; už riebias bekoni- 
nes, pusiau penimes moka
ma apie 125 lt. už centnerį; 
pavieniais atsitikimais ir 
daugiau. Taip pat už ne
blogus galvijus, penėtus ar 
šiaip gerai maitintus, moka
ma 70—80 litu centneriui.£ 
Blogi] karvių, mažų veršelių 
neperkama.

Rugių kainos pas mus 
svynioja tarp 27—28 litų.

Žemės ūkio kooperacija. 
“įvykdžius tam tikrą per
tvarkymą, — nors tai ne vi
sur kur geruoju pasidarė, 

' ne dėl ūkininkų, o dėl paša-

vystosi, 
Sviesto 
nelabai 
gerėja;

ženįės nauja- 
tik 40 keli 
ir jos didžiu- 
s a v a n o -

linių jėgų kliudymo, — bet 
visgi persitvarkymas veik 
galutinai jau įvykęs ir pie
ninės žymioje dalyje amor- 
tizuojasi, sveikai 
gyvena su ateitimi, 
rūšis, nors dar ir 
sparčiai, vis dėlto
lietuviško sviesto vardas už
sienyje taip pat pagerėjęs. 
Taip pat centro tarpininka
vimas žymiai atpigęs.”

Kai dėl žemės reformos, 
p. ministeris pažymėjo, kad 
stengiamasi išlyginti viso
kius nuosavybės bei valdy
mo srityje kaitaliojimus. 
Parceliuotinos 
kuriams lieka 
tūkstančiai ha. 
ma turi tekti
r i a m s. Per dvejus me
tus galima bus tai baigti ir 
1931 m. teks padaryti galu
tinį šių reikalų užbaigimą.

Išskirstyti į kaimus dar li
ko apie 1 milioną ir 300 tūk
stančių ha., tai keliasdešimt 
kartų didesnis plotas, negu 
naujakuriams ir mažaže
miams parceliuotinos žemės. 
Tik laukiama kol bus pa
ruošta nauja matininkų par
tija.—“M.L.”

tvarka,

Selma La gerte f

Motinos Paveikslas
A PSAKYMAS.

Žveju kaimo namu tarpe, kurie taip panašus 
vienas i kita didumu, langų skaičiumi ir vieno
do aukštumo dūmtraukiais, stovėjo ir locmano*) 
—senio Vatsono namai.

Žveju kaimo butus puošė vienodos rūšies bal
dai: languose matėsi tos pačios gėlės, kampinėse 
spintose tos pačios sraiges ir karoliai, o sienose 
kabėjo tie patys paveikslai. Visi žvejų kaimo 
gyventojai gyveno senoviškai, nekeisdami vie
ną kartą užvestų papročių. Nuo to laiko, kai 
locmanas Vatsonas paseno, jis ėmė gyventi nu
statyta tvarka: jo n tuną i, jo butas ir visas įren
gimas—viskas buvo lygiai taip pat, kaip pas 
kitus.

Sienoje, netoli lovos, senis pakabino savo 
motinos paveikslą. Kartą naktį jis sapnavo, kad 
paveikslas išėjo iš rėmų ir. atsistojęs prieš jį, 
garsiai pasakė: “Vatsonai, tu turi apsivesti.”

Senis tuoj pradėjo aiškinti paveikslui, kad 
tai negalima. Jam buvo apie septyniasdešimt 
metų. Bet motinos paveikslas nuolat-kartojo: 
“Matsonhi, tu turi apsivesti.”

Senis labai gerbė motinos paveikslą. Jis jam 
ne kartą gerai patarnavo kebliais atsitikimais, 
ir jam visada sekėsi, kai jis klausėsi tų patart
inų. Bet šį kartą Matsonas jokiu būdu negalėjo 
suprasti paveikslo patarimo tikslą. Jam rodėsi, 
Kad šituo atveju paveikslas prieštarauja tiems 
patarimams, kuriuos anksčiau suteikdavo. Gu
lėdamas lovoje ir galvodamas. Matsonas ne^

*) Locmanas—jūrininkas, kuris gerai žino jūros pa
kraštį ir laivų kelią. Locmanai paprastai įveda į uostą 
svetinius laivus.

rom prisimindavo tai, kas atsitiko, kai sumanė 
pirmą kartą apsivesti.

Prieš pat vestuves, tuo laiku, kai jis rengėsi 
prie šliūbo, vinis iššoko iš sienos ir paveikslas 
nukrito žemėn. .Jis tai palaikė blogu ženklu; 
paveikslas, matyt, perspėjo jį dėl vestuvių. Ta
čiau jis į tai neatkreipė dėmesio. Paveikslas 
neapsiriko. Ne ilgai Matsonas gyveno apsi
vedęs. <

Kai jis nutarė vesti antrą kartą, tas pats pa
sikartojo. ' Paveikslas vėl nukrito žemėn; bet 
šį kartą Matsonas jau nedrįso nepaklausyti 
perspėjimo. Metęs galvoti apie vestuves ir su
žadėtines, jis pasisamdė jūreiviu į didelį laivą 
ir kelis kartus apvažiavo aplink pasaulį. Pas
kui vėl sugrįžo į gimtinę.

* - Ir štai, paveikslas vėl prabilo, dabar jau į- 
sakydamas jam apsivesti. Nežiūrint savo pa
klusnumo, jis negalėjo nė pamanyti, kad tai tik 
paprastas šposas.

Bet paveikslas, vaizduojąs rūstų veidą, lyg 
tai sustingusį nuo jūros vėjo smarkumo ir sū
rios drėgmės, buvo nepermaldaujamas.

Skambiu balsu, papratusiu girti prekes žu
vų rinkoje, jis kartojo: “Tu tūli apsivesti.”

Senis Matsonas prašė motinos paveikslą pa
galvoti apie tai, kokioje parapijoje jie gyvena.

Visu žvejų kaimo namų stogai aukst^r aš
trūs, sienos išbaltytos; visi laivai padaryti vie
nodai ir vienodais žvejų įrankiais aprūpinti, 
čia niekas nieko nedarė nepaprasto. Ir moti
na, kad būtų dar gyva, -pasipriešintų tokioms 
vestuvėms, ji visada kietai laikėsi senų papro
čių ir tvarkos. Žvejų kaime dar nebuvo tokio 
atsitikimo, , kad septynių „dešimčių metų senis 
apsivejftų-^-tai ‘jau'ėįo1 iš ^bendros tvarkos ribų.

Pasakius tuos žodžius, motinos paveikslas iš
tiesė ranką, papuoštą žiedais, įsakydamas seniui 
klausytu Jo motina visada atrodė labai išdidi.

kai apsivilkdavo savo juodus šilkinius rūbus, Į- 
vairiais kaspynais papuoštus ir blizgančius kaip 
metalas. Didelė blizganti saga ir sunkus aukso 
retežėlis Matsonui visada įvarydavo baimės.

Kad ji jam pasirodytų kasdieniniuose rū
buose, su marga skepeta ant galvos, languota 
priejuoste, aplipusia žuvų žvynais, jo nebūtų 
apėmusi tokia didelė pagarba. Bet dabar—vis
kas turėjo baigtis taip, kaip motina reikalavo: 
jis pasižadėjo apsivesti.

Po to motinos paveikslas vėl įsispraudė i sa- 
rėmus.
Kitą rytą senis Matsonas prabudo su baime. 

.Jam ir i galvą neatėjo nepaklausyti motinos į- 
sakymo; jos paveikslas, be abejonių. geriau ži
nojo, kas jam naudinga. Bet jis su baime gal
vojo apie ateiti.

Tą pačią dieną jis nuėjo ir pasipiršo vargin
go žvejo dukteriai. Ji buvo negraži, susikūpri
nusi; jos smakras buvo pirmyn išsikišęs. Bet 
jos tėvai sutiko ir paskyrė dieną visiems važiuo
ti į miestą oficialiai paskelbti apie sutuoktuves 
parapijoje.

Kelias iš žvejų kaimo į miestą ėjo jūros pa
kraščiu pievomis ir per šlapius laukus. Ketvir
ta dalis kelio buvo laimi šlapia: kalbėjo, kad 
žvejų kaimo gyventojai, jei panorėtų, galėtų tą 
kelio dalį išgrįsti grynu sidabru. Žvilgėdamas 
kaip žuvies žvynai, kelias gražiai vingiuotų tarp 
balų ir kalvų, apaugusių krūmais.

Senis Matsonas gal būt kiek ir džialigtūsi 
žingsniuoti tokiu keliu savo sunkius Imtus ap
avės. Dabar mat jau reikėjo vaikščioti į mies
tą dažniau, negu jis to geidė.Ją dokumentai -buvo netvarkoje. Dėl to ir vestuvių užsakos negalėjo įvykti. Tai atsitiko todėl, kad jis paskutinį kartą prieš daugelį metų ketindamas vesti taip staiga po to nuo vestuvių atsisakė. Praėjo daug laiko, kol kunigaą

vo



vieną,

Suv. Valstijų valdžios arba jos įstatynių.

) Zundas—sąsiauris tarp Zelandijos salos ir Švedijos.

na., 
nėr

Kvota apie socialdemokra
tu centro komiteto ir “So
cialdemokrato” redakcijos 
bendradarbiavimą su Pe
rint m inkų organizacija kri
minalinėj policijoj baigtą*; 
30 asmenų su Vincu Galiniu 
priešaky perduodama teis* 
mui. Byla jiersiųsta kariuo
menės teismo valstybės gynė*, 
j ui.

reikalinga, jeigu atlikta prie notaro tai notaro antspaudu reikalingą.
Ateivio ir Jo ĮjfldTTrinfrą 
Išegzammavimaa.Kaip buvo minėta, ateivis turi pasiųsti aplikaciją į arčiausią imiųigracijos stotį, ir jam į trumpą laiką bus pranešta kur jis turi nueiti ant egzamino.Tam tinkamas viršininkas bandys sužinoti —1) jog ateivis nėr pilietybei negeistinas;2) jog nėr įleidimo nuolatiniam apsigyvenimui rekordo ;3) jog jis atvažiavo į Suv. Valstijas prieš birželio 1 d., 1921 m.;

4) jog jis visą laiką šio
je šalyje gyveno;

5) jog yra geras ir doras 
žmogus;

6) 'jog nėr deportuojamas.
Prirodyti, kad jis atvyko 

į Suv. Valstijas prieš birže
lio 1 d., 1921 m., ateivis tu
rės pristatyti prislėgtus pa- 
Jiūdijimius dviejų teisingi} 
liudininkų, kurie turi būti 
Amerikos piliečiais. Papras
tai liudininkai turės asme
niškai nuvykti į pačią vietą 
kur ateivis bus egzaminuo
jamas arba jeigu tas ofisas 
per toli jie bus paprašyti 
nuvykti prie jiems arčiau
sios immigracijos stoties. Ir 
tik kuomet liudininkai ne
gali asmeniškai pribūti, jų 
afidavitai bus priimti.

Jeigu ateivis gyveno ke
liose vietose tad turės gauti 
paliudijimus dviejų tinka
mų iiūdininkų iš kiekvienos 
vietos.

mai, dėl kurių ateivis bus iš- 
deportuotas jeigu išgyveno. 
Suv. Valstijose penkius me
tus arba ilgiaus. Jeigu atei
vis atvažiavo prieš birželio 3 
d., 1921 m., ir neapleido ša
lį per paskutinius metus, ne
bus deportuojamas.

Sekančios kljasos ateiviai 
deportuojami bile kada,
ATEIVIAI

Kurie remia arba mokina 
sunaikinimą turto,

Kurie remia arba mokina 
anarchiją arba pervertimą

Oficialus “Eltos” biuleti- nis pranešė, kad šiomis dienomis atvykęs Kaunan iš Varšuvos užs. reik, m-rio“ Jog Visą Laiką Šioje Šąlyje 
Gyveno.”----- - ----------- .Immigracijos viršininkas paaiškina ką reiškia “ne- petraukta rezidencija Suv. Valątijęse.” šešių mėnesiųf arba trumpesnio laiko, išvažiavimas nebus skaitomas rezidencijos pertraukimu. Ir jeigu ateivis buvo išvažiavęs ilgiaus šešių mėnesių bet mažiaus vieno meto — “tai vistiek atyda bus kreipiama į aplikanto norą, kelionės tikslą ir ką jis veikė išvažiavęs.”Vieno meto arba ilgesnis išbuvimas, pertrauks nuolatinę rezidenciją ir ateivis negalės užsiregistruoti. Tą įstatymas aiškiai nustato.
“Jog Yra Geras ir 
Doras žmogus.”

Tyrinėjantis viršininkas 
bandys sužinoti nuo liūdi-: 
ninku, ir iš kitur, ar apli- 
kantas yrą geras ir doras 
žmogus. Jis gali vesti tyri
nėjimus jis nori sužinoti tei
sybę.
“Jog Ateivis Nėr 
Deportuojamas.”

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA ”

VARDU

Kovo 2“d. įstatymas pri- 
1imtas pavėlinti ateivius atvykusius į Suv. Valstijas prieš birželio 1 d., 1921 m.— bet, kurių legališko įleidimo nėr rekordo—užsiregistruoti įvažiavimą dabar ir tokiu būdu legalizuoti buvimą šioje šalyje. Tas įstatymas, Public No. 962, 70-to Kongreso, yra Vincent-Schnei- der-Copeland įstatymas, H. R. 349, ąpie kurį jau gana daug buvo rašyta. Immigra- eijos Biuras ką tik išdavė tvarką, kurią turės sekti a- teiviai, kurie nori nauju įstatymu pasinaudoti.

Padavimas Užsiregistravimo 
Aplikacijos

Po liepos 1 d., 1929 
ateivis, kuris žino, kad 
jo legalįško įleidimo i Suv. 
Valstijas rekordo — ar to
dėl, kad jis pats žino, kad 
nelegališkai atvažiavo, arba 
todėl, kad kuomet jis pra
šė antrų popierų. jam bu
vo pranešta iš Natūralizaci
jos Biuro, kad nebuvo gali
ma rasti jo atvažiavimo re
kordo — galės paduoti apli
kaciją. asmeniškai arba laiš
ku, arčiausiame irrimigraci- 
jos stotyje. Specialė forma 
(forui 659) yra pagaminta 
tokioms aplikacijoms. Val
džios spaustuvė tik dabarti
niu laiku pradeda gaminai 
šitas formas, į trumpą laiką 
jos bus gatavos. Su pasiun
timu aplikacijos reikės pasiųsti $20.00 krasas pinig- 
laiškiu. Po aplikacija apli
kantas turės parašyti savo 
vardą ir prisiekti prie auto
rizuoto aficieriaus, kuris au
torizuotas prisiekdinti žmo
nes. jo antspaudu būtinai

tas, arba į arčiausią paštą 
jeigu per toli nuo tos sto
ties gyvena, ir gauti savo 
c-ertifikatą. Jis po tuo cer- 
tįfikatu turės pasirašyti, pa- 
sirašymas įvyksta prie im- 
migracijos inspektoria is tr
im pašto viršininko (jeigu 
pašte gautas). Po certifika- 
tu pasirašys immigracijos 
inspektorius.
Kuomet Užregistravimo Certfika- 
tas Apgavingai Išgautas.

Bile kada po užregistravi
mui atvykimo, jeigu bus 
rasta kad tas certifikatas 
yra apgavingai išgautas, 
nuo ateivio bus reikalauta 
tuoj sugrąžinti jo Užsiregis
travimo Certifikatų val
džiai. Atsitikimą^ bus pa
vestas Suv. Valstijų advo
katui ir ateivis bus varžin- 
gai nubaustas.

STEIGIA PIENO BENDROVĘ

Stempliai, Švėkšnos vai. 
Vietos rajono agronomas 
kovo 24, 25 ir 26 d. Stemp
lių kailiULprądžios mokyklos 
bute buvo suruošęs ūkiškus 
kursus. Kursuose buvo duo
ta ūkininkams naudingų ži
nių iš žemės tręšimo, žemės 
išdirbiniu, pienininkystės ir 
pan.

Kursus klausė ne maža ū- ■»
kiuinkų. Supratę svarbą 
pienininkystės, ūkininkai .ė- 
mėsi darbo steigti kaime 
pieno b-vę. Šioje apylinkė
je pieno tikimasi atsiras pa
kankamai, kad pienine turė
tu darbo.

— Taip, žinoma. Giniau kuo greičiausia vi
sa tai atlikti.

— Ar tamsta nuo to viso negali atsisakyti? 
Juk esi jau ne jaunas žmogus.

Kunigas be reikalo stebėjosi. Matsonas ir 
pats buvo tvirtai įsitikinęs, kad jis jau per daug 
senas, bet jis privalėjo apsivesti.

Kitokios išeities nebuvo.
Taip vaikštinėjo Matsonas pas kunigą ištisus 

metus, vis laukdamas žinių iŠ konsistorijos. Pa
galiau vis dėlto jam atsiuntė leidimą iš konsisto
rijos.

Kaimvnai nė valandėlei nepaliko Matsono 
reikalo ramybėje. Visur, kur tik jis pasirody
davo, aikštėje, turgavietėje, netoli uosto, žuvį} 
krautuvėse iv ligi pat Zundo*), kur gaudė sil
kes,—visur kaimvnai jį sutikdavo pajuoka.

Kaip tai senis Matsonas galėjo sumanyti ap
sivesti: juk jis pabėgo iš bažnyčios, antrą kar
tą sumanęs vesti! Žmonių kalbos negailėjo nei 
jaunojo, nei jo sužadėtinės.

Bet blogiausia buvo tai, kad niekas taip kar
čiai nesijuokė dėl viso šito, kaip pats senis Mat
sonas. Motinos paveikslo noras tiesiog varė jį 
iš proto.

Kartą vakare, tą pa čia dieną, kai kunigas 
pirmą kartą paskelbė apie jo vestuves, Matso
nas. kaimynų pajuokom išvargintas, nuėjo pa
sivaikštinėti ties akmeniniu paaukštinimu prie 
pat jūros kranto, aukšto, baltai nudažyto švytu
rio linkui. Nors ten jis tikėjos kiek pasilsėti, 
bet susitiko su savo sužadėtine. Ji sėdėjo ir 
verkė. Jis paklausė: “Ar tik' nemyli ji ką ki
tą ?” Ji iš karto nieko neatsakė, atsidėjusi mė- 
tvdama mažus akmenėlius į jūrą.

“Jai tur būt patinka kas kitas ?—pamanė 
Matsonas.—Bet ne, tai negali būti.”

Apylinkės apie švyturį labai gražios. Aplink 
ūžia skaistus Zundo vanduo, nuožulnus krantas, 
lygiakampės žvejų bakūžės, miestas tolumoje,— 
viskas apšviesta amžinuoju jūros grožiu.

Iš retų nikų, ne retai užtemdančių akiratį į 
vakarus, laikas nuo laiko pasirodo laivelis.

Stiprioms rankoms irkluojant, jis greitąi 
atėjo prie prieplaukos. Vanduo linksmai ūžia, 
aplink kilį,*) laivui paukščiu skrendant siaurą
ja įlanka. Tuo pačiu akimirksniu tyliai nusi
leido būręs. Žvejai linksmai luošojo kepurėmis, 
o laivo dugne blizgėjo pagautų žuvų žvynai.

X

Tuo laiku, kai Matsonas stovėjo prie švytu
rio bokšto, laivas priplaukė: jaunas bernas, sė
dėjęs prie vairo, nusiėmė kepurę ir linksmai 
linktelėjo galva jaunos merginos pusėn. Senis 
Matsonas pastebėjo, kaip užsidegė jos akys.

“Štai kaip,—pamąnė jis,—tu pamylėjai įmi- 
tį gražiausią kaimo berną ? Taip, bet jis ne tau. 
Nesulaukusi jo išeisi už manęs.”

Senis jautė, kad motinos paveikslas dar te
beturėjo didelę Įtaką jo žygiuose.

Kad mergina būtų pamylėjusi žmogų, už ku- 
; rio galėtų tikėtis ištekėti, tai senis gal kitaip 

savo kietą pasiryžimą apverstų.

kanc. šefas p. šuintakuvskis 
atvežė pirmosios Lietuvos 
sutarties su Lenkija ratifi
kavimo dokumentą ir atsa
kymą į Lietuvos vyriausy
bės pasiūlymą sureguliuoti 
prekybinius santykius.

Mūsų visuomenė santykių 
su Lenkija rutoliojimusi la
bai įdomaujasi.
Šumlakovskis sutiko priim

ti žurnalistus.
Lietuvos viešbučio centri

niuose kambariuose mus su
tiko jaunas elegantiškas po
nas. Tai pasirodė esąs p. 
Šumliakovskio sekretorius 
p. Marchvinskis. Jis mus 
paprašė truputį palaukti. 
Kalbėdamiesi su juo sužino
me, kad Lenkijos žurnalis
tai ruošiasi atvykti Lietuvon 
organizuota grupė.

— Mes girdėjome, — sa
kome, — kad Tamstai yra 
pavesta susitarti dėl žurna
listų lankymosi?

— Ne visai taip, — atsa
ko. — Išvažiuojant mane 
prašė Dr. Litauer (užs. r. m. 
spaudos direktorius. J. K.) 
paklausti deL vizų -žurnalis
tams. Aš tuo reikalu ir už
klausiau “Kitos” dir. p. K. 
Turauską, kuris man paža
dėjo atsakymą duoti ryt.

Pasikalbėjime aiškėja, kad 
sutiikmą Min. pirm. p. Vol
demaras yra davęs dar Ka
raliaučiaus derybų metu, to
dėl dabar tenka rūpintis tik 
formule vizų gavimo puse. ■

— Ar Lenkų žurnalistai 
pirmiau nori atvažiuoti, Lie
tuvon, o po to jau Lenkijon 
vvks Lietuvos žurnalistai ?

duota Užregistraviino (Cer- tificate of Registry) form 
658.—Šitam oortifikatni ir. gi reikalinga dvi fotografijos. Aplikantas turės asmeniškai nueiti į imigracijos stotį kur buvo išegzaminuo-

Kurie užmuša viešus vir- šininkus,Kurie yra paleistuviai, __ Kurie po gegužės 1 d., 1917 m. nuteisti daugiaus negu vieną sykį ir kalėjime išbuvę metus ^arba daugiaus už morališką gėdą.
Dabartiniu laiku nėra ga

lima žinoti kokias kitas klia- 
sas skaitys deportuojamas. 
Užregistravimo 
Rekordas.

Po išegzaminavimo, po, 
prisiega, aplikanto ir jo liū- 
dininkų, viršininkas išrašys 
savo raportą apie viršminė- 
tus punktus ir pasiųs Com- 
missioner General of Immi- 
gration, su jo rekomendaci
joms. Jeigu Komisijonie- 
rius patenkintas tai jis au
torizuos to ateivio atvykimo 
užregistravimą ir dvi kopi
jos form 657 bus pagamin
tos. Tam tikslui reikės pri
statyti dvi paprastas, neuž
baigtas fotografijas, 1% co
lio platumo ir 21/į colių il
gio. Aplikantas turės savo 
pilną vardą aiškiai pasira
šyti fotografijos kampely. 
Originališkas rekordas bus 
inkorporuotas rekorduose 
uosto per kurį ateivis atva- 

¥ra Lik keli prasižengi-- žiavo. antra kopija_ užregis- 
traivnio bus pasiųsta Natū
rai izicajos Biurui jeigu ka
da nors ateivis norės tapti 
Suv. Valstijų piliečiu. Jei
gu ateivį neužregistruos, dėl 
nekuriu priežasčių, tai pini
gai jam bus sugrąžinti. Tas 
užregistravimo rekordas bus 
vartojamas visiems tikslams 
kaipo rekordas legališko 
nuolatinio įleidimo.

sekretorius p.Marchvinski|Oi '— Ar ratifikacijos doku* 4 mentų pasikeitimo momau- -ž tas kuo nors pažymėta^!
■ - * — Taip. Nufotografuoto^^ Buvo net' 5 fotografai*Be to, mes pasirašėme J tifikacijų pasikeitimo 311 protokolus vai, kitą Lenkijai.---- —P. šamliakovskis dar pa- stebi, kad Lietuvos ratifi- v kuotos sutarties dokumentali* yra gražiau, negu Lenkų, 3 paruoštas.— Gal Tamsta malonėtum^ pasakyti apie Lenkijos ątsą-: kymą į Lietuvos vyriaųąy*.'2 bės pasiūlymą dėl prekybi- nių santykių sureguliavniKĮfc|!— Ot, čia, aš jau nieko negaliu pasakyti, nes nieko nežinau, — mandagiai kraįa tosi p. Šuinliakovskis.

— Ar Tamsta laukiate fe.-A 
kio atsakymo iš Lietuvos vy-r j 
riausybės ir dar ilgiau už- y 
truksite Lietuvoj, — teiraiį 
jamės.

— Aš, matot, jaučiuosi 
pavargęs: vieną naktį važią- 
vau Berlynan vyžos gauti, 
kitą iš Berlyno Kaunan— - 
aiškinasi Lenkų diplomatas, 
— todėl Kaune vieną kitą 
dieną turiu atilsėti. -..rt 1 
------- Įdomu Imtąžinoti, 1 
kaip Lenkijos prekybinės | 
sferos žiūri į tranzitą Nė- k 
munu? 0— bombarduojame ; 
klausimais p. Šumliakovskį. - 
—Dabar kaip artinasi pluk
dymo sezonas?.. •• »

— Esu siųstas užsienių^ 
reik, ministerio ir šių daly<" 
ku nežinau.Gal ryt paaiškės lae- j 
tuvos atsakymas? į

— N i (*ko negaliu pasaky- į 
ti... •'-y

— Leiskit paklausti apie*; 
politines permainas Lenki- 
j°j-- •

— Permainų nėra, yra tik 
personalinių pasikeitimų. G * 
bendra politinė kryptis ei- 
na gegužės perversmo dva- ' 
šioje.

— Ar bus paleistas sei
mas

— To nežinau. .
(“Lietuvos Žinios”)
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Mūsų kasdieninės pareigos, 
kaip ir maldos, yra religijinio 
gyvenimo dalimi—Bacher.

Atšaukimas

BRANGŪS TAUTIEČIAI
✓

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

Pinigus persiančiam greitai 4r 
. -žemomis retomis.

Dėl sugrįžimo leidimą ir kitą 
informaciją klauskit pas vietos i 
agentus arba pas

Hanhurg-American line

lyg Chicagos apskričio nutarimo, 
“miestiečiams ir ūkininkams gali 
>ūti daug naudos iš glaudaus san
dai blitlnkavlnid.”

*
y ' /Tarp lietuvių ūkininkų

-------

IŠ IR I

tlETUV^—
PER HAMBURGĄ.

Ant musą populiarią laivą 
Nepalyginamas Svarumas ir
patarnavimas visose klesose
Savaitiniai išplaukimai 

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

riti kuomet tas aria ar pftrena že
mę, karvęg pamelžin vištas npžifl- 
ri.

GIRDĖTI LIETUVIŲ
KOLONIJOSE —

CUŠTER IR SCOTVILLE,

lietuvių ūkininkų.— Tik 
šitoj apylinkėj lietuvių ū- 

„ mažiausia vra 82 šeimv- 
BOS. Galima tikėtis, kad jų yra 

u. Gi lietuviais ąpgyventas 
is siekia gana toli. Taigi, ga- 
saugiai spėlioti, kad Michigan 

valstijoj lietuvių- ūkininkų šeimy
ną yra keli .šimtai. Skaitant in
dividais šis skaičius pasidaugina 
keliais kartais.

-lietuvių ūkininkų skaičius 
vis. daugėja išpalengva. Žymioj 
daugumoj yra tai Lietuvoj augę 
žmonės, pabandę Amerikos mies- 

j-gyvenimą. Tačiaus jau priau- 
go ir-čia gimusio jaunimo. Daug 

jaunimo traukia didmiesčiai. 
Nemažai jo ir apleidžia ūkį, va
žiuoja į didelius miestus. Vienok 

’įhe visi miestuose užsilieka; kai- 
■ kurie jų grįžta ir tada ramiau -gy
vena, labiau džiaugiasi ūkio gyve- 

t. nimu.

Nelygūs čia yra ūkininkų gyve
nimai. Vieni ūkininkai čia yra ge. 
rai įsigyvenę, kiti skursta. Skurdo 

įį. priežastis dažniausia yra užsi
trauktos didelės skolos, nesugebė
jimas vesti ūkį. arba t ingiu urnas. 

■- Kartais i r nela i m ė koki a ūkininką 
^ištinka.

Retas čionai ūkininkas užsiima 
įb auginimu vienos rūšies kokių au- 

galų arba gyvulių, nors kai kurie 
j kurią nors vieną rūšį daugiau do
mės kreipia, pavyzdžiui, karves, 
dėlto kad dabar pienas palygina- 
'inai didesnį pelną neša. Vienu tar- 
^pu daug buvo uždirbama ant kiau
lių, tai kai-kurie ūkininkai atsi
duodavo daugiausia ant auginimo 

iki jų kaina tiek nupuo- 
kad jų augintojams nešę nuo

stolį.

Daugiausia vieni patys dirba.— 
Mažai lietuvių ūkininkų turi sam- 

^dininkų ištisus metus. Dauguma 
į'Jų nelabai teišgali. Kurie ir pra- 

•sigyveTia gerai, tai daugiausia sa
vo darbu. Daugelyj ūkiu žmonos 
dirba ant lauku, sėdi ant trakto-

v? ■f

Ką tik išėjo iš spaudos!
Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA"
su paveikslais

:-Dang rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-
JŲ-
Verta
muose

aviniams, Fa.vėttaviŲe, N. turėtu per
ti krinti kiekvieną sergantį, Išblyškus! 
skaitytoją, kad Nuga-Tone yra puikias 
gyduolės. Jis sako: "Prieš vartojimą 
Nuga-Tone aš turėjau prastą sveikatą, 
buvau nervuotas, turėjau šilimus inks
tus ir prastas kepenis. Po vartojimo 

-Nuga-Tona ltktn.1 20 dieną praslinkus 
uš pastebėjau pulką savo sveikatos pa
sitaisymą. Dabar esu stiprus ir sveikas' 
ir jaučiuosi dešimti metą jaunesnis.”

Nuga-Tone yra pagelbėję virš milia
nų! žmonią, kurie buvo praradę savo 
sveikatą ir stiprumą, ir jei jąs esate 
silpnas ir sergate, jąs turit pabandyti 
šias gyduoles.. Jos yra geros nuo pras
to apetito, nevirškinimo, silpną kepe- 
ną, silpną inkstą arba pūslės, galvas 
skaudėjimo, chroniško užkietėjimo, 
svaigulio, nervingumo, nusilpusią orga
ną, prasto miego, praradimo svarumo 
ir stiprumo. Jąs galit gauti Nuga-Tone 
kur gyduolės yra parduodamas. Jei 
jusą vertelga neturi ją stake, reikalau
kite, kad jis užsakytą jums iš olselio 
vaistinės.

“Darbininke,” num. 35 iš 3 d. 
gegužės, 1929 m. tilpo korespon- 
eija apie išrinkimą Lietuvaitės 
gražuolės Miesto Philadelphnna 
Atšaukiu. Nes kaip patyriau, tai 
sulig tiesų ne Bronė Višinskiutė 
turi teisę tąja gražuole vadintis, 
o kuri nors iš konteste dalyvavu
sių. kita — kadangi ji yra tik vos 
šešiolikos -metų, gi plakatuose, bu
vo garsinta, kad konteštantės turi 
būti jau pilnų 18-kos metų; tai pir
ma, o antra, buvo suokalbis, kad 
būtinai turi sautietė tapti gražuo
le, tai ant neišparduotų tikietų tū
li rengėjai to kontesto žymėjo vien 
tik jos numeri pirmą.

Livingstonietis

Jaunimas.—Nesenai čionai įsi- 
<ūrė L. Vyčių kuopa. Jai vado
vauja energinga pirmininkė Ele- 
na 2agaraitė, darbšti raštininkė E- 
ena Karbauskaitė ir ižd. p. Žu

kas. Kuopa turėjo halių bal.* 27 
d., šv. Antano dr-jos svetainėj, 
Custer’vj. Jaunimas gražiai pasi- 

■ inksmino.

Nori lietuvio kunigo.—Baland. 
2Š d., šv. Antano dr-jos svetainėj, 
įvyko vietinių lietuvių ūkininkų 
masinis susirinkimas, kuriam pir
mininkavo veiklus vietinių lietu
vi] darbuotojas Kazys Daunora, 
raštininkavo vienas čia augusių 
Vladas Žagaras. Susirinkimas nu
tarė maldauti savo vyskupo, kad 
duotų lietuvį kunigą kleboną jų 
dvasinius reikalus atlikti. Peticiją 
surašyti ir su parašais įteikti vys
kupui išrinko komisiją, kurion į- 
ėjo Kazys Daunora. Kazys Pažė
ra ir Vladas Žagaras.

Dar apie jaunimą. — Jaunimas 
čia ir moka ir nesigėdija lietuviš
kai kalbėti. Paprastai kalba ta 
tarme, kuria išmoko nuo savo tė
vų. Tik gaila, ir patys jaunuoliai 
bei jaunuolės tą apgaili, kad ne
moka lietuvių kalboj rašyti. Gal 
atsirastų kas, kurs galėtų duoti 
lietuvių kalbos ir rašliavos pamo
kas. Gal ir mus kada aplankys lai
mė ir galėsime įsisteigti parapiji
nę lietuvišką mokyklą, kur lietu
vaitės vienuolės mūsų vaikelius 
mūsų kalboų ir mūsų kalbos moky
tų. Netoliausia nuo mūsų lenkų 
ūkininkų parapija turi savo mo
kyklą. kurioj Jų tautietės vienuo
lės mokina. Tai kodėl mes savo 
negalėtume turėti?

Dirbtuvės. — Custer’vj yra dvi 
dirbtuvėlės. Vienoj jų išdirba sū
rį. Ten dirba apie 10 darbininkų, 
kurių tik vienas yra lietuvis. Kita 
dirbtuvėlė yra “canning factorv.”

Ateitis lietuvių matyt bus gie
dresnė. Vis daugiau atsiranda 
darbuotojų, kurie kviečia ir jun
gia lietuvius vienvbėn darbe už sa
vo tautybės reikalus. Drąsyn. 
smarkyn darbe, o tada daugiau 
laimėsime savo dvasinei ir medžia
ginei gerovei.

Ūkininkų Peckelionis

Kai-kurie ūkininkai turi senus 
tėvelius, arba yra pasiėmę pas sa
ve kokius paliegėlius, kurie išpa
lengva nudirba lengvesnius dar
bus apie namus už sveiką valgį, 
ramų poilsį, drabužį, ir gerą pro
gą atsitaisyti sveikatoj. Tas duo
da progos moterims daugiau pa
gelbėti savo vyrams.

Vaišingumas.—Gal būt, kad jie 
gyvena tokiu pat gyvenimu ką ir 
savo tėvynėj Lietuvoj, pas vieti
nius lietuvius ūkininkus pasireiš
kia tikrai lietuviškas, nuoširdus , 
vaišingumas. Dėlto dažnai pas vie- ; 
nūs ar kitus ūkininkus atvažiuo
ja paviešėti miestiečiai. Ir jie 
grįžta į miestus dvasioj atsijaunė- 
ję. sveikatoj sustiprėję. Išties, čia 
gera yra praleisti atostogas, ir tai 
labai pigiai, nenuskriaudžiant ge
raširdžių ūkininkų.

Santaikoj.—Paprastai čia lietu
viai ūkininkai santaikoj gyvena. 
Jie vieni kitiems pagelbsti, eina į 
talkas. Jei kuriam reikia pagel
bės, ir jis yra jos vertas, tai ar 
vienas ar keli suteikia jam pagel
bės.

Organizuoti.—Custer’vj lietuviai 
ūkininkai turi šv. Antano savitar
pinės pašalpos draugiją. Ši drau
gija turi kad ir nedidelę bet jau
kią medinėlę svetainei?. su estra
da ir įrengtomis seenerjjomis. šioj 
svetainėj ši draugija, ir naujai su
kurtoji L. Vyčių kuopa, ir šiaip 
žmonės daro susirinkimus, suren
gia prakalbas ir pasilinksminimus. 
Tas daug prisideda prie vienijimo 
lietuvių, jaunimo palaikymo prie 
savęs, ir kėlimo žmonių susiprati
mų.

Bolševikėliai čionai irgi yra įsi
maišę, bet jie yra silpni, eina į 
žmonių tarpą savo tikruosius vei
dus paslėpę. Jie turi ir savo drau
gijėlę. Bet galima tikėtis, kad 
lietuvių katalikų susipratimas ne- 
daleis bolševikėliams čionai įsiga
lėti.

Politikoj ir amerikoniškose ū- 
kininkų organizacijose matyt lie
tuviai dar mažai ką sveria, nes ten 
vis daugiausia kitataučiai dirba, 
yra viršininkais. Turbūt lietuviai 
iki šiol per mažai į tai kreipė do
mės, tam nesiorganizavo. O tai la
bai svarbu. Juk lietuvis geriau su
pras lietuvi ir užjaus jam negu 
svetimtautis^ šu laiku gal4r čia 
lietuviai Užims sau prideramas vie
tas. ‘

LDŠ.—-Jeigu lietuviai ūkininkai f
susiorganizuotų į kooperatyvus tai 
daug daugiau pelnytų iš savo dar
bo. Tam gal būtų šiokia tokia 
pradžia jei įsikurtų Lietuvių Dar
bininkų Sąjungos kuopa. Tos or
ganizacijos organu yra šis įdomus 
laikraštis “Darbininkas.” Šios or
ganizacijos Chicagos apskritys iš
reiškė pageidavimą, kad būtų ku
riamos kuopos ūkininkų kolonijo
se idant užkirtus kelią visokiems 
nenaudėliams ir darbininkų 
skriaudėjams, kurie lenda į ūki-

PHILADELPHIA, PA.

Gegužės 15 d.—Montello, Mass. 
Gegužės 17 d.—Norwood, Mass. 
Gegužės 19 d.—Lotvell, Mass. (po 

piet)

Gegužės 19 d.—Lawrence, Mass. 
(vakare)

Gegužės 20 jd.—Nashua, N. H. 
Gegužės 23 d.—AVorcester, Mass. 
Gegužės 25 d.—Worcester, Mass. 
Gegužės 26 d-—Gardner, Mass.

(po piet)
Gegužės 26 d.—Athol, Mass. 

(vakare)
Gegužės 29 d.—Westfield, Mass. 
Birželio 1 d.—Hartford, Conn. 
Birželio 2 d.—New Haven, Conn. 
Birželio 4 d.—Ansonia, Conn. 
Birželio 5 d:—Kearnev, N. J. 
Birželio 7 d.—Neverk, N. J. 
Birželio 8 d.—Philadelphia, Pa. 
Birželio 9 dĄ—Plymouth, Pa. 
Birželio 12 d.—Pittston, Pa. 
Birželio 14 d.—Kingston. Pa. 
Birželio 15 d.—Wilkes Barre, Pa. 
Birželio 16 d.—Scranton, Pa. 
Birželio 18 d. Baltimore, Md.

“Nesakyk, susimildamas, kad laikraščių pas mus perdaug tik platink, prakaitin- gai, kurį nors vieną gerą. —Pijus X. > - - - - - -------
209 Tremont St., Boston, Mass.

Pas mus vis kas nors yra veikia
ma, tik korespondentai aptingo ir 
nieko neberašo. Kaip žinių laik
raščiuose nesimato, rodos, kad At-: 
ltolis būtų dingęs. Balandžio 21 
įvyko iškilmingas vakaras, sureng
tas Vyčių ir Choro, pagerbimui 
mūsų mylimo klebono kun. A. Pet
raičio 12 metų Atholyje pasekmin
go klebonavimo. Darbščios ir su
maningos vytės ir choristės suren
gė labai skanią vakarienę. Ren
giantis smarkiai darbavosi Vyčių 
pirm.. Alb. Buzevičius, viee-pirm., 
O. Urbonaitė. P. Tamošiūnaitė. E. 
Puščiutė, Em. Tamošiūnaitė, A. 
Tamošiūnaitė, A. Andreliunaitė, 
C. ’ X avTek aite, "E. Vi n crū na i t ė ir 
kitos, kurių pavardes pamiršau. Tš 
vaikinų gi Ant. Tamošiūnas. Aug. 
Pusčius. J. Vištartas, J. Tručins- 
kas, J. Kapickas ir kiti. Visi, kaip 
vyčiai taip choristai, prisidėjo 
kuomi tik galėjo; vieni pinigais, 
kiti valgomais daiktais. Pirkti vi
sai mažai ką tereikėjo. Muzikalę 
vakaro dalį išpildė didysis choras 
vedamas darbštaus ir energingo 
jauno vargonininko V. Ploto. Per 
savo trumpą Atholyje buvimą 
daug ką nuveikė; patingai, atgai
vino per du pirm buvusius neva 
vargoninkus užmigdytą chorą. Vi
si Atholiečiai džiaugiasi juomi. 
Programą vedė Domininkas Ka
roblis, pirmutinis Atholio Vyčių 
pirmininkas. Žmonių tiek atsilan
kė. kad nebuvo kur susodinti. Ma
tėsi gana ir svečių iš kitur. Dva
siškiai : kun. J. Jakaitis, A. Dau
gis. F. Lapiere pasakė gražias, 
juokingas ir velijimų pilnas pra- 
kalbėles. Solos padainavo Žemai- 
taitsi, Worcesterio vargoninkas ir 
vietinė p-lė A. Vidugiraitė. Ant 
galo gerb. klebonas kun. Aug. Pet
raitis padėkojo visiems už linkė
jimus ir gražią 100 dol. auksu do
vaną, kurią rado rožių bukiete. 
Kitą menesį Vyčiai ir Choras ren
gia didelį taip vadinamą, Minstrel 
Show. Bažnyčia yra maliavojama. 
Greitu laiku bus užbaigta.

Atholio Žinys

Kas ugdytą Jumyse Broliai-Užjurie- 
čiai meilę ir prisirišimą prie gimto
sios šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytą patriotizmą ir kurstytą kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

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

"šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelią pusla- 
pią, ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
“Šaltinis” nori tapti dvasinią tiltu, 
kuris jungtą visos Lietuvos sūnūs su 
savo tautiečiais Amerikoje.

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

Su pagarba,
“šaltinio" Administracija

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUS

Teikiu patarnavimą laidotuvėms ir 
išrendavojam automobilius vestu
vėms ir kitokiems pasivažinėji
mams.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St. 

(ant 3-čio aukšto) Tel. C'edar 4953
Ofisas: 212 Millbury St. Worees- 

ter, Mass. Tel, Park 2795.

Neužmirškite užsakyti savo my
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą.

jr

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

A ir_e s a s-; Lietuva, Kau- — 
nas, Liaudies Namai, “Ž vaig- 
ž d u t ė s ” Administracija.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eilę gyduollą.

VERNON^DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.
i

LIETUVOS 
ŽENKLAI

Geras tėvynainis privalo 
turėti Lietuvos miestą žen
klu*. Yra lndomu su Jais 
susipažinti. Juo* galima 
vartoti kaip atvirutes, žen
klai yra tam tikrame sąsiu
vinyje, išviso yra 40 ženklą.

Kaina 40 centų 
“DARBININKAS” 
866 W. Broadway 
S. Boston, Man.

4
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Atminkime Vilnių I
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo, 

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

Tūli lenkberniai agituoja me
luodami, kad mūsų mieste nėra lie
tuvio agento ir kad važiuojanti 
Lietuvon su ekskursija SLA. liepos 
aštuntą dieną šių, 1929 metų eitų 
į tūlą lenki! įstaigą pirkti laiva
kortes. Tad turiu pažymėti, kad 
lietuvis agentas laivakorčių turi 
savo ofisą po šiuo ve antrašu: 300 
AVharton St.. Phila.. Pa. Juomi y- 
ra gerai žinomas Ant. Užumeckis. 
ne tik daug pasidarbavęs lietuvių 
ir Lietuvos labui, bet ^ir narys 
centralinių organizacijų, kaip ve: 
SLA. 10 kp., LRKSA. 10 kp„ A. 
L. D. S. 13 kp. ir kitų. Tai kam 
čia tas apgaudinėjimas žmonių? 
Kam čia tas bučiavimas rankų 
tiems, kurie mums nori uždėti ant 
rankų ir kojų retežius... Juk net 
ir šuo. kuris pasiryžęs yra už savo 
“gaspadorių” žūti, kanda jam į 
ranką, kaip tas jam nori uždėti a- 
pinasrį, arba retežį ant kaklo.

Pranešėjas.

Vienintelis lietuvis laisniuotas e-B 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity- = 
rimo. Taisome ir j veda m motorus g 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso-1 
me ir parduodame radios. 7

“MŪSŲ VILNIAUS,”.. fc^ris. r^o..i;tik. apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungų ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

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

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

GIMINES IR PAŽYSTAMI t

■

5*

9

I

| STOCK ROOM |

f 10 Ellesworth St., Worcesterp
| Tel. Park 5452. Tel. Cedar 73361na-

KARYS.”mybės aikštė

I
} 

K 
ji

kiekvienam turėti 
tų gražių knygutę.

Kaina tik 25c.
. Už persiuntimų prisiųskit 
3c. pašto ženklelį.

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

XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENĖ IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.

“KARY” yra daug paveikslu, apysakų, feljeto ' nu, eilėraščiu, Įvairenybių ir tt. Kiekviena- m e “KARTO” nr, yra linksmas skyrius “Kup- 
' rinės pal)iros.”

Šiemet “ KARYS” žymiai papigintas. Jo kaina metams: Lietuvoje 8 litai: Amerikoje 1 doleris 60 amerikoniškų centų.
Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo

M^lslo V aid ima.

TRUMPI 
SIAITYMELIAI 

NAUJA KNYGA 
Joje telpa daugiai kaip 
100 trampų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai
DARBININKAS

3 oi BrocAosj, BMte» 22, M nu

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso-

t
Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote
rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR
VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 
’.isą papasakos.

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

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

* ”1 Užsakymus siųskite šiuo adresu:
“MOTERŲ DIRVA”

2322 TU. 21 Street, Cliicago, III.

“MtTSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus Vilniaus klausimą.“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mūsų pavergta sostinė.“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ftkininkai, darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai, studentai, moksleiviai ir visi kiti.“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendradarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kurie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesį gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik 1 doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puikiai iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ.VILNIŲ.”Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų knygelėmis Vilniaus klausimu.“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, vės Al. 61 Lithuania.
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Valdyte

r>

.y.

CLEVELAND, OHIO
Birželio 9 dieną, 8 vai. vakare, 

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

Visi nariai meldžiami pri- 
nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyte
• ’i ’

<

v

PILVO VARGAIPilvąs, pilvelis, tiek jis tu 2) Nevartoti svaiginančiu

i

»

AGURKAI KAIP VAISTAS

Rap.

JUOKELIAI
f

Komisija

PASAKA-NE PASAKA

Valdyba

kažin dabar geriau?

K. Berzanskis

kūno dulkės lakstė 
grabe—niekas jo nc-

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

WATERBURY, CONN
Gegužės 26 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
grcss Are. Ateikite visi. Valdyba

ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP
DR-JOS VALDYBA

FURNACE IR PEČIUS 
TAISOME.

» .»■

Ir katram
Ir dėl ko toks didelis gyvenime 
skirtumas?

L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. 
V. J. P AŠ ALPINĖ S DR-JOS 

VALDYBA

KUN. KRUPAVIČIUS IŠVYKO 
PRANCŪZIJON

LIETUV. DUKTERŲ DR-JO8 
PO GLOBA MOTINOS ŠVft 

VALDYBA

1) Kuomažiausia mėsos
iVBNTO PETRO IR POVILO 

DR-JOSVALDYBA

Kalbame ir Lictuvifkat

3$2 Broadway, South Boston

į Tel. Šou Ui Boston 2870
p. .

[VIETINES ŽINIOS

INKAS
S. Moku cho- 
ir zakristijo- 

a prie pašali- 
ti bažnyčioj,
ldžiu kreiptis 

(G.-I4)

Dr. A. M. Račkųs

zpie tą gyvenusį teisingą ir. dorą 
žmogelį: jis visai išnyko pasauly.

PARSIDUODA
3-jų šeimyntj namas ir 3 karų ga- 
radžius. Didelis lofes žemės. Gat
vė dabar baigiama 
te Parkway 256

UI K A~ i
r’

' V

ri prisikaimupti! -0 kai žmo- valgyti.
* < • T X XTg aus i pilvelis nusikamuoja ir virškinimo jėgų netenka, tai gėrimų.3) Kuomažiausia vartoti dirbtinių gardumynų.4) Kuodaugiausia valgyli .barščių, sriubos, rūgusio pieno, pupų, įvairiausių vaisių ir visokių daržovių.5) Maistą sukramtyti gerai, kad viduriams būtų mažiau darbo tas maistas virš- kinti.6) Kuodažniausia pasninkauti, nes pasninką vintas y- ra sveika. • ' .

7) Saugotis nenutukti. Di
džiausias vj’tos neprivalo 
sverti daugiau kaip 180 sva
rų. Liesi žmonės yra svei
kesni ir ilgiau gyvena.

Kurie mūsų patarimus pil
dys, tie nesigailės. Tų vidu
riai bus nesugadinti, tų svei
kata bus geresnė ir tie ilgiau 
gyvens.—“Dr.”

jaiĮĖ’ ir visam kūnui ne kokia laimė. Ar pagalvoja žmogus apie šiokius klausimus: kada, kiek, kaip ir kokį maistą reik valgyti ? Kas savo sveikatąbrangina,, tai priyąlo neužmiršti, kad pasenęs vaL gis, nešvarus maistas, persivalgymas, nesukramtytas maistas, rūkvfos^mėsos-^per- dažnus^’vaętojinYas, negeras vanduo; visokį kar-tumynai, įvairūs saldumynai, kava — gadina skilvį ir gimdo galybes ligų. r •
Gyvulys žino, kiek ir kaip 

ėsti; ir žmogus, protingas 
sutvėrimas, žino kiek ir ką 
turėtų valgyti. Bet žmogus 
dažnai apie savo sveikatą už- 
si miršta'' i r vergauja savo 
geiduliams. Viętoj, kad mai
tinu^ savo kūną, jis nuodija 
save tabaku, šnapsu, kava ir 

. kitokiais nuodais.
Daugelis lietuvių dejuoja, 

kaČTjų pilvelis gerai maisto 
nesuvirškina. Kas kaltas? '■

Žiūriit, .italai labai mažai 
mūsos -suvartoja, o minta 
daugiausia makaronais ir į- 
vairtouiis daržovėmis, ir jie 
yra stebėtinai stiprus, sveiki 
ir ištvermingi. Prie sunkiau
sių' darbii, kuri nei lietuviai, 
neį.kitų tautų žnfoTleš'nei|-

Agurkai yra ne tik geras 
prieskonis prie valgių, liet 
taip pat galima naudoti 
juos kaip vaistą.

Šviežiu agurkų sultis vie
na arba sumaišyta su pienu 
yra geriausias vaistas 
gautiems džiova arba 
mis krūtinės ligomis; 
reikia, imti po trečdali

ser- 
kito- 

jos 
stik-

tvėfiR, italai vis dėlto dirW liūės du kurtu pūr dieūą.
Sultis padalyta iš šviežių 

agurkų vartojama tepti vei
dui, nes ji daro skaisčią odip

Tš prinokusių agurkų grū-

ir paįšgiiiidirbfi.''
Kaipo daktaras, lietuviu 

labui, jų sveikatai patariu, 
štai, ką:

9

Gyveno kartą neturtingas žmo
gelis. Nežinojo jis. koks yra pa
saulis, nepažino jo linksmybių nei 
turtų. Dirbo diena iš dienos, kad 
galėtų pramaitinti savo keletos 
galvų šeimą. Kaimynai jį pažino 
kaip labai dorą ir teisingą žmogų. 
Visiems, kiek galėdamas, padėjo, 
ką žinodamas, patarė ar nelaimėj 
paguodos.žodį pasakė.

Pagalios, visą gyvenimą pralei
dęs sunkiai bedirbdamas, mirė. 
Niekas apie tai daugiau nežinojo, 
kaip tik jo šeima ir aplinkiniai 
pažįstami. Nuliūdusiomis širdimis 
palydėjo jie teisingąjį į kapines, 
iižkasė, pasodino gėlę ir palengva 
tą kąpą pamiršo. Dūko audra, 
lakstė vėjas, gėlė lingavo savo gal
vytę ir niekas daugiau nežinojo a-

DANIEL J. FITZGER AID
PLUMBING IR HEATING

NEW ENGLANO AUTO 
SCHOOL 

8 lekcijos..................$ 5.00
License kursas........ $10.00

ISsJmokyk su musų naujais karais 
Mes užtlkrinam išmokyti iki kol 

liecnse kibsi.
LIETUVIAI MOkYTOJAT

579 Tremont Street, Boston. 
Kampos Union Park 

Atdara vakarais ir sekmadieniais.
< .. *

dėlių daroma tam tikra e- niulsija, kuri yrą labai nau- 4inga—sergantipins—drugiu, inkstų uždegimu ir džiova.
BŪDAI AMtIUI PRAIL- 

GINTLAnglų daktaras Lorens’as sako, kad amžių pailgina šie paprasti dalykai: vedimas—Ši emulsija daroma šiaip: 10^4 metų, nerūkymas — 12 imama 7 zolotnikai grūde- met., susilaikmas nuo išdy- lių, svaras šalto vandens ir kavimo — 9 met., anksti gu- tame vandenyj grūdeliai su- limas trinami, paskui reikia tai, iš- gmi - sunkti per drobę.rašalas labai geras skiedžia- laikant ‘išvardintų taisyklių masis vaistas riebiems žmo- esą galima amžių pratęsti li- nėms. gi 85 metų.—“I. D.
13 met, sveiki val-12 įdėt., valgiai be Agurkų mėsos apie 15 metų. Prisi-

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

Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičlna, 
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Albinas Nevlera, 
948 E. Broadvay, So. Boston, Maą» 

Fin. Raštininkas — Juozas Guzev|člua.
27 Tampa St, Mattapan, Masa. 

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

Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas, 
492 E. Seventh St, So. Bo6ton, Moša. 

Draugijos susirinkimai būna kas pir
mą nedėldlenį kiekvieno menesio 2 
vaL po pietų, parapijos salėj, 402 
E. Seventh St, So. Boston, Mass.

LDS. Kuopą Susirinkimai
* r * 5*: » T •

_

CAMBRIDGE, MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
geg. 14, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariat 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
gegužės 21, 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

ELIZABETH, N. J-
LDS. 16 kp, mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, birželio 6. 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(eą) 
prirašyti. Valdybą

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

PHILADELPHU, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą 

vyzdį visiems. Visuomet lanlį 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks'penktadie
ny, birželio 7 d., 7 ;30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gan
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyte

- t

APVAIKŠČIOS METINĘ 
ŠVENTĘ

Gegužės 19, 8:45 vai. ryte Drau
gystes Lietuvos Dukterų po globa 
Motinos Švč. įvyks iškilmingos šv. 
raišios šv. Petro lietuvių bažnyčio
je. Prašomos visos narės susirink
ti 8 vai. ryte į bažnytinę svetainę 
ir atsinešti ženklelius. Susitvar
kiusios “in corpore” maršuosime 
bažnyčion išklausyti šv. mišių.

Taipgi tą pačią dieną bus virš 
minėtos dr-jos vakaras ant Septin
tos gatvės Parapijos svetainėj, 
7 :30 vai. vakare. Nepraleiskite 
šios progos. Įžangos nebus.

Katros dar neprisirašėte prie 
šios dr-jos, bus proga prisirašyti 
už pusę įstojimo. Jaunos merginos 
priimamos be įstojifno ir be dakta
ro paliūdymo. Ateikite ir prisira
šykite, nes ši dr-ja yra viena iš ge
riausių dr-jų. Ji yra skaitlinga 
narėmis ir turtinga turtu. Išmoka 
didelę pašalpą ligoje ir mirus po
mirtinę.

Nepamirškite, antradienio vaka
re, 14 d. gegužės ateiti į susirin
kimą, kur bus daug dalykų svars
toma.

Kviečiame visas.

luniiiuiMmiiiui Q
PASITVIRTINO KOMPANIJOS 

ĮSTEIGIMAS
South Bostone, keletas vietos 

lietuvių biznierių, jausdami, kad 
Amerikos lietuviai noriai pirktų 
maisto produktų atvežtų iš Lietu
vos, sutvėrė Lithuanian Import- 
ing Company ir atidarė ofisą po 
Nr. 818 East Sixth Street, South 
Boston, Mass. Tikslas šios kom
panijos yra importuoti iš Lietu
vos mėsos produktus kaip dešras, 
kumpius, palendvieas ir tt., sūrius, 
baravykus, saldainius ir kitokius 
maisto produktus kurių Lietin-oje 
yra perteklius. Importuotas pre
kes ši kompanija pardavinės tik
tai krautuvėms. Jau dabar ji tu
ri užsakiusi keletą siuntinių iš 
Lietuvos ir šį mėnesį tikisi prekių 
gauti. .

Pirmininkas — M. Žioba, 
53^Er?thSt., So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R 

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

Fin. Raštininkas — M. Seikis, 
366 Broadvvay, S. Boston, Masa

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 Broadvvay, So. Boston, Mass 

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

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

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

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

BR00KLYN, N. Y.
Pirmadieny, birželio 12-tą dieną, 

7:30 vai. vakare, Karalienės An
gelų parapijos svetainėj, k. 
Robling ir South 4th gatvių į- 
vyks LDS. 12 kp. susirinkimaA 
Kviečiame gausiai sueiti.

Valdyte
■ >

LAWRENE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas j vyks 

gegužės 19 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti j šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ii 
savo draugus prirašyti. Nariai, 
kurie dar neturite mokesčių kny
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

SAINT OLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks birželio 2-rą dieną, " 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyte

♦ •

Tuo pačiu laiku mirė turtingas 
ir mokytas žmogus. Jis gyveno 
prabangoje ir nežinojo, kas tai ne
turtas, kas tai darbas. Dešimtys 
tarnų bei tarnaičių lakstė, kad pa
tenkint didžiūno ir jo šeimos no
rus. Automobiliais važinėjo jo 
turtus, tūkstančiai vargo žmonių 
dirbo dieną iš dienos juos daugin
dami. Greičiausi ir puikiausiai iš
taisyti traukiniai bei garlaiviai ne
šė pasipūtusį didžiūną į įvairiau
sius kraštus. Spauda pranešinėjo 
kiekvieną jo žingsnį ir, rodos, di
džiulis gyvenimo sūkurys šoko už
burtą šokį apie tą vieną turtuolį. 
Ir kada jis mirė, visas pasaulis ži
nojo. Tūkstančiai lydėjo jį kars- 
tan norėdami pamatyti tas didžiu
les iškilmes, kiti gal verkė džiaugs
mo ašaromis, kad paveldės jo tur
tus, o spauda garbino, kaip ge
riausi žmogų, o gal tik dėlto, kad 
milijonus turėjo.

Praėjo kiek laiko, ir jis tapo pa
mirštas. Jo 
metaliniame 
belankė.

IR DAR BŪRYS LIETUVIŲ
Sekmadienį, gegužės 12 d. 4 vai. 

p. p. Brighton, Mass. Lietuvių sve
tainėje radau labai skaitlingą bū
rį lietuvių. Tai buvo Šv. Vincento 
Dr-jos parengimas. Pirmininkavo 
V. Širka. Lietuvių Orkestras, su
sidedantis iš 12 žm. pagrojo keletą 
gražių dalyki].

Turėjau garbės ir aš pasaulio 
keliauninkas į susirinkusius tarti 
keletą žodžių. Maloni pažintis. 
Bet mes dar pasimatysim su Brigh- 
tono lietuviais, nes gegužės mėn. 
18 d. šešeadienį būsiu, su Dzimdzi- 
Drimdzi toj pačioj svetainėj.

Akiras-Biržys

PAŠTE ,
Senukė (į pašto valdininką): Ar 

jas poną daro perlaidas?
Valdininkas: Taip.
Senuke: Tai, ar negalima būtų, 

ponuli, parvesti mano Mikutį iš 
Šnipiškių, nes jis ten pradėjo 

smarkiai girtuokliauti.—‘ ‘ Š-uis- ’ ’

Kaimietis valdininkui: Ponuli, 
aš norėjau su tamsta pakalbėti a- 
ne mano reikalus...

Valdininkas; Ateik tamsta kitu 
metu, dabar esu užimtas, neturiu 
aiko...

Kaimietis: Bet, ponuli, man šis 
reikalas reikia šiemet atlikti...

“Mūsų Laikraštis”
e

DIDELIS BARGENAS 
l’ąrsiduoda Sp. Bostone 2 ieiipynų 
namas su šiluma, voniom ir skal- 
bynčm. Viskas gtroj padėty. Geras 
pirkimas ant lengvų išlygų. Gera 
vieta. Parsiduoda be agentų. Šau
kite tarpe 5 ir 7 vakare. So. Boston

VASARINĖ KRAUTUVĖLĖ
Gegužės-May 12 d. atidarėmę 

vasarinę krautuvėlę ant kampo I 
ir Columbia Rd., So. Boston (City 
Point). Laikome visokių rūšių gė
rimų. lemonado, visokio šokolado, 
risokių saldainių ir Birutes sal
dainių, ką tik iš Lietuvos parga
bentų. tikrų lietuviškų gardumy
nų. Taipgi ir amerikoniškų viso
kių, kokių tik tamstos pareikalau
site. Taipgi maudynių kepuraičių 
ir tinkamų vaikams daiktelių ant 
byčių. Mes pigiau viską parduo
dam kaip kiti. Tad vieton kad pas 
kokį žydą eiti pirkti ir brangių 
mokėti, tai verčiau pas mus užei
kite ir pigiau viską gausite ir karš
tu šuniukų. Mes savo žmonėms 
visada geriau ir pigiau patarnau
sime.

Savininkės šio biznio yra Ona 
SIAURIENfi ir Ona STANIULIU- 
TR.

Išėjęs pasivaikščioti nepamirš
kite užeiti nors pažiūrėti, o užtik
rinanti kad ir kitą kartą ateisite.

(0.-24)

ATSIMINIMO MAZGAS
— Jonai tavo nosinė su mazgu.
— A, tai mano žmona užrišo kad 

aš nepamirščiau įdėti laišką į paš
to dėžutę.

— <Na, žinoma, tu jos prašymą 
išpildė i ?-

— Anaiptol! ji pamiršo Įduoti 
man laišką.—“Ūkininkas.”

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

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas, 
8S5 Broadvvay, So. Boston, Mass.

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

Fin. Raštininkas — .T. Kazlauskas,
44 Gleudale St, Dorchester, Mass. 

Kasierius — P. Kleponis,
266 Bolton St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowen SL, So. Boston, Mass.

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

NEW BRITAIN, CONN.
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, gegužės 19 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les.

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

kimas įvyks gegužes 24 d., 7 :30 v. 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkipie 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
niėnes'i paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks birželio 2 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos, 
būti,

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki- ‘y 

mas įvyks birželio 2 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.

Valdyte

IŠLAIKĄ ŽODĮ
— Prieš pusmetį Ta.'msta pasi

skolinai šimtą litų ir sakei kad 
trumpam laikui.

— Teisybė. Aš juos išleidau per 
kelias minutes.—^‘Ūkininkas.”

isyti. Šauki-
(G.-24)

PAIEŠKAU VIET 
rą vesti gerai. Gal: 
no darbą atlikti a 
nio darbo patarn 
Turiu liūdymus. 
“Darbininko” AdA

PARSIDUODA .
Krautuvė gražioj vietoj: Lietuviu 
apgyventa. Netoli byčių. Parsiduo
da pigiai. Kreipkitės 541 E. 7th 

(G.-15) St., So. Botson. (G.-17)

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

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
125 Bowen St, South BostoD, Mass. 

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

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

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, South Boston, Masa 

Tv^rkdaris -- Kazys Mikalionis, 
• 906 E. Brcadvay, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko savo susirinkimus kas 

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

SO. BOSTON, MASS.
Ketvirtadieny, gegužės 23 d., 

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

Valdyba

A
ĮVEST RONBURY—Mažaz 2 Kelmynų 
nomaK su visais motfemilkais įtaisy
mais. Geriausioj padėtk. Yra dviejų ka
rų garadllH*. 12,000 pHų temės. Kaina 
$6,400. E. J. DURANT, Savlninkns. 
349 Baker St.

M0NTELL0, MASS.
LDS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 4 d. šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

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

Vice-Pirmininkė—Ona Zulonien^
11 Monhs St., S. Boston, Masa 

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

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., W. Roibury, Masa 

Iždininkė — Ona Staniuliutė,
105 W. 6th St., S. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė, 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimui- laiks 
kas antrą utarmnką kiekvieno 
mėnesio, 7 -.3(riiat vakaro p* 
bažnytinėj svetainėj.

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

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, gegužės 24 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes tbrime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

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

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

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

birželio 4 dieną tuoj po antrų šv.- 
mišių, bažnytinėje svetainėje. Ra
giname kiekvieną narį ateiti į su
sirinkimą, o ypač tie, kurie užsi
likę su mokesčiais.

EAST0N, PA
LDS. 40 kuopos susirinkimas « 

vyks birželio 4 d., tuoj po sumoS'’’ 
šv. Mykolo parapijos svetaii 
Malonėkit visi nariai atsi 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.'

M.

C. BR00KLYN, N. Y. /
Gegužės 26 d., tuoj po sumai 

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

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos i;-'—~ 

susirinkimas įvyks sek 
gegužės 26 d., 1 vai. po pietų, 
nytinėj svetainėj, 339 Green Si.
Kviečiame narius (es) ateiti. Ger? 
proga užsimokėti duokles.

Valdyte

Balandžio 17 d. kun. M. 
Krupavičius išbuvęs beveik 
keturias savaji^s 
išvyko į Londoną. Tež Iftū 
lėtą dienų“ viešėjo pasfckįlu- 
vos Pasiuntinį Anglijo,]# p. 
K. Bizauskų.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOB 
VALDYBOS ANTRASAI

Pirmininkas — J. Grubinakau, 
24 Prescott St, Readvilie, Ma*.

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

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

Fin. Raštininkas — M. teikia, 
364 W. Broadvay, So. Boston, Mase

Iždininkas — V. Balutis
3fi Mercer St.'So. Boston, Man 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Vinfleld St, So. Boston, Mase 

Draugija laiko susirinkimu kas ant
rą nedėldlen] kiekvieno mėnesio. po 
num. 492 E. Seventh St. parapijos 
salėj, 7th St, South Boston. Masa.

SAINT CLAIR, PA
L. D. S. 197 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekn^dtenyį 
birželio 4-tą dieną, šv. Kaeidii 
parapijos salėj, tuoj po sumai, 
si kuopos nariai yra kviečiami afe 
atlankyti j ij susirinkimą užaugo* 
kėt i mokesčius ir naujų narių 
si vest i prirašyti.(G.-17)’W
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SENIAUSIAS PASAULY
PARLAMENTAS&

7 1930 metais_ i slund iečiai
ruošiasi švęsti 1100 metų 
Savo Altingo (seimo) sukak
tuves. Visi svetur gyveną 
ifclandiečiai sukaktuvių pro- 
ga ruošiasi aplankyti senąją 
£avo4evvnę. Islandija yra 
didelė, Atlanto vandenyje,! 
tarp Norvegijos ir Grenlan
dijos sala. Atrasta ji buvo 
361 m. Į ją pradėjo važiuo-1 
ti nepatenkinti savo kraštu 
ąr jo tvarka norvegai. At
važiavę kūrė naujokynus ir 
įkūrė naujovišką valdymosi 
tvarką altingą. Kraštas bu- 
Vo padalytas į 12 apylinkių, 
kuri turėjo išrinkti po 3 ats
tovus į altingą. Rinkti ir 
būti renkamais galėjo visi) 
vyrai, ne jaunesni kaip 25 
ipetų, kurie moka mokesčius 
ir nebuvo nusikaltę. Alt i il
gas iš pradžių nuolatinės 
būstinės neturėjo ir rinkosi 
kartą į metus krašto vidury 
esančiam slėny, kur susiker
ta keturi keliai. Toji vieta 
vadinosi Tliing Valia. Al- 
tingas spręsdavo reikalingus 
patarimus. Vėliau Altingas

♦ f 
■Lt., 

^PASKUBĖKITE UŽSISAKYTI, 
kad, pavėlavę nesigailėtumėte 
SKAITYKITE

“MŪSŲ LAIKRAŠTI”v V

Įsitikrink patsai, kad “Mūsą Lai
kraštis” yra geriausias, didžiau
sias ir pigiausias plačiai visuome
nei leidžiamas savaitraštis!

-■ ' ’ ~ _ 'r ' - ——
kol liūtas pagaliau pripran
ta prie žmogaus. Bet pavo
jingiausia žmogui yra Įeiti t 
liūto narvelį tuomet, kai jis 
jau nėra pririštas. Tuomet 
žmogus prieš save laiko jam 
įprastą kėde, yra apsidengęs 
šiaudiniu skydu ir rankoje 
laiko šieno pluoštą. Jei liū
tas puola, jam prieš nosį lai
komas šienas, kurio jis ne
pakenčia ir atsitraukia. Be 
to, kai liūtas yra pririštas, 
žmogus prineša jam maisto. 
Taip pamažu liūtas tiek pri
pranta prie žmogaus, kad vi
siškai jo nebepuola, ir su 
laiku toks pasidaro jaukus, 
kaip šuo.

Žinoma, tam dalykui rei
kia ypatingo sugebėjimo, 
kurio ne kiekvienas gali tu
rėti. Liūtus kai kurie žmo
nės sugeba ne tik prijaukin
ti, bet dar išmokyti įvairiu 
“štukų,” kurios yra rodo
mos kinematografuose. To
kiu liūtu Kalifornijoj yra 
ištisa ferma.

Kauno “ Vienybė”

perkeltas į Islandiją ir per
tvarkytas į dviejus rūmus. 
Salos priklausomybe iš Nor- 
vegijos perėjo Danijai. Su 
pastara j a Islandija riša tik 
formaiiški ryšiai.

Islandijos gamta žiauri. 
Oras šaltas, paviršius kal
nuotas, augmenija skurdi. 
Gyventojai daugumoje ver
čiasi žvejyba, paukštinin
kyste ir gyvulininkyste. Gy
vuliai daugiausia minta ži
nomom visam pasauly Is
landijos sėmenom, kurios 
vaistams vartojamos; var
toja jas maistui žmonės. 
. Islandija savo plotu du 
kartu didesnė už Lietuvą, 
bet gyventojų joje yra tik 
tiek, kiek Kaune (98,000). 
Didžiausias miestas Rebija- 
vikas, sostinė, su 20,000 gy
ventojų.—‘ ‘Trimitas.' ’

KIEK YBA VANDENS 7 
-* v"? y ■ ’ < \

Apskaičiuoti, kiek yra van-. 
dens visajme pasauly skystu, 
kietų, dujų (vanduo, ledas, 
garas) pavidalu, yra ne 
lengva. TačiaM vienas vo- 
kięčių mokslininkas apskai- 
čiavo, kad visame pasauly 
vandens yra 1,304 milijonai 
miliardų kubinių metrų. 
Vandenynuose ir jūrose 
mokslininko apskaičiavimu 
yra 1,300 milijonų milijar
dų kūb. mL; ežeruose 250,- 
000 ■ miliardų, upėse 50,000 
miliardų, balose 6,000 mi
liardų, ašigalių ledų 3% mi
liardų, rūkai ir debesvs 1,- 
230 miliardų ir sniegas 250 
miliardų kūb. metrų.—“T.”

v*'5?,' *• -V

KAS IŠRADO AKINIUS
Pirmosios žinios apie aki- 

niu vartojimą yra anglu vie
nuolio Bekono raštuose. Jis 

. M

rašo radęs sferinių stiklų 
fokusų vietas, ir kalba apie 
padidinamuosius’stiklus, ku- 
riuos pataria vartoti se
niems žmonėms.

Vienok, tikrų akinių išra
dėju skaitomas Florenci
jos dvarininkas Salvinodeli- 
Armati, miręs 1313 inetais.

Pirmiausiai vartota abie
jose pusėse išpūstais stiklais 
akiniai, o vėliau —- šešiolik
tame šimtmetyje — pasiro
dė ir įlenkti stiklai. Kito
kie akiniai atsirado tiktai 
devynioliktame šimtmetyje..

'“Trimitas”
v

ir
Bet tai]> prijaukinti 
miško žvėrį reikia' 

kantrybes. Papras-

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 iki 5:30 po pietlr 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

Daktaras į pacientę: Manau, 
kad tamstos sveikatos padėtis turi 
sąryšį su tamstos amžiumi; ar ga- 
liu sužinoti?..

Ponia (rūsčiai): Kaip! esu se
na?

Daktaras: Priešingai, kaip tams
ta esi jauna?

Ponia: Šito nemoku pasakyti. 
Kažkur pražudžiau ar pamečiau 
savo gimimo liudijimą...

Daktaras: Tai menkniekis, 
bar maždaug numanau...

< “Šaltinis”

Da-

“Mūsų Laikraštį” leidžia KA
TALIKŲ VEIKIMO CENTRAS.

’ A^Mūsti Laikraštyje” rašo ge
riausi rašytojai ir labiausiai paty
rę visų gyvenimo šakų žinovai spe
cialistai.

Todėl kiekvienas džiaugiasi, kas 
užsirašė ir skaito “Mūsų Laikraš
tį.” Pamėgink ir Tamsta! Vargo 
nedaug.

“Mūsų Laikraštis” nuo balau-1 
džio pirmos dienos iki metų galo' 
tekaštuoja tik trys litai 25 centai; 
pusei metų—du litai. Latvijoj, Es
tijoj ir Vokietijoj kaina ta pati, 
o visur kitur užsienyj (taigi ir A- 
merikoj)—trigubai brangiau.

Adresas: Kaunas, Laisvės Alėja 
31 Nr. “Mūsų Laikraštis.”

Į
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KAIP YRA PRIJAUKINAMI
LIŪTAI

St i {iriausi šiltųjų šalių 
žvėrys—liūtaipa sitaiko su
tikti Įvairių didžiųjų Euro
pos miestui žvėrynuose ir 
matyti net kinematografuo
se. Tie vaizduojamieji liū
tai nėra baisūs, bet yra pri
junkę prie žmonių taip kaip 
šunes. 
baisų 
daug
riausias būdas miško žvėriui 
prijaukinti yra alkinimas.

Vienas žvėrių dresiruoto
jas pasakoja, kaip jam pa
sisekė prijaukinti liūtą. Vi
su pirma Į ką tik sugauto 
liūto narvelį įnešęs kėdę. I- 
s i ules liūtas sulaužęs, sukan
džiojęs kėdę į šipulius. Ki
tą dieną į narvelį vėl įnešęs 
kėdę, vėl liūtas ją sulaužęs, 
tai tęsėsi kasdien, kol liū
tas prijunkęs prie kėdžių ir 
nustojęs jas laužęs.

Tai]) daroma dabar dau
gelio žvėrių jaukintojo. Po 
to, kai liūtas šiek tiek pri
pranta prie kėdės, jį užnar- 
kotizuoja ir pririša stiprio
mis grandinėmis. Tai atli
kęs žmogus atsisėda į kėdę 
ir pasilieka narvely j. Kai 
liūtas pabunda, jis baisiai i- 
ma daužvtis. Tai tęsiasi tol.

I
i Tel. Brockton 5112 X
8 DANTISTAS |

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

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 10i 
10 'iki 12 vai.; dieną nuo 2 | 
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.$ 
Sekmadieniais pagal surtarfies. $

IŠSINEŠTI NELEIDŽIA
Viename name gyveno du kai

mynai. Ateina vienas pas antrąji 
knygas pasiskolinti.

— Gerai, gali naudotis, bet tik
tai mano kambaryje, išsinešti ne
leidžiu—atsake kaimynas.

Kartą antrajam prireikė kačer- 
gos. Nueina pas pirmąjį skolintis.

— Gerai,galž<naudotis, bet tik
tai mano kambaryje—išsinešti ne
leidžiu.—“M. L.”

Telėfonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

-374 DORCHESTER STREET
SO. BOSTON, MASS.

Lietuvių

PRANEŠIMAS
rių Prekybos Bend 

ščrininkams
Bendrovės

■>
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TAI BENT APRAŠĖ!
Jaunas rašytojas: Ar teko tams

tai skaityti mano eilėraščiu rinki
nį, kur vaizdingiausiai aprašiau 
gamtos grožį?

Degtindaris: Taip, skaičiau, bet 
koks čia aprašymas. Aš sunkiau 
slaptai samogonkę, ir sučiupo po
licija, tai kad aprašė, tai aprašė... 
Ne tik tą vietą ir vamzdelius, kur 
skystimėlis varvėjo, bet vėliau ir 
ūkį ir gyvulius ir viščiukus aprašė. 
Tai bent rašytojai!—“M. L.”

GERAS ADVOKATAS
— Kaip, drauge, pasisekė 

vesti pirmą bylą to žmogžudžio, 
padariusio du nusikaltimus?

— Visai netikėtai: už pirmą nu
žudymą visiškai išteisinau jį nuo 
grėsusio 8 metu kalėjimo. Tik už 
antrą žmogžudystę teisėjas nutei
sė iki gyvos galvos kalėti.

“Mūsų Laikraštis”

pra-

I

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

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

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

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

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

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

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

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

Trumpi Skaiiymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas----------- 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aritmetikos ' Uždąvinynas...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 pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas___ 50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis_______ 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _________________________40c.

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

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

Encharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis.—.f5c.

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

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___________ 50e.

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

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

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymėliat Išleido M. P ai t ana- 
vičia --------------------------------- .25c.

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

Apie Apdraudę. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ___________  5c.

m

20c.

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

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas —------------------------ 2_____10c.

Moterystė ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis ____ __ ______ 40c.

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

' Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašę 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.

Gyvenimas šv. Stanislovo 
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.-------- 20e.

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. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) . ......... ..............   25c

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune _____________ 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius _____________ 40c.

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

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

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

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

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

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra
matika. Paaršė J. Damijonai- 

( tis ----------- ------- -- ------------__.40c.
Europos Istorija. Vertė J.

Andziulaitis ----------------------- 50c.
Šventųjų Gyvenimai, su pa

veikslais   ______________4.00
Iš Kelionės po Europą ir 

Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50
TEATRAI

Giliukingas Vyras—2 aktų 
konfedija; parašė S. Tarvy
das . ...............................  25c.

Elgbtų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas _____________ _ !---- 25c.

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

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

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

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

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz- 
lelis; 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—6 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas________________65c.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis II; 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu- f 
kas. Surinko S. K., D. ir N__15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minki- 
ais vi ršcl iais)_____________ 50c.

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celnloidos vir
šeliais) _ _______________ $1.00

...75c. 
Vertė

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

Patyrimai Didžiojoj

P. J. AKUNEVIČIUS
Lietu vis Graborius
258 Broądway, So. Boston

Telephone So. Boston 4486
Mirus šeimynos narini, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. _________________Šėrininkų la ai svarbus susirin

kimas įvyks š štadienį, birželio 1 
d., 1929, paraĮijos salėj, 492 E. 
Seventh. St., Scį. Boston, Mass.

Pranešimai jau siunčiami kartu 
su proksėmis irtkurie šėrininkai iš 
priežasties tolumo negalės daly
vauti minėtam susirinkime, prašo
me prisiųskit savo balsus pavesda
mi kitam. t' 
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Jeigu nęfcori, kad Tamstos vaikai 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą, 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ
\ LAIKRAŠTĮ

ii

,Daugyb^kpaveikslų! Pasakos, ap

sakymėliai, 
Piesos va 
gimtojo k 
lio. Įvai 
pramogėlė 
mįslės. L 
molio ir ki 
na: metams 
1 dol. Eina 
Paveikslus pi 
kiti dailinink 
KOS” B-vė.
raiti*.

Vienas Nr. 
mas veltui.

Adresas: “ 
tracija Jurba

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-5V.

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estate ir Pnblic 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av. 
Dorchester, Mass.

Tel. So. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE - 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR, M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Oįtio valanda: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 1:30 iki & 
ir nuo 6 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas subatos vakarais ir ne- 
dėldieniais. taip-gl seredomis nuo 

12-tos dienų uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

Direktoriai

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

“UKININkAS” nes
‘‘ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau

tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
tvarkomos Lietuvos sargyboje.

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

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo
je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo
je, o Amerikoje 15 litų arba vienas ir pusė dole
rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau
nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 
g-vė 30 Nr.

Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra
žiausias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
'didelį džiaugsmą padarysit užsakydami jį savo 
giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

• v

H

TeL So. Boston 0506-W.
»^Lietnvys 'Dantistas

a;l. kapočius
251 Broadway, South Boston 

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

Telefonai: So. Boston 1662—1373

A. J. KUPSTIS
Žemu ami jos, Apdrandos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nno 9 ryto Iki 
9 vakaro.

Norintieji teialnjrlnnilo patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipkitės 

pas mus.
332 W. BR0ADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS.

\

LAIDOJIMUS

SAULUTĖ”

ipažinti siunčia-

t
i

kurtimas 
ys Kataras 

ONCHITIS> —
aklą. susą, nosies, 
ą pagydomos moks-

s” Adminis-

D 
B 

kitos hgo*

eilėraščiai, juokai, 
ų teatrui. Žinutės iš 

o ir plataus pasau- 
ėliai. Uždaviniai ir 
Patarlės, priežodžiai, 
beliai iš popieriaus, 
ki. Laikraščio kai- 

dol., pusei metų— 
kartus per mėnesį, 
ia K. ŠIMONIS ir 

Leidžia “PASA- 
ktorius A. Gied-

Ir 
gerklė* ir plau 
llSkal ir protingai per

Dr.Grady,327&t
Valandoj An 
dieniais Ir 
te, 2—5, 7 
nials 10—12

dieniai*, ketvirta
dieniais 10—12 rjr- 
vakare; sekmadle- 

i.

T

• kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patetfkinti 
Ir sutaupius ge
rokai pinigų.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Third St.

Telefonas: South Boston 0304-W.
11 11 Hkt

E. V. WARABOW
(WrubUauskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMŪOTOJAS

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norvood 1503

MONTELLO OFFICH
104 Amen Street 

Telephone Brockton 1644-J

+
PATARNAVIMAS DIENĄ 

IR NAKTĮ

D. A. ZAIETSKAS 
Graborius Ir B&Is&muotojas 

877 h* 448 Oambridge Btreut 
Oambridg*, Mus. 

Telephone Unlversfty 8881-W

.25c.

DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass.




