
O DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

nuo mirties

•ncertą šv. Kazimiero bažnyčioje, Worces

Šešiolika Kantoniečiu

Pranešama

VARŠUVA.

siją pasiutimu

Lietuva sudarys ekonomi

ustreikavus lenkų metalurgi

Šv. Kazimiero parapijos choras, kuris išpildys Verbų sekmadienyje bažnytinį 
ter, Mass. (žiūrėk korespondencijų.).

JfKTADIENIS, N r. 28.J3ALANDŽ1O-APRIL 8 D., 1927.

ir 16 rusu.
Sako, kad kratos ir apiplėši

mai yra daromi vadovaujant 
'Maršalui Cbang Tso-Lin, Man- 
džūrijos karo vadui ir vyriau
siam Pekingo ginėjui. Apie 300 
policijos kretėjų paėmė di
džiausius pakus knygų ir do
kumentų.

Žmonės benaikindami doku- 
- mentus, kad nepatekus Į polici
jos rankas, sudegino ir namus.

RYGA. “Soeialdemokrats” 
praneša, kad šeštadienį įvyko 
Lietuvis Ministerio pirmininko 
ir Užsienių Reikalų Ministerio 
prof. Voldemaro pasitarimas 
su Latvijos užsienių reik, mi- 
nisteriu F. Cielenu. Pasitari
me dar dalyvavo Lietuvos pa
siuntinys Rygoj J. Aukštuolis 
ir Užsienių Reikalų Ministeri
jos politikos departamento di-

M-RIO PIRMININKO PROF 
VOLDEMARO PASITARI, 

MAS SU CIELENU

tie, kurie savo gyvybės nebran 
gina. . . u ,

Rusijos arba užsienių girtybė- 
mis, saužudystėmis ir žmogžu
dystėmis. >

Tik vienos savaitės laike 
areštuotą 5,124 asmenys už gir
tybę. •

Prie naujai atidaryto insti
tuto stovi minios žmonių, vyrų, 
moterų ir vaikų ir laukia eilės 
gydytis nuo visokių svaigina
mų gėrimų.

Tai nepaprastas atsitikimas, 
.jeigu per dienų būna mažiau 
negu trys žmogžudystės.

Daug tokių žmogžudysčių 
papildo jauni vaikėsai bevagi- 
liaudami.

BAISUS SPROGIMS LENKŲ
ANGLIŲ KASYKLOSE

VARŠUVA. Pranešama, kad 
Zalenzo angliij kasyklose ties 
Katovicais, Aukštojoj Silezi
joj? įvykęs baisus sprogimas, 
per kurį žuvę keliolika anglia
kasių. Pagalba Į katasrofos 
vietą atvykusi per vėlai.

PARCO, Wyo. 
darbininkų žuvo*

iliozijos ir septyn
Ši ekspliozija sujudino visą 

miesteli ir subėgę žmonės gesi
no degančius namus ir gelbėjo 
žmones.

LENINGRADAS, Rusija. — 
Sako, kad Leningradas pralen
kė ir sumušė visus rekordus, VILNIUJE SUIMTA DAR x 

KEU ŽYMUS KO
MUNISTAI

• • Rzeczpospol ita-’' ži niomis, 
ryšy su Sovietų kurjerio su- * 
ėmimu Vilniaus stoty politini ’ 
policija"Vilniuj suėmusi dar ir 
asmenų, jų tarpt' kelis žymius .• • 
komunistus. Rasta daug kam- 
promi tuo jaučių dokmm?»T ‘aę z
komunistinių instrukcijų. f ',

rektorius B. K J Balutis; o iš lat
vių pusės — užsienių reikalų 
ministerijos generalinis sekre
torius IT. Al batas, pasiuntinys 
Kauno At Balodis ir mihisteri- 
jos Pabaltijo skyriaus vedėjas 
V. Munters.

Pasitarime svarstyti klausi
mai, kurie liečia abiejų Valsty
bių tarpusavio santykių išplė
timą. Be to. abu ministeriai ap
tarė ekonominės sutarties su- • • *
darymų ir kitus klausimu&Lie- 
tuvos delegaciją stoty palydėjo 
užs. reik. min. F. Cielens.

Planuoja sudaryti stipru ir 
įtakingą prašymą

PASIUNTĖ NAUJĄ ORLAI
VĮ SKRAIDUOLIUI

RYMAS. — Premieras Mns- 
solini, atsakydamas Į prašymą 
iomandieriaus F. DePinedo. i- 
sakė pasiųsti Į New Yorką ge
rinusį orlaivį vietoj sudegusio 
“Santa Maria” Roosevelt 
Dam., Arjzonoje.

Gavęs šią žinią DePinedo pa
skelbė, kad jis tęsiąs pradėtą 
kelionę.

Spėjamar ES 
kad streikuojančių darbininkų H 
skaičius dar pa d i dėsiąs, nes ne-

RUSAI KARIAUJĄ StT 
KATĖMIS

LENINGRADAS, Rusija. - 
Valstybės Drabužių Svndika- 
tas paskelbė karą katėms ir pa 
žadėjo kiekvienam “narsuo 
liui.” kurįs užmuš ir pristaty? 
katę mokėti po 50 centų.
- Iš kačių skftrukių darys pi 
gerinus kailinius. _

gos prailginti gyvenimo die
nas. '

* i i sSH

Viena,'tai prašymas Valsti
jos Aukščiausiojo Teismo iš-, 
naujo peržiūrėti, antra kreiptis 
į jungt. Valstijų AukščįjįggMįi 
jį Teismą petžiufeti ar" nėra 
prieš konstituciją, trečia šauk
tis Gubernatoriaus malonės.

CHIANG KAI-ŠEK PRIEŠ 
RAUDONUOSIUS

SHANGHAI.

Lodzėj įvykęs 
tekstilėšpramonės įmonių dar
bininkų delegatų susirinkimas 
didelė balsų dauguma nutarė 
tęsti streiką tol. kol dirbtuvių 

j savininkai priims svarbiausių
jų profesinių sąjungų reikala
vimus darbininkų algdflis pa
didinti.

“Gazeta Warsžawjska Po- 
ranna" rašo, kad lenkų teksti
lėms Įmonių darbininkų streiko 
pasėkos esančios labai rimtos 
ir skaudžios. Lenkų finansįs- 
tų ir prekybininkų nuomone, 
tas streikas padarysiąs milži
niškų nuostolių valstybei, pra
monei ir darbininkams. Dabar 
streikas kasdien darąs nuosto
lių 600,000 zlotų sumai, o jei jis 
užsitęs tai nuostoliai padidė- 
sią dviguliai arba ..trigubai. 
Streikas neigiamai paliečius ir 
kredito santvkius.

LENKIJOJ VISUOTINIS LENKIJOJ NERAMU .
STREIKS SMARKTAT Zichline Įvyko susirėmimas 

PLEČIASI. tarp policiji >s ir gyventojų. Po-. ,
tr valdžios represijos pieko “5in“’k,,s P-* .

- Neramumams likviduoti buvonereiškia ... . A ...... .. -j. • v
.? iššaukta policija is a)uinkinių 

VARŠUVA. Pranešama, kad miestelių.. Iš abiejų pusių yra___
sužeistų.

Teisėjas/AVait. vardu visų 
Aukščiausiojo Teismo teisėjų, 
^balandžio 5 d. pareiškė, nuo
sprendį, kad Sacco ir Vanzetti 
peticija, kurioje prašė leisti iš- 
naujo perkratinėti bylą prieš 
juos, kurioje jie kaltinami 
žmogžudystėje ir apiplėšime 
Soutli Braintree’s “paymaste- 
rio” ir jo sargų 1920 m. atme
tė ir tuo pačiu patvirtino Auk
štesnio kriminalio teismo 
sprendimą.

Tuoj po šio nuosprendžio 
“šerifas” pranešė policijai, 
kad saugotų teismų namus ir 
teisėjus nuo Įtūžusių radikalų.

Dar yrą viltis

Vienintelė išeitis, kad išgel
bėti Sacco ir Vanzetti nuo elek- 
trikinės kėdės, tai Gubernato
riaus Fullerio susimylėjimas, 
pakeisti mirties bausmę kalejr 
mu. '

Susirinkime, kuris buvo lai-

THOMPSON LAIMĖJO į

CHICAGO, III. — Rinkimų 
kampanija praėjo. Nauju ma
joru išrinktas žymus Republi-

VARŠUVA
kad Lodzės profesinės sąjun- kijoj streikuoją daugiau, kaip 
ges kovo 19 dieną paskelbusios 200.000 darbininkų 
generalinį darbininkų streiką

vyriausias generolas Cniang 
Kąi-Šek imsis griežčiausių 
priemonių užsmaugti komunis
tų judėjimą, kurie' nori pasiim
ti Kiniją kontrolėn.

Paskelbė karo stovį ir gau
dys raudonuosius ir baus be jo
kio pasigailėjimo.

RUSIJA EURZA PRIEŠ

f WASHItfGTON,D.C.—Pra-
- • nešama, kad kiniečių valdinin

kai Pekinge padarė kratą Ru
suos ambasadoje.> *

-; Tas sukiršino rusus$. kurie
- gal imsisj aštresnių priemonių 

prieš kiniečius.

Svetimšaliai grupuojasi: pa- 
, krąntese ir ruošiasi grįžti 

į y savo šalis

Sako, kad miestas Hankow 
yra pavojuje. Japoniečiai ir ki- 

, tį svetimšaliai bėga iš to mies- 
' to ieškodami ramesnės vietos. J * Jį --
> Apie 100 amerikiečiij gyvena 
| fjmtjąiyų.' ? ;

Štai, šiomis dienomis, be jo
kio prasikaltimo, Federalėš 
valdžios kareiviai pasigavo 
Rymo-Katalikų kunigą Pądre 
Hermeneg.ildo Lara, išvedė i 
laukus ir užrišę akis sušaudė. 
Už ką?

Jokiij Įrodymų neturėjo, kad 
šis kunigas būtų prasikaltęs, 
bet karo ministeris Amro įsakė 
ir kareiviai tą padarė.

.Toje pačioje žinutėje paduo
da, kad areštavo daug nekal
tų žmonių už tai, kad jie neiš
sižadėjo katalikų tikėjimo.

Baisi ir apverktina katalikų 
padėtis Meksikoj.

LENINGRADAS, Rusija. — 
Vilkai ir šnnės taip plačiai už-L 
krėtė šios šalies gyventojus / 
hydropbobija arba pasiutimu.’ « 
kad Pastenr Institutas nė pu-l 
sę ligonių nesutalpina. l

Apskaitoma.. kad pereitais, 
metais tk liga sirgo 342,000. 
žmonių. Sako, kad per 10 me
tų pasiilaugino ligonių skaičius; 
10 kartų.;

Sako, kad Sovietų valstybė
je yra daugiau nė pusę milijo
no vilkų ir kad, pety i tą žiemą: 
jie išplovė milijoną gyvulių.

i; idu’Ud
- ■----‘r V i

kytas balandžio 6 d. ir plačią!: 
išdiskusuotas Aukščiausiojo I 
Teismo sprendimas, nutarta at- ” | 
sišaukti Į M assaeliusetts visuo- j 
menę ir visos šalies ir sudaryti • 
stiprų ir Įtakingą prašymą Gu? . 
bernatoriui.

Šeštadieny Sacco ir VanzettiŲ , 
bus atvesti prieš teisėją A^'eb- 
ster Tliaver, ir Prokuroro pa-‘TjL i • gelbininkas adv. Rannev parei- į 
kalaus, kad bausmė būtų pa- 
tvirtinta.

Jeigu kaltininkų'adv. Thomp- 
son nepaduos prašymą, kad rfi 
bausmę patvirtintų ir paskirtų | 
dieną Aukščiausiasis Teisinas^ " i 
tai Teisėjas Thaver tą padarys. H .

Dirbo automobilių “platės”

Ligšiol Vanzetti katėjime dir- v 
bo automobilių “platės.” Nuo. 
dabar jiedu perkelti į kitą na- ; < 
mą, arčiau mirties.

Trys spragos atdaros.
KINIEČIAI IŠKRĖTĖ RUSŲ 

AMBASADA PEKTNGE

PEKING.---- ‘Įsibriovimas Į
Sovietų Ambasados ir žymių 
rusų gyvenimo namus sukirši- 

. no rusus ir privertė valdžią pa
daryti atatinkamą žingsnį prieš

KAPITALISTAS KALĖJU 
MAN

WASHINGTPN,, .p. C. — 
Harry Sinčiai r, aliejaus kara
lius už nepaklusnumą ir pasi
priešinimą laike tardymo rąs
tas kaltu ir pirmadieny, bal. 11 
Ims paskirta jam bausmė.

Bausmė gali būti nuo vieno 
iki 12 mėnesių kalėjiman , ir 
nemažiau $100, ir ne daugiau 
$1,000 piniginė bausmė.

PADEREWSKI BĖDOJ

LONDON. — “Pan” Pade- 
revski papuolęs tarpe aukštes
niųjų karališkos kilmės žmonių 
panorėjo būti didesniu, ir ne
prisilaikė priimto papročio Į- 
ejus karaliui arba jo artimiem 
tarnam į salę, artistas turi bū
ti ant platformos ir stovėti.

Įėjus generaliam-gubemato
riui iš Australijos Į Paderews- 
kio koncertą, jis' nepasirodė, 
liet tik išėjo paskui. Tokiu bū- 
du tlabar pan Paderevski kal
tinamas ųž įžeidimą “karališ
ko stono.”

” . * ■ . ' ■’ L

jos darbininkams, dabar Len-

PILSUDSKIS PRIEŠ AME
RIKOS PASKOLĄ LEN

KIJAI

VARŠUVA. — Kadangi len
kų seimas yra tik Įrankis Pil
sudskio, tai kabineto prielan
kus nutarimas imti paskolą iš 
Amerikos kapitalistų neturi 
galės. --

Pilsudskio pasipriešinimas 
visus jų planus sugriauna.

GINKLUOTA RINKIMUOSE 
KOVA.

CHICAGO. Ilk—Majoro rin
kimuose pasižymėjo žiauri ko
va. Subombardavo du Demo
kratų politinius kliubus ir už
mušė Vincą Drucci.

Meste išstatyta visa armija 
ginkluotos policijos.

Susišaudymų buvo Įvairiose 
dalyse. Daugiausia buvo tarpe 
negrų. Nemažai užmuštų ir su
žeistų.

Tokių rinkimų turbūt dar 
ligšiol nebuvo.

Jeigu taip bus ir ateity, tai 
rinkinmožg galės. dąlyyĄuti .tik

BUDAPEŠTO MOTERYS 
DAUGIAU KEIKIA

BUDAPEŠTAŠ. — Sulig po
licijos'rekordų pasirodo, kad 
inotėryš daugiau Keikia1 negu 
vyrai- 7 ,
. Kadangi vidaus reikalų mi

nisteris išleido Įsakymą polici
jai areštuoti kiekvieną, kuris 
keiks ant gatvės, tai policija 
areštavusi tris moteris, gi vyro 
nė vieno.

Pirmoji moteris buvo 60 m. 
amžiaus ir nubaudė $5.00.

SUNKIOJI ARTILERIJA
- f 4 KINIJON

SAN DIEGO, Cal., Baland.
7. — Sunkioji artilerija suso
dinta ant laivo Henderson ir 
pasiųsta Kinijon apsaugojimui 

, amerikiečių gyvybių.
Jūreivių viršininkai taipgi 

' planuoja sudaryti stipresnes 
jėgas numalšinimui Įtūžusių

- tp - h i ;■ 
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VEJŲ SALIŲ KATALIKAI 

DARBININKAI VIENYKITĖS!
i * t* s . • \ ■■ • * : ■’ i ’

misa. ’ • - T
Pasak Varšuvos spaudos, ąr- £ 

timoj ateity žadą sustreikuoti 
ir kitų Įmonių darbininkai. 4 

Radio pranešimu, lenkų vy
riausybė pradėjusi represijas 
prieš streikuojančius tekstiles 
ir metalurgijos pramonės įmo
nių darbininkus. Esą suimta 
daug darbininkų vadų ir kas-; 
dien snimaina daugiau; V i >
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LIETUVOS SOCIALISTAI | NEMUNU JAU KltiSU^A. 
^.IRUŽSI^YTŪRI

• —-
Plentų ir vandens kelių vąl- 

no- dybos vandens kelių tarnybos 
ią- pranešimu, Nemuno ledai jau 
ląs išėjo į Kuršių įlanką. Kovo 14 
j į d., iš Jurbarko į Kauną jau at- 

- plaukė trys garlaiviai.
nie Dabartiniu metu vandene ke

lių tarnyboje vyksta tyrimas 
priežasčių dėl ko Nemuno van
duo buvo pakilęs iki tam tik
ro aukščio. .,

Kaip daviniai rodo, manoma 
kad ledo užsispyrimai Kaniū
kuose buvo priežastimi dar 
stiprios ledo sudėties. Išėjęs iš 
Neries ledas nustūmė nesulauž
yto ledo plotą ant salos ties Ka
niūkais kuris ir sulaikė visą 
srove.

KONTROLIUOS KlAtJšINIŲ 
. _ _ IŠVEŽIMĄ

. J^i[kĮiąį,» ^vežą .kiąušiniiis į 
prekybbš >ir pramonės 

zAJ^imamš pareiškė, kad užsienin 
‘2 išvežami, kiaušiniai nekontro- 
; liuojami, kai kada būna blogos 

.2 rūšies ir todėl mažina mūsų 
‘kiaušinių vertę užsienio rinko- 

tTje. Nuo balandžio 1 d. nutarta 
[• ūžvėšti griežtą kiaušinių išve- 
£ žėjų registraciją. Neužsiregiš- 
~ travusieūts bus uždraustą tA 
£ prekybos šaka verstis.

■ * 
į®/

DOVANA Už SĄŽININGĄ 
PAREIGŲ ĖJIMĄ ‘

Kauno plačiujij geležinkelių 
dirbtuvių vyresniajam sargui 
Mykolui šilinskiui už sąžinin
gą ėjimą savo pareigų ir stro
pų dabojimą valdiško turto; 
Geležinkelių Valdybos liirek 
torius išreiškė savo padėką ir 
suteikė piniginę 100 litų sumo
je"dovaną.

DIDĖJA ŽUVININKYSTĖ
Ligi kovo mėn. 1 d. žuvinin

kystei išnuomuota 45,58L ha. 
valdišku vandenų už 120,856 
litus. Praėjusiais metais buvo 
išnuomuota 38,703 ha. už 117,- 
960 liti].

LIETUVOS DURPYNŲ EKS
PLOATACIJA 1926 M.

Mūsų krašte, be miško me
džiagos Įvairiems kuro reika
lams, nemažai sunaudojama ir 
durpių. Praėjusių metų vasa
rą. durpių gaminimo sezono 
metu,. Lietuvoje pagaminta a- 
pie 21,1X10 tonų niašinuotų dur
pių. kurios buvo sunaudotos 
pramonės 1 
reikalam: 
durpių eksploatacij: 
metai
20 procentų 
žastvs — ’

į PROF. BŪČYS Į ITALIJĄ
Prof. Būčvs Marijonų brolių 

reikalais kiek ilgesniam laikui 
X išvyksta Į Italiją.

bei geležinkelių ūkio 
Palyginus 1926 m. 

su 1925 
ši gamyba sumažėjo iki 

;-sumažėjimo prię- 
akmeiunių anglių 

vyskupas Staugaitis Jį pavasa-jj konkurencija ir durpių ’eksplo- 
fį išvykstąs kuriam laidui atacijai maži kreditai, 
siėnius. Jis žada atsilankyti — Daugiausia durpių gaminama 
Prancūzijoj-. Belgijoj, Sveieari- kaimo ūkio reikalams be ma- 
joj. Vyskupą kelionėj lydės šinų. Taip per metus pagami- 
kun. Borisevičiuš. ' • narna maždaug apie 200,000

--------------- erdmeterių arba apie 50.000 
tonų. Bendrai durpių gamyba 
praėjusiais metais siekė apie’ 
71,000 tonų . __

Užuojauta Latvijos pasiunti
niai dėl prezidento čakstės 

mirtįęs
KAUNAS. Ministeris pirmi

ninkas prof. Voldemaras ap
lankė Latvijos pasiuntinį Lie
tuvai p. A. Balodį ir išreiškė 
savo ir Lietuvos vyriausybės 
vardu užuojautą dėl Latvijos 
prezidento .T. Čakstės mirties.

- DALYVAVO LATVIŲ PRĖ- 
’ .ŽIDENTO LAIDOTUVĖSE

KAUNAS. A. a. latviu pre- 
v J— ....

dalyvavo Lietuvos ministeris 
, pirmininkas ir užsienių reika- 
•’ Jųministeris prof. Voldemaras, 
I'^eimo pirminĮnkas p. A. Stal- 
nginskis ir užsienių reikalų mi- 

■ nisterijos .politikos departa- 
: inento direktorius p. B. K. Ba- 
■lutiš. ___ ‘

; NUBAUSTI evangelikų 
KONŠiŠTOfeUOS NIE-

- KINTOJAI
—Kovo 14^1. Kauno Apygar
dos Teismas nagrinėjo bylą 
prieš vokiečių: parapijų laik
raščio * ‘ (rcriieindeblatt ’ ’ re
daktorių ir leidėją: Kauno vo-. 
kiečių kunigą Katerfehlą ir 
puv. Seimo vokiečių atstovą 
Uogai į dėl Lietuvos Ęyan gėli
škų Ilrdfer. konsistorijos nieki- 
himo. Toj byloj kaltinamieji 
[taikos teismo buvo nubausti 7 
paromis arešto. l\aJtinanm** 
įpieins apeliavus. byla perėjo 
|Apygrfrdos Teisman.
I Apygar<los\ Teisme ]>rivačiu 
kaltintoju stojo prisiek, advo
katas Tolihšis. Kaltinamuosius 
Jgynė pris. advokatai Rohinžo- 
!has ir Bytauths. Apygardos 
bVisėnas patvirtino taikos tejs- 
jH^mnmdin^. Pastarasis 
sprendimas galutinis.

SEREDŽIUS (Kauno aps.); 
Miestely ir kaimuose per dftmą 
uždirbama: — minant linūs 3 
litus; už kūlimą prie mašinų 
34 lit. Samdininkai per metus 
uždirba 340-360 ir iki 500 litų, 
o samdininkės tarnaitės 260- 
9420 lit.; piemenukas 220 litų, 
vorjteja 2 lit. per dieną. Bend
rai. kaimiečiai jausdami pini
gų trūkumą, yra pratę šaukti 
talkas, kur vieni kitiems pade, 
<la nudirbti žiemos sunkiuosius 
darbus visai !«• užmokesnib.

SMARKUS POTVINYS

SEREDŽIUS. Čia netoli 
miestelio sriuvena mažas npe-r 
lis, — Armėną, kuris šį pava
sari gana plačiai išsiliejo ir nu
nešė kelis mažus tiltus. Kaimo 
gyventojams kurį laiką buvo 
pertrauktas susisiekimas su 
miesteliu, nes neturėta luotų.

feRAKGUs RAtihtfYS
BI RBINĖS kaimas, Veliuo

nos vai. Pentai šiam kaitue pil. 
Gimbauškas, hokasdamas kūd
rą su savo samdininkais prie 
vadinamo “Senkapio” 2 mert. 
gilumoj, iškasė molinį ifidą, 
kuriame pasirodė. e’są įdomių 
aiikso daiktų ir pinigų. Iš jų 
3 egz. nudilusių lyg lai durklų 
nr peiliu. viename aiškesnis 
parašas: “ENfie... Bibigė...’’ ir 
gale orelis prie rankenos.

Pinigai visai surūdiję ir pa
prasto kaž kokio metalo.

Pil. Gnnbauska*. auksinius 
daiktus kažkam pardavė, o kai (“tavorščiai’t jatf padėti* jiems 
kuriuos dar tebeturi. deramon vieton.

noon

Surasti adatą šieno kupetoj yra taip pat sunku, kaip ir gauti 

kosulį, rūkant OLD GOLD CIGARETUS ... Malonus ją skonis 

tai sulig naujo metodo padarymo pasekmės, gali visą dieną rū

kyti kiek tik nori OLD GOLDS, be jokios nuo rūkymo iritacijos.

vežimą ir

JVaųfas ir Labai malonus Cigaretas

VABALN1NKAI. Kairieji 
bačkoriai. nors savo nepama
tuotus pažadus prieš Seimo 
rinkimus pylė lyg iš rankovės 
— vienok nieko nędavė ir duo
ti nemanė. Pavyzdžiui, malkų 
biedmiomenei išdavimas viešu 
pardavimu biednuomenę be ga
lo papiktino. Beturčiai jau 
buvo nusiminę kad liks lie 
malku! Iškrikusio VaJ>ąlninko 
“porfsojūzo tavoršviai” jau 
geri naši feileprtntams. liet, šie 
sako, kas jums kaltas, kad 
klausėt jįerčjūbų padaužų. Du

* “KABĮ- - w
“Karys”-rašo ne tik apie įvai

rins Lietuvos kariuomenes reika
lus, bet ir duoda žinių iš Lietuvos 
ir iš užsienio.

Visiems šviesesniems žmonėms 
svarbu skaityti “Kari,” nes jis 
spausdina bendro lavinimo raštų, 
įvairenybių iš naujų mokslo išra
dimų. Kariuomenės švietimo ko
misijos “Kary” skelbia savo pra
nešimus apie kariuomenės švieti
mu, kurie įdomu žinoti kiekvie
nam žmogui švietėjui.

“Karys” praneša, ką valstybės 
veikia karo sritvj, kaip jos gink
luojasi. kokius naujus karo pabūk
lus išranda ir ką pasaulis gali 
laukti ateity, kokie karai gali kil
ti. ‘ '

“Karys” daug rašo dol visuo
menės susiartinimo su kariuome
ne, nes tik susiariinę tegalėsime 
įvykdyti savo arffziną troškimą — 
Vilniaus Gedimino pily pakelti 
Lietuvos vėliavą.

“Karyj” yra daug paveikslų, 
reginių, apysakų, eilių, įvaireny
bių, juokų ir t. t.

“Karp5**TtnlA daug atsiminimn 
iš Lietuvos karinomenės kovų ir 
kūrimosi, kurie kiekvienam skai
tytojui partriys, kiek lietuvių tau
ta turėjo pakelti vargo ir aukųi 
kol iškovųk) nepriklausomybę.

Kiekvienas sportininkas privalo 
skaityti “Rarj, _ _
daug spurgo .žinių iš Lietuvos ir 
Užsienio. -

Kiekvienas jaunuolis, kuriam 
reikės atlikti karo tarnybą, turi 
skaityti “K<į,” kad iš anksto au- 
sipažintų su kariuomene. Tokajau.

TAS SILPNAS, NUVARGUS 
IR NUSILPĘS JAUSMAS 

RYTMEČIAIS,
Pirmutinis lenkins nusilpnėjimo ’JP- 

sy’ie praradimą* ♦uicnrljns yra Jiroti- 
nuis nuovargio, įmjnutiimts silpnumo, 
užsikėlus tmOAti is rjTo ir štoku cnen- 
ui Jos ir nnil»hnjos. Zpiončs tokiame isto- 
vyje pupmMfti’Turi Iranėno šu sėka'ipoi 
mis liuoniis: k«jn<Hn-tuio pmsht apeti
to. ncvirškinnrtnj vidurių, praradimus 
jivšmimo. nusrtpnėjtmo hiksej Ir 
nų. pūslės, neveikimo,. ^tljtny nervų. ki»r-‘ 
linno skilvyje nrlui žarnose, pdvos 
Mkiin<lėjin,e jsvntmtlio. koktumo, turi 
heinitlotių kvapsni luirnoji*. ajksivėlusĮ 
Hef.urj ir ptmnShi* nrsmnmtmus.

Nujm-Tot»e yni juiiklos gyduolės su- 
tvlklnnėios sveHiutų. stiprumų 4b c®er- 
CijoM budnvofojus. nes tukstpuėinl vyrų 
ir moterų Žino tai. kurk vartoju jas. 
Alos gj dnolė* iHtdnVtt rurtlmnj. raudimų 
kraujų, sustiprinu nervus ir raumenis. 

OPA jis paduoda taipgi sostų minu Ir atšvIeMim* visrts ku- 
’no orini nūs luitai atsakančiai. . N’tum- 
Totic yra pnlklaušlos gydurilfe <in«»m«»s 
kaipo |wlnisam'i< 
kanų | pirmos f 
kai fturtlHVlnėJa Ja

t I t t - u • u r——

MANDĄGtilAŠ^-lvairfis patarimai xųžsfeaikymo ^augystčje ir 
višuojnėruDianie gyvęnjgie. Ėarašė Kun. A. Staniukynas_____20e.

APIE KATALIKŲ TIKYBOS TIKRYBĘ—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikrojo kataliko priedermės. * Parasū.

— Knii .Težintas Feliksas Cozel ~________________ - -______  30e.

■700 mėtų sukaktuvėms paminėtiTRETININKŲ JUBILIEJUS—700 mėtų sukaktuvėms paminėti 
aprašymas Šy, Pranciškaus vienuolijų ię 3 vienuolijų įstatai— 8c.

HUCKLEBERRY FINNAŠ—labai įdomi apysaka_____________ 175c.

PATARMĖS MOTERIMS—pamokinimas moterims jų asmeninia-
i ,mė, šeimyniniame ir visuomeniniame gyvenime. Parengė Kun. 
. V. Kulikauskas '________________ ■________ _■ 15ė.

BĘN-HUR—Istoirjos apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų. Labai 
įdomi ir plačiai žinoma knyga (audiniais apdarais). Vertė Jo
nas Montvila________________ ’________ - .- 1.50

TEN GERAI KUR MŪS NĖRA—pasakojimas kaip mūsų išei
viams sekasi Amerikoje. Parašė Kun. J. Tumas ________50c.

TRYS KELEIVIAI—Krikščionis, žydas ir turkas. Pamokinanti 
, apysaka. Parašė T. Vyniauskas. Vertė P. fe_________________40c.

TRUMPI SKAITYMĖLLAI—labai gražūs pasiskaitymai apie įvai
rius gyvenimo atsitikimus. Parašė J. Tarvydas______________45c.

TURTO NORMA—moksliški pasiskaitymai Parašė Uosis* ~

KELIONĖ APLINK PASAULĮ PER 80 DIENŲ—apie vienas de-

nuolis patekęs karmomenėn iš kar
to jausis pažįstąs ją ir pasiruošęs 
tai garbingai tarnybai.

Kur tik yra susikūręs koks nors 
jaunimo ratelis, ten būtinai turi 
būti “Karys.” nes jis be kariško 
auklėjimo rūpinasi kiekvienam 
jaunuoliui įdiegti tėvynės meilę, 

i f Kario v urato
riai dovanai gauna priedą — gra-- 
žų, spalvuotą sieninį Karht Kalen
dorių. Kalendorius dalininko dar
bo. papuoštas paveikslais ir sura
šyti jame žymesnieji lietuviu-giu- 
klo nugalėjimai nuo pat senovės 
ligi šių dienų. ’ •

“Karį” redaguoja pulk. įeit. 
Btt rokas.

“Kario” kaina metams 15 litų, 
pusmečiui 8 litai, 1 mėn. 1.50 et. 
Užsieny $2.50.

Adresas: Kaunas, Nepriklauso
mybes Aikštė, “Kario” Redakci
ja.

EUCHARISTIŠKOS STACIJOS. Sulietuvino Kun. P. Juškaitis__.15c.

KRISTAUS KRYŽIUS, Stacijos, Graudūs Veiksmai, Maldos Ge
gužio, Birželio ir Spaliij mėnesiams. Išleido kun. K. A. Vasys—25c.

IŠGANYMO APSIREIŠKIMAI—atėjimas ir gyvenimas ant žemės 
Jėzaus Kristaus. Vaidinimas su gaidomis___________________75c.

DANGAUS KARALIENĖ. Surinko Kun. M. Gavalevičius; be ap
daru 75 centai, su apdarais ________ ._______________ ________ $1.00

POEZIJA, DAINOS IR EILĖS
VYČIŲ HIMNAS—Parašė Aleksandravičius __________________25c.
BLAIVININKŲ ŲIMNAS—Česlovo Sosnausko _______________ 15c.
EGLĖ, ŽALČIŲ KARALIENĖ—Opera Miko Petrausko_________.5.00
ŠIŲ NAKCELY____________________ L______________________30c.
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ_____________ 1___________________20c.
VAI AŠ PAKIRSČIAU__________1_.__________________________20c.

SKYNtAU SKYNIMĖLĮ 
LIGHO (latviška) ______

TEATRAI
GlLIUKINGAS VYRAS—2 aktų komedija; parašė S. Tarvydas—25c.
ELGETOJ GUDRUMAS — trijų veiksmų komedija. Parašė Sci- 

rijų Juozukas ______________________________________ 25c.
UBAGŲ AKADEMIJA IR UBAGŲ BALIUS—komedijos po 1 ak- - 

tą; parašė Seirijų Juozukas________________________ ?______ 35c.
SNIEGAS—Drama 4 aktų. Vertė Akelaitis_______ . ■________ 40c.
EStTMAS—3-čia dalis dramos “Gims Tautos Genijus.” Parašė 

Kun. L. Vaicekauskas“ “ lOte.
ŽYDŲ KARALIUS—drama 4 aktų, 5 pav. Vertė j. M. širvintas_80fe.
VlSI GERI—Trijų veiksmų vaizdelis; parašė F. V._________ 10c.
PATRICIJA, arba nežinomoji kankinė—4 aktų drama. Vertė Jo

nas Tarvydas_____________________ —-. ■ ■ - 1O
PILOTO DUKTĖ—5 veiksmų drama. Vertė Jonas Tarvydas 35c.
DRAMOS: 1) Germaną; 2) Fabiola—5 aktų ; 3) Liurdo Stebuklas 

4 aktų; parašė Jonas Tarvydas___________;________________ 65c
VAIKŲ TEATRAI; dalis I: 1) Pagalvok ką darai; 2) Jono !Mi- 

iftė; 3) Pasakyk mano laimę; Surinko S. K, D. ir N._________ 15c.
VAIKŲ TEATRAI: dalis II: 1) Ištirsime paskui; 2) Antanukas 

našlaitis ; 3) Mėginimas. Surinko & K., D. ir N________ 15<»
MALDAKNYGtą--------- r------------

PULKiM ANT KELIŲ—“D-ko” Spauda. Odos apdarais $2.50 ir $3.50
* ♦ * * ' - . ‘

Siųsdami užsakymus arba pihigti$, visuomet adresuokite laip;
DAfcBlttliTKĄB

366 West Broadivay South Boston, Mass.
tfi-iaaaasaa-sr ly »r

Vėlttii statysite bažnyčia^ 
vėltui rengsite misijas, kursite 
mokyklas, darysite vitokibe 
rūšies gerus darbus — visi jū- 

niNHita ir witMtw>ljfn rūpesčiai bis niekais, jei ne- 
__ ________ .ji ym ir-jei nentjninfMi- mokėsite vartotiapsiguJamdjo 
na. KrųlinH pinigu*. Ilamtyklt Imte!) ir Įp DUOlamOJO ginklo — gerokSSįi “^taliidškos s^os.--M^

V į ■ \ - ■ ■ '' > '

Žmonių nuodėmes mes iš
rašome į metalą, o jų prakil
numą mės piešiame ant van
dens. — Shakpspeare.

/ • • •
Didžiausia Dievo bažnyčia

■
... Jr'i- ■ ?. - ii.si

V 4 «■
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Kad palaikyti santykius Ii Jam darbsi

[UOSI

linksminsi

•tik miegamieji 
H GEKMAN

Žemos kainos, Geriausias Pa
tarnavimas. Parūpina Pas- 
portus, Pagryžimo Permitns, 
Ir Parmenu Affidavitus, bei 
kitus dokumentus.

Rašykit arba- kreipkite

Išplaukia kožnų savaitę 
Sugrįžimui leidimų ir kitu 
informacijų kreipkite pas

HAMBURGAMERICAN 
LINE

28 Broadway — New York

KATALIKŲ BAŽNYČIA DA
NIJOJE nuolat auga
Praėjusiais11 metais prie 

Kristaus Bažnyčios grižo a- 
)ie 200-300. žmonių. Buvo 
statomos bažnyčios ir tvirti
nama kataliku raštija dali
nai vertimais, dalinai origi- 
naliniais kūriniais.

Maurice r?de Wųlf 
straipsnį apie kardinolą

Haiti Respublika ir Vati
kanas -

Haiti respublikos vyriaū- 
paskyrė • savo atstovą 

prie. Apaštališkojo Bėstb? 
Viens reikalus vedė tam tik
ras agentas, vadinamas rei
kalu vedėju. Apaštališkas 
Sostas iš savo pusės įsteigė 
prie minėtos vyriausybės sa
vo atstovybę.

Kadangi anglįkonąSys- 
lpipąi vis jlabęku^re^kia no
ro susiartinti šū 'kaskart 
stiprėjančia anglo - katalikų 
srove, tai protestantiškai nu- 

kyįa*įljd4V>

:ė^f^dabatr-
■ Anglijo? 
avpjus su-
5 iki paina-

_Aš turiu ką nore mylėti- 
turiu ko siekti, su kuo kal- 
bėtis, nes tą matau ir kitus 
darant. Vieni mvli šios že-

| A i . . .

męs asmenis, prie kurių daž
niausiai 
meile ar grožiu kiti myli 
šios žemės turtus, dar kiti 
meną ir mokslą, muziką ir 
įvairią _ skambančią akordą 
garsus, ar pačios gamtos ar 
žmogaus sudarytu. Kiekvie
nas iš prigimties prie ko 
irors yra palinkęs i r todėl 
jis stato sau uždaviniu tą 
mėgiamąją sritį giliau pa
žinti ir su jos pagalba leng
viau šį gyvenimą tvarkyti. 
Bet vra- dar viena meilės 
sritis, kuriai apsiduoda ne 
vienas koks nors asmuo, ne 

• vienos tautos žmonės, Ix't iš
tiso pasaulio sielos — tai 
Kristaus Širdis.

Neozcholastinis Laikraštinis 
Jungtinėse Valstybėse 

“Amerikos Kataliką Fi
losofijos Sąjunga” nesenai 
išleido pirmąjį numerį laik
raščio “New Scholasticism” 
išeinančio kas. metą ketvir
tis. Svarbiausi šio laikraščio 
bendradarbiai yra šios są
jungos nariai, ypač filosofi
jos prbfesoriai, kolegija di- 
retkoriai, Amerikos univer
sitetu ir seminariją profeso
riai ir studentais Leidėjas 
yra kuri. Pace ir Vašingto
no kataliką Universiteto 
prof. Ryan. Pirmame nu
mery, kuris dar nesenai išė
jo, matome straipsniui žy
mią Amerikos i? Europos

KAIP ATSILIEPIA VIENAS 
PRANCŪZŲ KUNIGAS > 
PROF. APIE MOTERŲ 

STUDIJAS?
Paryžiaus kataliku uni

versiteto* rektorius, vysku
pas Baudrillart. nesenai 
šiaip išsireiškė apie moterų 
studijavimą: ‘Mergaitėsbel
džias į universiteto duris. 
Mes pasiskubinom jas pri
imti, ir dėl to nesigailimi 
Bet visgi turėtą būt priima
mos tik tinkamiausios ir 
joms uždraudžiama visa, kas 
ją gabumams, netinka. Mer
gaitė šiandie turi taip-išeiti 
1 gyvenimą, kad galėti} pati 
užsidirbti sau .duoną, — o 
ne kaip vaiką igklė arba gy
venimo draugė. *To reikalau- 
ja gyvenimas. Mergaitė ne
baigusi mokslo, be-specialy
bės yra apleistas pajūrio 
dvaras, kurį visos bangos 
negailestingai daužo. Mer
gaitės, kurios Joaigia klasi
nius mokslus, praveria ne 
vien įvairius sau kelius, bet 
vyriški! studiją dėka Įgau
na tam tikros pasiryžimo 
dvasios, kuri jas daro tinka
mesnes savo pareigoms ei
ti.”

Važiuokirsį pavasarį į Lietuvą su Amerikos lietuvių jau
nimu. Kur jaunimas, ten gyvumas ir smagumas. Išpildy- 
kit širdies troškimus, pamatykit savo tėvynę, brolius, se
seris ir gimines.

Ką akimis žmogus pamatai, tai amžinai nenumiršti

» 
!
I 
i

Kam aš Ją myliu?

Pasakyk man, siela, kam 
tu myli šį pasaulį, tuos žmo- 

1— nes? Sakysi gal, kad jie y- 
ra malonūs, kad jie tau tei- 

’ kia pasigerėjimo bei nau
dos. O gal dar juos mylė
damas tikiesi ir iš ją tokios 
pat meilės susilaukti ? Aš 
myliu Kristaus Širdį ne dėl 
Jos grožio, nes to nematau, 
bet myliu todėl, kad ta Šir
dis mane numylėjo ir kad 
tik Joje vienoje tegaliu 
rasti tikros (ramybės, tikro 
Širdies džiaugsmo. Čia aš 
neklystu, nes toji Širdis, 
kuomet aš; Ją priartinu prie 
savęs, suteikia man amžiny
bei reikalingi! dalyku._ Ji
yra klusni: užtenka iš ma
nęs menko atsidūsėjimo, 
kurs plauktą iš skaisčios šir
dies, — ir Ji girdi ir tuojau 
skubinasi man į pagalbą. 
Myliu aš ta Širdi ir dėl to, 
kad Ji dėl manęs daug yra 
nukentėjusi ir dar net dabar 
kenčia. Ji kantri, nužemin
ta, laukia tik tos -valandos, 
kuomet visi Ją pamils, kuo
met vietoje tą piktžodžiavi
mą, barnią ir peštynių, iš
girs Jai prielankius žodžius. 
Toji Širdis, kurią aš myliu

l naujosios Anglijos Gefrbra- 
mus klebonus ir visas katali
kiškas organizacijas, i kad ne-i 
rengtų jokių piknikų birželio 
19 dienų, nes tą dieną įvyks N. 
Anglijos-Federaeijos apskričio" 
rengiamas Vilniaus našlaičių 
reikalams išvažiavimas Šv. Ro
ko lietuvių parapijos parke, 
Montello, Mass. Naujosios An
glijos katalikų seime, vasario 
22 d., 1927, nutarta rengti šį iš
važiavimą Vilniaus reikalams 
ir įgaliota Federacijos apskri
čio, valdyba. Tad išpildykime 
seimo nutarimą, nes dar Vil
nius tebėra priešij lenkų ranko
se. Nauj. Anglijos katalikai' 
stokime į darbą, kad greičiaus 
Vilnių atgavus. Kolonijoms, 
kurioms būtų per toli atvažiuo
ti į šį išvažiavimą, tai raginki
me surengti vietoj kokią pra
mogą Vilniaus reikalams..

Naujosios Anglijos Federa
cijos Apskrities Pirmininkas

V. J. Kudirka

'iPIŲKI VIETA *

IŠVAŽIAVIMAMS

ta. Trokštu labiau pamilti 
neturtą, nes ir toji Širdis jį 
mėgsta: būti klusnus, kaip 
kad Joji Širdis. Dėl tos Šir
dies jau nesigailėsiu nei 
triūso nei y argo, kad Jai 
prideramą garbę nuo kitą 
sielą pelnyti, kad tik Ji vie
na būtu visą labiausiai my
lima.

Ko toji širdis nuo manęs 
reikalauja?

Šventas Povilas mus už
tikrina, jei mes su Kristu
mi mirsime (varžydami sa
vo kūną, marindami mintis, 
geismus, troškimus ir t. tr) 
tai su Kristumi prisikėlę 
džiaugsimės ir 
mes.

Mano sūnau, 
Šaukia Kristus, 
savo širdį. Jei 
pamiltu kito širdį, tai jos 
troškimas yra greičiau su ja 
susivienyti. Taip ir Kris
taus širdis: Ji mus myli,.Ji 
dėl mūsą kenčia, Ji nori su 
mumis susivienijusi džiaug
tis ir linksmintis. Kaip mei-

pstantieji į
1 • • • • : «

su Kristajis širdi
mi, nors mane pasauly visi 
žmonės apleistą, bet Kris? 
taus’ Širdis, visuomet arti 
manęs palieka. Kas, man 
vargas ir rūpesčiai, kas kan
čia ir nepasisekimai, jei aš 
esu drauge su dieviška Šir
dimi?
Kuo gi pasireiškia mano meilė 

į Jėzaus širdį?

Jei kas myli pasaulį su jo 
visa tuštybe, tą meilę mes 
greitai pastebime., Mriima< 

. dalykas visuomet yra atmin
tyje. Kur tik aš būčiau, ką 
tik daryčiau, mąstyčiau ir t. 
t. galiu visuomet prisiminti 
tą Širdį. Taig aš dvasiniu 
būdu su ta Širdimi santy
kiauju. , *

pas:

▼.M.Stalpiaas & C*.
3311 So. HtMod 8tmt 

Chfcajo, HL
Notary PnNie—Y«rda 6062

V.M.Stulpinas & Go.
Atstovauja

VISAS LAIVŲ UNIJAS

Parduoda laivakortes ant vi
sų laivų,' ir ant visų laivų 
plaukiančių tiesiog į

KLAIPĖDĄ

lepinti *nei valgiu nei pail- Į 
siu. . Kūnas nėra man koks į 
papuošalas, kuriuo aš prieš 
žmones didžiitočiaus, puikin- 
čiaus, kartais dar nepadori 
i-iai jį rėdydamas. Todėl ir j 
man reikia laikyti drausmė
je savo akis: nežiūrėti ten, 
iš kur tikiuos susilauksiąs 
pavojaus. Savo ausimis tu
rėčiau : klausyti kilnią, dorą 
kalbą, o prieš visa kas ma
ne piktina nugręžti jas. Ma
no liežuvis tekalba apie Die
vo, doros ar artimo meilę, 
pritraukiančius žodžius, o 
saugojas apkalbą, šmeižto 
bei įvairią piktažodžiavimu, 
su jais veikliai kovodamas. 
Mano mintys tai ne vaiki! 
žaislai^ kuriais galima būtą 
žaisti, bet įrankis man kas 
kartą labiau tobulintis Kris
taus dvasioje, ir todėl aš te- 
mąstau apie mano paskyri
mą, bei apie amžinųjų, daly
ku atsiekimą. Valia tebū
na tviyta, tenepasiduoda ki
tu ^vylingiems įkalbinėji
mams. ir atspari prieš įvai
rias kūno, pasaulio ir pik
tos dvasios pagundas.

Man čia žemėje yra tikrai 
pavojingas gyvenimas, nes 
kliūčių, kurios trukdo ma
no __^rmyneigai pasitaiko 
kiekviename žingsnyje. Kad 
nesuklupti, šauksiuosi Kris
taus Širdį, iš Jos maldau
siu jėgą ir užtarimo. Tuo
met tai ir bus mano malda. 
Žinoma, melsiuos aš ir tuo
met, kuomet man viskas ge
rai seksis, aš už tai ir bū
siu Jai" dėkingas. Melsiuosi 
ir už kitas sielas, kad jas ta 
Širdis neapleistu, ir kad jos 
iš to sielos ir kūno nupuoli
mo pakiltų.

Noriu būti 'kantrus savo 
kentėjimuose, nes ta Širdis 
yra kantri; niekitr neieškoti 

nes ta

Kainos Stačiai į Klaipėdą:
TREČIA KLIASA ..................  $107.00
TURISTINE TREČIA_________ $117.00

Kainos į Klaipėdą ir atgal:
TREČIA KLIASA.J_____________________ $181.00
TURISTINĖ________     $196.00

Revenue Tax ir Ilead Tax Atskirai
Sekanti Laivai Plauks tiesiai į Klaipėdą:

LITUANIA ____________  Gegužės 3-čią
ESTONTA_______ ________ Gegužės 24-tą
LITUANIA _____________Birželio 14-tą
LITUANTA-.-_l>__ _________ ___—Liepos 19-tą

------- ‘ I1*"” 1 ' - ii~

Mercierą kaipo filosofą. 
Sorbonos prof. Etienne Gil- 
son straipsnį apie filosofi- 
josYėiksnį kųĮlū^os istorijo
je, IŠuffalb ^skiipo Turn- 
aer raštą apie scholastinį ti
kėjimo jr proto supratimą; 
profS^ątyitallas (šv. Liud- 
vik<> nhiveĖsit) apie išsi
vystymą (evoliuciją.).: pran
ciškoną instituto prof. A. 
Sertūląū^^i straipsnį apie 
dorovinę :‘^inkciją ir Va- 
šingtouo^Jąųversiteto prof. 
T-Iadis jdųdjją apie empirinę 
ir'mefafižiįįę asmenybę.

gziilMibįi- puikybės ar garbė 
vo žiauriausiai niekinama, d 
tačiau ji pati visa tai iš tik

ėjos meilės kentėjo. Ta Šir
dis yra mari t’riefeliu, kurs 
užjaučia draugą, yra man

/Vadu, kurs rodo mano sie
lai tą vargą kelelį, vedantį 
Į laimingesnį gyvenimą.

w Taigi, joj ąš kenčiu '— su

’ į. • £ i ' , > . f ‘
Lietuvos vėliavos spal
vos. Iš Lietuvos sku- 

, biai. Agentams ir kny- 
gynams didelė nuolaida^ 
Viena kaina 5 centai.

J. K. MILIUS,
423 Grand Street • 

Brooklyn, N. Y.

KRISTAUS ŠIRDIS - MEILES ŠALTINIS
- - • ” ■ į... t t f, ■ ... •< ;

BALTIJOS AMERIKOS LINIJOS LAIVAIS
Tiesiog iš New Yorko į Klaipėdą be persėdimo

Geriausi laivai, geriausia—kelfonė ir geriausias užlaikymas. < 
Smagiausia važiuoti su dideliais lietuvių būriais ir apturėti ke- * 
liončjo visus smagumus. Nereikia mainyti laivų, nereikia’ kan- Į 
kintis mažiukais labukais kad pasiekti Klaipėdą,^Lietuvos uos- j 
tų. Išplaukimai tiesiog į Klaipėdą yni $iose dienose; Gegužės 3 i 
d., Gegužės 24 d. (su “Vienybės” ’ėl^sknrsija); Birželio 14 d. | 
įsu didžiausia Lietuvos Vyčiu ekskursija); Liepos 19 d. Va- ] 
žinokite šį pavasarį į Lietuvą ir pasidžiaukite visais gražumais j 
ir linksmumais: praleiskite ten vakari jas, nes pigu ir smagu, i 
Laivakorčių kainos: • ,

3 tiesa į Klaipėdą ............ ?........ ........... '. .$107.00
Turistų 3 tiesa .........    .$117.00 ‘

, Nuvažiuoti ir parvažiuoti 3 ti. (rotmd trip)... .181.00__  i
Nuvažiuoti ir parvažiuoti turistų tiesa 196.00 |

Labai žemos kainos 2-rosJdesos feabin). Visais ekskursijų rei
kalais kreipkitės asmeniškai arba laiškais, o aš padarysiu, kad 
kelionę turėtumėt apsaugotą ir smagią. Apart agentūros lai
vakorčių pinigų siuntimo ir kitų reikalų užlaikau krautuvą vi
sokių vyriškų, moteriškų ir vaikams apatinių drabužių. Pas ma
ne gausite gerą tavorą ir pigiau negu pas svetimtaučius. Atsi
lankykite ir paremkite savo tautietį. x

’ • • JONAS SEKYS
177 BARK STREET ----- HARTFORD, CONN.
iweemwiiH6iiimNi»iJt»»iwwwwwwwww
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sistiiči

turiu save pergalėti.* - Kū- išpuošta dorybėmis, siausti 
nas yfa mano įrankis amži- širdiŠ, .deganti vien 'Dievo* 
nai laimei įgyti,' bet' tas į- meile! f ‘ ‘' --------1

rankįs yra tikrai -pavojin-, rojuos traukia kūnogas; taigi aš privalau ęji! i ’ s'arčios si •dfcs Die 

* ----------- - - laifertisavovaldžibjer jona-jy
, - . ta glaustis prie Kristaus

! širdies. Tai aš sĮiprm&fe iri 
dėl tos priežasties privalau 
Ivisomis jėgomis vengti nuo- 
I dėmės,, jei kaltais per nėjai- 
'mę jos prisileisčiau, tuojau 
noriu už ją atgailoti ir verk
ti, nes tuomet meilės Šalti
nis yra man uždaras. — Tė
ve, nusidėjau prieš dangą ir 
Tave, nebesu vertas Tavo 
sūnumi vadintis, gelbėk ma
ne, nes nedorybės, prislėgė 
mane ir aš jau skęstų! Aš 
dedu visą vijti toje Širdyje, 
nes gerąi. žinau,.jog iš kitur 
įveltui tikėčiaus pagalbos. Aš 
tvirtai tikiu, jog Ji manęs 
išklausys. “Nes. pas Vieš
patį yra pasigailėjimas ir 
gausi Jo pagalba...” “Jei 
Tu, Viešpatie, žiūrėsi netei
sybės, Viešpatie, kas beišsį- 
laikys?..” šaukia gilai su
jaudinta mano širdis su 
•Psalmininku.

' Apgailestavęs savo nuo
dėmes trokštu net kasdieną 
artintis į pokylį prie Kris
taus stalo, kad jau daugiau 
iš tikrąją nebenusidėti. Šv. 
Komunijos diena, tai džiau
gsmo diena. Kiekvieną va
landą jaučiuosi esąs laimin
gas, nes ^tuomet mano širdis 
yra,si!sijusi su Kristaus^Šir- 
ditni. " <

Toji Širdis nuo mūnęs rei
kalauja ištvermės. Gyveni
mas—tai kova su kliūtimis, 
su įvairiomis priešingybė- 
"mis. Aš turiu atsiminti, jog 
ne pats sau gyvenu, arba ne 
dėl žmonią akiu, tik tam, 
kad tinkamai sutvaykęs šį 
gyvenimą, kad kitą širdis 
pritraukęs prie Jėzaus Šir
dies ir nupelnę jai praras
tąją garbę, galėčiau amži
nai su Kristumi viešpatauti. 
Toji Širdis aiškiai man sa
ko: “Nepamilt šio pasaulio, 
neprisirišk prie šios žemės 
lilrtu — mamoVios, pamink 
visas tuštybes po savo koją; 
išsižadėk savosios. valios ir 
sek Kristą, nes tik Jlž tokį 
gyvenimą laukia tavęs už- 
mokesnis!”

O, kaip graži atrodo pa
vasario saulė, jei ne savo 
auksiniu rūbu, tai bent sa
vo maloniais spinduliais. 
Kaip greit jos paraginti at
bunda žalumynai, skleidžia
si medžiai, gėlėmis puošiasi 
pievos ir laukai. Kiek ma
lonią paukštei h} čiulbėsią, 
kiek visur gyvumo: pilnas 
oras sparnuočių, pilni me- 
įžjai^riargaplunksnią, pil
nos sambos mažą vabalė
lių; visi juda ir kruta, visi 
garbina Dievą. Panaši tai 
pavasario saulei vra Kris
taus Širdis. Kiek sielą Ji- 
išbudina iš apsnūdimo, l<u- 
rioš džiaugiasi Jos globoje. 
Pagaliau atėjus vasarai — 
kaitroms, tu skubinies prie 
kupino vandens šaltinio, kad 
ten truputį atgaivinti nu- 
vaTgusj ir ištroškusi kfiną. į f Jn tarpe randame
Tas šaltinis tai ir yra Kris- lprof.

I J
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ir: kiti jo draugai, vos už
H

gavę. Kita dalis? tyčia tęsia- 

vienuolikos tūkstančių dole- tuviai Brazilijoj ir jų likimas.

j-.- y-y-* "’ - -7 • J- . - ———  / J — 1 ' - ~ w ;

žemę, kuri eina brahgyn*no daug darbininkų iŠ'Lie- 
(ergo valdininkas ai; kitas tuvos. Jiems Čia atsipeikė
jos savininkas — < 
gyn), o žmogaus kūną ėda

k *

Japonai čia pripratę vaik- 
ščioti lozoriškomis kojomis.

• ? - 4
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A Ar Amerikone jame?
h .Tarp tūkstančio ir vieno klausimų-problemų, kurios mūsų 

gyvenimas Amerikoje mums stato, bene labiausia degantis 
gausimas yra, ar mes išlaikysime čia tautybę, ar ne. Jei išlai-> 

ime, tai kokioje formoje ir kokiu būdu. Tas klausimas rei- 
uja iš mūs visų rimto atsakymo, čia, kaip ir kitose mūsų 

gyvenimo srytyse, jau nebegalima pasitenkinti nieko nereiš
kiančiais tvirtinimais, kad viskas bus all right, priseina šaltai 
pagalvoti, kur dabar stovime, ir ką mums lemia, netolima atei-

Kol imigracija buvo nevaržoma, prieš karą, mums rūpėjo 
pirinoj eilėj, beveik išimtinai, imigrantai, čia gimęs jaunimas 
gimė, augo ir tirpo Amerikos bangose. Tiesa, tuomet sulygi- 

r narnai neperdaugiausia tebuvo priaugančio jaunimo; imigran- 
L tai buvo didžiumoje.’ Tuomet imigrantai lietuviškai gyveno 
| linksminosi ir... pešėsi. Naujoji karta tuomet, taip sakant, tik 
| buvo bepradedanti augti.

g Prasidėjo pasaulinis karas. Imigracija tapo nukirsta. Pra
bėgo 13 metų nuo karo pradžios, ir pozicijos pasikeitė. Jaunie
ji, čia gimę jau viršija mus senius imigrantus savo skaičium.

I I*raeis dar trylika metų. Mūsų senių eilės žymiai praretės. 
Jaunieji gi bus suaugę vyrai ir moterys, bus susisukę savo liz- 

u dus—šeimas. Išpalengva, bet nesulaikomai jie užima, mūsų po-
£■ . ririjas, kreipia gyvenimą savo vagon. Pavyzdžių nepriseina 
t toli ieškoti. Paimkim įad ir Vyčius. Kiek čia augusio jaunimo 
[ priklausė prie Vyčių dešimtis metų atgal? kiek dabar yra toje 
Į jaunimo organizacijoje imigrantų? Priaugantis jaunimas išstū- 
| jų® pasenusį ‘ ‘jaunimą’ ’ ir žymiai pakreipė savo pusėn visą Vy-
£ čių darbuotę ir dar kreips. Veik tą’patį apsireiškimą matome

ir mūsų dvasiškijoje, nors kunigų imigracija ir nėra sustabdy- 
ta. čia ypač charakteristinga, kaip jaunoji generacija stumia, 
lauk imigrantus. Kiek vėliau tas pat bus ir su kitomis mūsų 

r - ūganizacijomis.

” ' Tuotarpu mes Imigrantai dar tebęlošiame vadovaujančią 
t - rolę, bet kaip ilgai vadovausime? Nebedaug laiko beturime— 
L užtat panaudokim savo Įtaką kol dar laikas. Mūsų partinės 

rietenos niekam naudos neduos: kenks mums patiems ir užmuš

~ rime laiko lig mūsų, imigrantų, visuomenės mirties? Lietuvių 
kvota apie pora šimtų imigrantų į metus tiek tereiškia, kaip ir 
niekas. Ar daug mūsų tarpe rasime jaunesnių per keturiasde-. 
šimts metų? Jau už penkiolikos metų mūsų eilės žymiai pra-' 
retės, o kiek dar bus gyvų už 30 metų? Nepamirškime ir to, 
kad, jei tuomet ir bus užsilikęs senis-kitas čia ir ten, tai jų 
įtaka bus senai jau palaidota, jei tie likučiai ir bus kuomet jos 
tiirėję.

Taįgi mūsų dienos suskaitytos, o darbo daug. Bergždžios 
^praeities mūsą peštynės buvo kvailystė, dabar jos tampa nuo
dėme. Bežiūrint į mūsų pačių vaikiškus ginčus, taip lygiai ir 

. į Lietuvos spaudos rietenas, darosi graudu ir nenoromis skver- 
biasi į galvą mintis: Lietuva, tėvynė mūsų, tu peštukų žemė! 
Laikas būtų mums čia nors prieš mirtį atsipeikėti, pradėti dirb
ti kultūros darbą jei jau ne sau, tai naujajai kartai.

Ką mes duosime naujajai kartai? ar paliksim jiems savo 
sąyo7 lie-

irių, jei ir toliau taip pat 
kaip dabar J. Valstijų tur
tas priaugs po pusšešto bi
lijono dolerių į metus.

Gal būt. Bet įdomu būtų 
žinoti, kiek tuomet priseis 
mokėti už duonos ir mėsos 
svarą; kiek kainuos drabu
žiai, butas ir abelnai pra
gyvenimas. Seniau 'darbi
ninkas uždirbdavo po dolerį 
į dieną ir nieko neturėjo,, 
dabar uždirba po penkius — 
ir nieko neatlieka. Tie pa
tys, ką moka, paskui vėl at
siima.

Menkas džiaugsmas, jei 
darbininkas uždirbs ir šim
tą tūkstančių, jei pragyve
nimui priseis išleisti devv- 
i___  .
kęs tūkstantis tuomet turės 
ne ką daugiau vertės už da
bartinį dolerį.

Lietuviai polidstdl ir boksinin
kai ‘ ‘NuvalysĮm su šepečin.’■ 
Lietuvių organizacijos ir “Lie
tuvą” Brazilijoj.

Pati didžiausia pašaulio 
respublika—Brazilija. Lie
tuva—viena mažiausių.

Lietuvoj yra socialės ap
saugos departamentas, dar-

turim- jus, kvotoms nevaržant, dau
guma persikėlė į Šiaurės A- 
meriką. Viena iš pirmųjų 
čia buvo Olšauskų šeimyna 
iš Suvalkijos.. Čia gimę du 
Olšauskučiai išvažiavo į Š. 
Ameriką ir ten baigė medi
cinos mokslus. Abu ištautė
ję, vedę svetimtautes. Vie
nas gyvena Baltimbre,’ M'<£, 

• kitas Long Island,-N. Y. Jų 
■sesuo, gimusi Nexv Yoike, su ’ 
I penkiais vaikais dabar gy-

M M Panagės pilnos “bižų,” vi- 
guiė, kad imtų' -muisto pro- sas kūnas nuparkęs. 'Jie dau

giausia verčias bulvių sodi
nimu ir žuvininkyste. O bul
vės čia aukso dalykas. Jos 
brangesnės už apelsinus, ba- į 
hanus, ananasus.

Lietuviams ūkiuose nepa
tinka ir jie į miestus bėga. 
Kas turi lėšų savo žemės ~įx 
sigvtLir storą, kantini kailį, 
kad “bižos” neužčstų, tas ' 
pamažu įsigyvena. Viena ar 
dvi kartos miškuose išmirs, 
— kiti galės žmoniškiau gy
venti.

Stambieji fazanderiai gy
vena puikiausiai.

«
* *

Paskutinių laiku daugelis 
mūsų lietuvių išėjo į Ama- 
zonos upelius briliantų ran
kioti. Į ten ir atgal žygiuo
ja . bent pusantro mėnesio, 
peiliu girių tankumynus 
perplaudami. Nueiti ir rink
ti niekas nekliudo, tik grįž
tant brazilietis “macaco” 
(beždžionė) iš pasalų kulką 
paleidžia ir skuba pasiinte- 
resuoti, kiek, tas pilietis bri
liantų prisirinko.

dūktus iš kpntrajdoriaus 
kĮ*ąutuyės. y ‘ ■ '■*• ** 
gilusios’ rūšie^ ir skaito tri
gubai. Darbininkas nori iš
važiuoti, atsiskaityti,—r jąm 
pasako, kad dar jis pats 
skolingas.

f-H' a blo-

bo inspektoriai, visų‘šakų Pasiskųsti darbo inspek- 
profesmės sąjungos, darbo toriui čia taip lengva, kaip 
federacijos, bedarbių aprū- Kaune pasivažinėti elektros 
pinimas valdžios darbais,^ tramvajų.
mokėjimas bedarbiams pa-Į Seniau čia gyvenantieji 
šalpų iš savivaldybių lėšų‘guodžiasi, kad gauti darbo 
etc. Darbdavis 'darbininkų 
ne visad guli .atleisti, atlei
džiant įstatymas reikalauja 
pamokėti pirmyn.

Brazilijoj—socialinė dar
nias ‘dešimtis, devynius. LL bininkų apsauga giliai po-

čia

Sandaros Ceka

pienuose pelyja. Mūsų lie
tuviai daugiausia čia prie 
geležinkelių statybos žemes 
į vagonėlius 'verčia, kalnus 
kasa, akmenis skaldo, pel
kes sausina, prie namų sta
tybos dirba, • medžio, popie- 
rio, alaus, odų ir t. p. fabri
kuose. Pav. JJonas Ungu- 
raitis dilba geležinkelių sta
tyboj penktas mėnuo, ir ne 
8 valandas, bet nuo tamsos 
iki tamsai. Turi gauti apie 
8 milreisus į dienų. Alga tu
ri būt išmokama karta arba 
2 kari kas mėnuo. Jis, kaip

“Vienybė” rašo:

“Daug buvo rašyta ‘San
daroje’ prieš spaudos ir min
čių cenzūrą Lietuvoje. Tie 
raštai, matyti, tiek Įtikino 
Sandaros Centro Valdybą 
cenzūros genime, kad ji ėmė 
ir suspendavo ‘Dirvos’ re-< 
daktorių, K. S. Karpavičių 
iki Sandaros Seimo. Už ką? 
Už tai, kad jis reiškė mintis, 
kurios neatatiko Sandaros 
‘carams.’

“Tokiu būdu Sandaroje 
eina valymas ‘liberalizmo,’

mūsų įtaką į jauną generaciją. Ir ištikrųjų, kiek mes dar tu- tgjŲ LAIKtj DIDVYRIS

kurio atsikratyti energiškai 
ragina buvęs Sandaros sek
retorius, Čekanauskas.”

Sandariečiai “tikri demo
kratai!”

esu nors sunku, bet vis dėl
to galima po ilgų stovėjimų 
bedarbių aikštėse ir prie fa
brikų durų. Pats sunkiau
sias dalykas, tai uždirbtus 
pinigus atgauti.

Vienas darbininkams su
raminimas, užtarimas ir pa
tarimas — važiuoti į fazen
das (ūkius).

Kiekvienas Brazilijos auk
štesnis valdininkas turi bent t
kelis kvadratinius kilomet
rus (kelis šimtus ha) žemės. 
Į čia darbininkai gabenami 
valdžios pinigais, kad jie jų 
fazendose kirstų, degintų 
bambuko, raudonmedžio, 
palmųriar kaktusų miškus, 
žemę purintų; ryžius, kuku
rūzus, šabalbonus, kavų, ba
nanus sodintų; vištas, kiau
lės, karves veistų.

Nuvežama darbininko šei
mynų į tokių ,vietų, kur dar 
nežengė nė juodas, nė gelto
nas, nė raudonas, nė baltas

Dažniausiai ieškotojai ran
da smulkučius akmenėlius 
ir už sunkiai gaunamų mais
tų tenka juos briliantų su
pirkinėtojo agentams 
duoti.

ati-

* *

Prieš maž daug 60 metų 
žmogus ir krapštinėja ji ten Brazilijos .valdžia atsigabe-

vena Brazilijoj, Mogy dės 
Gružes miestely.

~ Vienas lietuvis, Žemaitis, 
čia gyvena 37 metai, turi 
ananasų ūkį. Jo motto: lai
kykis kirvio ir riiatiko, tai 
Brazilijoj nežūsi.

Yra miškuose gimusių lie
tuvių ir net kaime niekad 
nebuvusių. Jie visai subez- 
džionėję, kalba, būdu, judė-

Specialiai nutrauktas paveik 
slas Dr. H. Vau Royen, naujai 
paskirtas ministeris iš Nether- 
lands į Jungt. Valstijas.

žygiais dar labinus juos žadino. Caro valdžiai 
toks dalykų stovis begalo patiko, ir “činovnikai’ 
į degančią neapykantos ugnį dar dauginus dayjl- 
davo alyvos.

Principe visiems kunigams tapo uždrausi a? 
kišimasis Į pasaulinius reikalus. Vienoknebe tik 
slo jis buvo išleistas. uždraudimas buvo iŠ 
leistas tuo tikslu, kad sulaikius lietuvių kunigi 
veikimą, nes Vilniaus Vyskupijos Kancelerija 
noriai daleisdavo kiekvienam kunigui lenkui už 
siimti qrašaliniais reikalais ir,visuomeniniu vri 
kimu. — gi lietuviams ir InUtgudžiams mažiau 
sias kultūringas žygis buvo smarkiai draudžia 
mas._ Tokios politikos pasekmė ta, kad 1918 me 
tais Pralotas K. Miclialkiewicz suspendavo rink 
Giliausius lietuvius kunigus: dabartinį Kaišedo 

KttktcT, ■ Ktini^?rul^ ...

valdymas pateko į rankas Kapitulos, kuri vaduo- 
$amasr žemais tautinės politikos sumetimais 
užuot rūpintis žmonių dvasiniais reikalais, len
kino Vilniaus kraštą. To nelemto padėjimo ar
timiausios pasekmės tuojaus pasireiškia: krik
ščioniškos dvasios užmiršimas, rietenos, nesuti
kimai, papiktinimai... Vien tik Dievo Apveiz- 
da ir Aušros Varių Panelė apsaugojo Vilniaus 
Vyskupija nuo visiškos pražūties...

Prieš pat pasaulini karų Vilniaus Vyskupi
jos padėtis pradėjo taisytis. Kad ir nenustojo 
veikusios intrigos, kad ir Vyskupo dar nebuvo, 
— tačiau rinktinių lietuvių kunigų skaičiuj padi
dėjus pradėjo kilti žmonių tikybinis susiprati
mas, papūtė gaivinantis .atgimimo \ejelis. Kol 
Vyskupijos valdytojai lenkai nebuvo apsižiūre- 
jfiuolmmš' kUlUgmi’fet Jmuu gulinrrifes
nauidngai veikti tikybiuianirir tautiniam K»»> Petrulį ir kitus. Už ką?~ ūf *• 

J—

ĮŽANGOS VIETOJE

Šiais metais, sausio 27 d. 3 vai. 45 minutės ry
te, laikinoje Lietuvos Sostinėje — Kamie — nu
stojo plakusi viena prakilniausių širdžių; — mi
le Arkivyskupas Jurgis Matulevičius...

Kauno Bazilikos mannolo kripta paslėpė to 
didvyrio kūnų... Gerbiančių ir mylinčių Jį žmo
nių rankos papuošimui Jo kapo negalės išaugin
ti ant akmens Bazilikos grindų žaliuojančių ir 
žydinčių žolynų... Mėnesį tam atgal pakabinti 
ant šaltos sienos prie Jo kapo dailūs vainikai 
jau... nuvyto...

tuviškają dvasią taip, kaip airiuose kad“užsiliko tautiškoji d va- 1 »
jų jausmai tai ne mannolo šalna... Nedygsta 
žolynų sėkla ant akmens Bazilikos grindų, nu
vysta dairūs vainikai prie karsto, bet doro žmo
gaus meilė negęsta,' pagarba nenyksta, atmintis 
neblunka. Garbingo ir mylimo Tėvo-Ganytojo at
mintis dieną iš dienos skaidresne atrodo; jaut
raus vargdienių geradario, švelnaus suklydusių- 

’jų mokytojo, ir nusižeminusio bei kantraus visų 
tarno dorybių šviesa nenustoja mums švietusi!..

Dorų lietuvių širdis pina Jam garbingą, nes 
amžinos atminties, vainiką!.. Ir aš, kad ir ne
tikęs pavaldinys prakilnaus Vyskupo, bandysiu 
į tą visų pinamą didį vainiką įpinti bent mažytį 
lapelį, kad Jo atmintis kuoilgiausiai gyvuotų, 
kad Jo gyvenimas visiems mums šviestu... 

1. VILNIAUS VYSKUPIJA...
Garbinga yrū Vilniaus Vyskupija, kaipo 

Kristaus Bažnyčios Lietuvoj galinga tvirtovė, 
kaipo šventųjų motina, kaipo krikščioniškos kul
tūros židynas. Šalip Lietuvos Dįdžhjjų Kuni
gaikščių gyvuodama — jų reikšmę iiaveldėjo ir 
jjĮ vainiką užlaikė. Tariaus, kaipo “ištikimai 

^Kristaus dukrai” (žodžiai Pijaus VII) prisiėjo 

ne vien Jo garbingais vieškeliais vaikščioti, bet 
ir į Jo digliuotus takus pakliūti. Pabaigoje XIX 
šimtmečio ir pradžioje XX amžiaus Vilniaus 
Vyskupija patyrė daug vargo.' Žiauriai paliesta

i, visi jie dedasi tautos valios reiškėjais—ir pešasi.
’ - ■ - - - j sv praloto zihnskio gadjmeje, pagtabaus fenkų In

trigų sukbneveikta visai neteko savo Soėte Vys
kupo. Vvakupas Roppaa caro valdžios parėdy
mu tapo ištremtas Petrvgradan, gi Vyskupijos Pralotas K. Michalkiewicz savo neapgalvotais

B 8ŪL nežiūrint, kad jie savo kalbos neteko? kokiu būdu vieną ar 
| kitą galime atsiekti?

" Tie ir jiems panašūs klausimai turi mums rūpėti pirmoje ei
lėje. “D-kas” juos kels ir gvildens ir laukią kad ir jo skai
tytojai šiais'klausimais išsitartų. Pav. ką mūsų skaitytojai ma
no apie šį Mausimą: Ar antroji mūsų karta (skaitant imigran
tus pirmąja) kalbės tarp savęs lietuviškai ir ar trečioji karta 
mokės lietuviški?

*

Tautos Valia?
Vyskupas Niedzialkowski yra davęs patarimų sufražis

tėms: Ne tuo keliu gerbiamosios ponios! Tas patarimas labai 
tiktų įsisiūbavusiems Lietuvos politikams, arba teisingiau po, 
litikantams. Ištolo žiūrint atrodo lyg tai būtų gauja auklių 
apstojus kūdikį ir su didžiausiu įnirtimu besipešančių už tai, 
ar kūdikiui reikia duoti pieno iš tos ar iš kitos bonkutės, Tuo- 
tąrpu kūdikis verkia ir'badauja. Prisimena tas Krilovo “kon
certas,” kurį sumanė sugriežti beždžionė, asilas, ožys ir meška. 
Skirtumas tik tame, kad Lietuvos jsipolitikavūsieji didvyriai 
.kiekvienas nori čirškinti soprano, bet “harmonija” ta pati.

Mes juokiamės iš Liudviko XIV-jo pasakymo l’etat c’__
moi—aš esu valstybė, bet ir šiandien netrūksta tokių kurijozų 
ir dar gi veik tokioj pat formoj išreikštų. Pav. kad ir kraštuti
nių Lietuvos Mussolinio garbintojų, fašistų, organas “Tautos 
Valia’“atstovauja mažų užperėtų diktatorių kfikų, bet pasi
vadino “Tautos Valia,” suprask, mes esame tautos valios reiš
kėjai! Tų pačių giesmę' gal kiekšvelniau gieda ir visi kiti lai- 

Ičiai. - --- - -- - -- - -- - - - — •
pu tautos valia yra—ir to nė vienas jų neginčys—kad jie 
btų, o ne peštūsi. Bet kas jiems tintos valia! Jie didvyriai- 
tukail

Apres nouš le deluge!

niaus krašto lietuvių susipratimui kelti, bet kuo
met dvasiškoji valdžia patyrė, kad jų tautinė ]x>- 
litika paraližuojama lietuvių kunigų veikimu, 
tuomet visi uoliausi kunigai lietuviai tapo per
kelti į Vilniaus Vyskupijos tolimiausį pakraštį 
Gardino “gubernijoje” apgyventą baltgudžių. 
Kad ir tarp svetimųjų žmonių teko mūsų kuni
gams darbuotis, vienok jie kaipo Katalikui Baž
nyčios tarnai,, besivaduodami tikrai krikščioniš
ka meile ir pasišventimu artimų gerovei, uoliai 
gelbėjo atbundančiai gudų tautai jos pekliniuo
se siekiuose: išmokti savo kalbą, joje melstis prie 
Dievo ir mylėti savo Tėvynę. Reikšmingiausias 
darbas, kurį lietuviai kunigai atliko balt gū
džiams — tai paruošimas baltgudžių kunigų, ku
rie jx) šiai dienai darbuojasi Dievo Karalystės 
garbei ir savo Tėvynės labui.

Lenkai patyrę klestėjantį lietuvių siusi prati
mą ir kįlantį baltgudžių atgimimą pradėjo var- 
tąti visas pasitaikomas priemones tam, kad tas 
sroves nuslopinus. Žinoma, visu pirma. pradėta 
persekioti atgimimo žadintojus. Įrankiu nedo
ro ir žiauraus persekiojimo virto Pralotas Kazi
mieras Michalkievvicz, kuris caro valdžios pro
tegavimu pasiekė Vilniaus Vyskupijos Valdyto
jo, vietą.. Tais laikais įnirtimas lenkų puolančiu 
lietiiyi1/i* Imlfgudžių. atgiini'mą neturejp,' ribų: 
daugely bažnyčių kilo muštynės ir pasiliejo žiikk 
nių kraujas. Užuot tildyti ir slopinti kivirčius

tai. kad jie padėjo savo parašus po raštu nusiųs 
tu Vokiečių Reiclistagan ri “reikalaujančiu Lie 
tuvai Nepriklausomyl)ės. Tuo tarpu toki pat raš 
tą buvo pasirašę kiti kunigai Lenkijoj reikalu i 
jie už tai susilaukė pagyrimo.

Tame dvasines suirutes laike ir politinių aud. 
nj metu A|>aštališkas Sostas, kuriam rūpi kata 
likų žmonių gerovė ,ir kuris viską bešališka 
sprendžia, Vilniaus Vyskupijos sostan paskyr-. 
šventą, mokytą ir veiklų vyrą Kunigą Jurgį Ma 
tulevičių.

Esu j^ireiškęs, kad tuo laiku greta dvasini 
skurdo \ i luinus krašte siautė dar |M>liiine aud 
ra. Ir tas tiesa, nes Vokiečiai dar tebeniokoj* 
visoje Lietuvoje ir Vilniaus krašte, gi bolševiką 
pėda pėdon sekė besitraukiančius yokiečiik 
Skurdas, badas ir ligos siautė Gedimino pilyje 
Nerimastis ir baimė slėgė Vilniaus gyventoju? 
Visi, kas gyvas, baimingai teiravosi: kas bu? 
kas bus A. Lietuvos Valstybės Taryba-paskclhu 
si krašto nepriklausomybę neturėjo užtektin;: 
kumščio jėgos parėmimui savo moralės autorit; 
tės. .Jos “armija” tuomet skaitė vos keliolik 
savanorių vieno samdomo karininko vadovauji 
mų bei niekam tikusiais vokiečių paskolinta 
visus lygiai mylinčiu tėvu, ganytoju ir tarnu.. 
Kad ir paprastai Vyskupas Matulevičius kali* 
jo. tariaus visienis jo žodžiai Įmtiko. visi jį si 
prato. Šovinistus nuramino, liaudį sugraudiiv 
kiYnigus savo taktu užimponavo, gi visus sav
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LIETUVIŲ DELEGACIJOS 
SUTIKIMAS RYGOJ

■RYGA; Į prezidento’Čakstčs 
laidotuves Rygon atvykusią 
Lietuvos delegaciją stoty, pasi
tiko Latvijos udnisteris pirmi
ninkas M. Skujenieks, užsienių 
reikalų ministeris F. Cielėns, 
diplomatinio korpuso atstovai, 
Lietuvos pasiuntinys J. Aukš
tuolis ir-kt. Delegacijai pa
gerbti stoties perone buvo išri
kiuota kariuomenės garbės 
sargyba. Netrukus po delega
cijos atvykimo’prasidėjo gedu
linga eisena Į kapus. Delegaci
ja pasiliko Rygoj ir po laidotu
vių, kovo 19 d. Rygoj įvyko pa
sitarimas su Latvijos užsienių 
reikahy niinisteriu F. Cielenu. 
Latvių spauda plačiai pažymi 
delegacijos atvykimą ir bend
rai Lietuvos jautrų dalyvavi
mą Latvijos valstybės ir latvių 
tautos gedule.

.— Kad neturiu pinigų. 
Na, kaip jums sekasi ?

— Apie po penkis mile
lius i dieną užtrinam. Ne
turim už ką leidimų išsi
pirkti, tat policistai dažnai 
šepetį ir vaksą atima. Nuva
lysiu! už šimtą reisų...

Pasirodo, per šimtą lietu
vių vaikų viename Sao Pau
lo verčias batų valymu. (Vi
so batų valytoji! čia yra a- 
pię-5,000). Paklausti, kur 
gyvena, kiekvienas atsakys 
“Mokoj.” (Mocoa, biednuo3’ 
menės rajonas).

__ P. Lorillard Kompanija, ku
ri, išdirba eigaietus, cigarus ir 
tabakai metus
rišo problemą padaryti geres-

TSetuvos armijos savano- — 
riai, save ten gerai užsire- sim 
komendavo

dalis, nes abi tautas kovojo uz 
savo geresrię~iAeitį. Taip pat 
Lietuvoj visiged i:-skambą^ge
dulo varpai, vėliavos nuleistos.. 
' Prof. Voldemaras pasakęs 
prie kapo kalbą padėjo vaini
kus :Lietuvos Respublikos Pre
zidento, Seimo ir savo vardu. 
Po to vainikus padėjo svetimų 
valstybių atstovai ir įvairios 
organizacijos. Iš viso sudėta 
apie 200 vainikų.

tas davnitių:1
sunkiu metu, pardavė net 7 sa
vo jiaveikslus. Ir dargi vieną 
užpirko Liuksemburgo muzie
jus. Pirmo lietuvio dąilininko 
paroda tad-paliko žymius savo 
egzistencijos pėdsakus. K. Ši
monis planuoja tokią pat pa
rodą surengti ir Berlyne.susikirtimų ginkluotų neįvyko, 

vien spaudos užsipuolipiais. Tuo tarpu ginkluo
ti lenkų “legijoniėriai” puolė bolševikų Revoliu
cinį Komitetą Varnių gatvėje. Prasidėjo šaudy- 
masis, ir galop po visos savaitės apgulimo bol
ševikus apgalėjo ir jų vadus nužudė.

Tokiu tai tragišku momentu gruodžio 15 die
ną 1918 metais iš Kaimo pro Aušros Vartus įėjo 
kanauninko Šaulio ir šavo kapeliono lydimas 
tvirtos valios, gilios išminties, prakilnių dory
bių ir angeliško švelnumo Vyskupas Jurgis Ma
tulevičius ^Vilnių tam, kad užimti kadais gar
bingą, dabar paniekintą ir apleistą Vyskupų so
stą. I neapykanta, kerštu, ir aitrumais padalytą 
Gediminu pilį Jis įžengė ne kariuomenės lydi
mas, ne durtuvais remiamas, ne politiniais su
metimais vaduodamasis, 1x4 doros galybe apsi
šarvavęs, šventb meile vedamas, pasišventimu 
ir kantrybe pasidabinęs... ' ’
„ Niekad įtepaniiršiu tu momento, kada Vys

kupas J urgis Matulevičius įžengęs Aušros Vartų 
keįdyčion parpuolęs ant kelių karštai- meldėsi 
prie Aušros Vartų [Mielaširdystės Motušėlės...

jawwii-yupėJo mū^rdziaT naiįjąll^yt^n^^ 
kinti. — bet atvyko ii^i veidmainių šnipų, kurie 
atsilankė vien tam. kad pasinaudojus proga ką- 
nors susekfi-įtartino. arba patraukti savo pusėn 
ir paversti jį tautinės politikos įrankiu. ..* Gi 
Vyskupas Matulevičius, kad ir žinojo nedorus jų 
siekius, su kiekvienu švelniai'apsejęs ir tėviškai 

•nė vieno nuo savęs neatstūnięs, 1x4

J ai dim de Luz, — lietu
vių susirinkimu -vieta šven
tadieniais. Visų rūšių pal- 
mos; raudonai, juodai, bal
tai, geltonai žydinti radais- 
tai; povai, pelikanai, gul
bės, strausai ir keturkojės, 
ilgauodegės beždžionės—su
daro susirinkusiems kalbos 
temas. • z

Šalia yra- Sorocobana ge
ležinkelio stotis de Luz, prie 
kurios laiptų ir _pavieniais 
kasdien pamatysi iš fazendų 
atbėgusias, kirminų sugrau- siunčia giminės iš Amerikos 
žtas, saulės sukepintas, su- lietuvių laikraščių. ‘‘Įrva”

rias atlaikė Latvijos vyskupas 
Irbe. Po pamaldų ant i-ą. va
landą prasidėjo eisena į kapus. 
Priešaky karsto ėjo visų ginklo 
rūšių kariuomenė ir studentų 

“ i “Austrams,” kuriai 
priklausė velionis. Už karsto 
ėjo velionies giminės, užsienio 
atstovai, parlamento, vyriau
sybės., diplomatinio korpuso, 
kariuomenės, universiteto ir a- 
pie 200 organizacijų atstovai.- 
Procesijos pabaigoj vėl ėjo ką
ri uomenė. Visa eisena buvo ke
lių kilometrų ilgumo. Špaleriai 
stovėjo mokyklų jaunuomenė 
irskautai. o užšpalerių beveik 
visi Rygos gyventojai. ■

Apie 4 vai. eisena-pasiekė ka
pines. Po dvasiškių kalbos ir 
tautos himno, kanuolių šūvių, 
garsams aidint, karstas buvo į- 
leistas į- duobę. Prie kapo kal
inėjo seimo vicepirmininkas 
Kviesis staiga apsirgusio sei
mo pirmininko ir valstybės pre
zidento'pavaduotojo p. Kalni
nio vietoj, ministeris pirminin
kas M. Sknjmiefer^fų vaistys 
bes galvos ir vyriausybės var
du, šviet. ministeris Lattikas. 
Lietuvos delegacijos vardu 
prancūzų kalba kalliejo įftinis- 
teris pirmininKas prof. A. Vol-

nius cigaretus ir sulig to nMĮp 
jo išradimo dabar išdirbinėgtr 
cigaretus. Šis išradimas yra 
Old Gold cigaretuose. . ,:

.OLD GOLI) cigaretei duoda 
malonumą gerklėje ir giliai su
judina skonį. Neturi jokio dra
skymo ir erzinimo. Tai cigaafc*^ 
tai, kuriuos gali rūkyti dieną.ir 
naktį be jokio gerklės suerzini
mo. Šis tai naujas išradimas 
padirbime cigarętų.

OLD GOLD pasiūlo tris skif-‘ 
tingus pagerinimus prieš pa
prastus cigaretus. Yra vėsinan
tis— dėlto, kad padarytas, js 
plonesnio ir lengvesnio ranka 
parinkto lapo. Yra priimnes- 
nis—dėlto, kad naujuoju išra*- 
dinni išimama visi • paslėpti, 
šiurkštumai, kurie tiek randasi 
tabake. 'Yra saldžiai kvepiant 
tys — dėlto, kad padalyti iŠ 
rinktiniausios Turkiškos ir na
minės tabokos, kurią parenką 
dėl jos aromatiško tobulumo ir 
sumaišo prityrę žmonės. , •;

’sirmfeynėsrtikSitoiim-ditiigA W■.
mai, visos partijosi ir;tautos. Kas galėju tikėtis, 
kad dar vakar besipešantieji priešai šiandieną 
sueis į vieną būrį ir sustos petys prie peties. Kai? 
prieš tai buvo negalimu daiktu, A tas šiame mo
mente įvyko: Vyskupo Jurgio Matulevičiaus in- 
gresas visus suvedė į krūvą. Atrodė, kad’neapy
kanta nyksta, mėilū visus taiko!.. Pasiekęs Ka
tedros rūmo Vyskupas Matulevičius paprašė yi- 
supirma nuvesti Jį prie Šv. Kazimiero Karsto 
prie kurio irgi randasi pasislėpęs Švč. Sakra
mente ramybės Viešpats. Toje vietoje irgi pasi
meldė. Pagal iaus užėmė ilgą laiką nutuštejusį 
Vilniaus-Vyskupu Sostą.

Pasirodęs sakykloje Kapitulos atstovas, — 
tūlas pralotas, palinktais žodžiais sveikino Ga-: 
uytoją, 1x4 jo pasveikinimas perimtai tautiniu 
šovinizmu sudrumstė gražų iškilmių ūpą. Bet 
štai nuo Sosto pakilo Vyskupas Matulevičius, 
žengė sakyklos link, i j
prabylo: “Laudetųr Jesns Gliristus!. 
dzie pochvvaiony Jėzus Chrystus!.. 
zui Kristui 
atsakė...
litas.
Lotynu kalboje prakalbėjo -į kunigus.
lenkų kalboje. — pagalinus prabylo Ketuvišltei, 
— ir galop atsiprašęs baltgudžių, kad jų
kaflxųe jų pasveikinti. Visuose atsiliepimuose 
aiškino tą jjptįu^urodę į Vyskupo pareigas, aiš
kino Vyskupo pasiuntiny!

katalikams padėti jų siekiuose, pasisakė, jog bus 
širdies gerinu pavergė. Atrodė, kad dabar tame 
neapykantos pragare tikrai užstos laikai sutiki
mo ir meilės. “Meilė artimo tesuriša visus jus į 
viena Kristaus vaiku šeimvna... Te nebnnie tarp 
jūs skirtumo... Keršto sukurta ugnis teužgęsta 
šiame garbingame Vilniaus mieste...” sakė Vys
kupas, gi tie žodžiai ramino, taikė ir tildė. To
kio atsiliepimo seniai jųu vilniečiai nebuvo gir
dėję. • ' ' ' .

Sekančią dieną, sulig priimto papročio. įvy
ko Ganytojo pasveikinimai jo rūmuose. Tą die
ną jis visus stengėsi patenkinti; kiekvienam no
rinčiam ji pamatytį pasirodydavo, su kiekvienu 
įK^gfefepatdkalbėdavo. visus maliniai ir nuo- 
fšiHziąi^iriėme, !7Taftbs žfirbniųf ku-

Jie prisideda prie tų, ku-r Ja 
rie darbo ieško mieste. Pa
klaidžioję, nesuradę, važiuo
ja prie kelių statybos dįrb- 
ti.

Sao Paulo ir apylinkėse 
gyvena apie 70% Brazilijos 
lietuvių, viso apie 3-4 tūks
tančiai. .' , i

Jokios organizacijos nėra 
ir ją sudaryti nelengva. Kar
tą sodne lietuviai susirinkę 
mitingavo — policija, isvai- 
latos čia rodos tik vienas 
žiuokite į fazenas, — jiems 
paaiškino. !ir

Lietuviškų laikraščių nuo
latos čia roos tik vienas 
‘Lietuvos’ egzemplioris gau
namas. Ir sulenkėję ir su- 

’komunistėję - Lietuvos išei
viai jį godžiai: skaito. Jis 
eina iš rankų-į rankas, kol 
suplyšta. .

Kai kam nereguliariai pri-

l’rlsiėjns išimtimi įlįst) v» u&a«.T 
stiprins ir sveikus vyrus bei moĮęĮfe,' 
niekas nėra taip svarbu pirmose dMr-: 
se. |uiip maistas, štai kmlel žmonis sa
liai metė ItaiKlinėjinius. Išmintingieji' 
neima šansų. Jei motinos pieno neit-: 
tenka, jie tuoj pratiesia penėti Koni«f», 
Kaule įpranti Pienų. Pasinao<k>klte p»- 
siinokinimais tūkstančių vaikų pėr įB^ " 
kutinės tris uentkartės.

'■
- Sk-frit^k- iitiĮdtiai k<ix kraitę fitnt -i 

xtraipxH>ux ir ptiridčk atcičM. W

K. ŠIMONIO PAVEIKSLŲ <Hk’ 
PARODA PARYŽIUJE. £!’ 

‘ -ši paroda jau užsidarė. To- 
<lel galima kai kurias išvadas <ien 
padaryti; Pirma viso ko tenka 
pažymėti*' kad paroda, peikia

• RYGA. MirasabLatvijos.vaU 
rtybės prezidento J. lakstės 
laidotuvių iškilmes prasidėjo 
gedulingu seimo posėdžiu. Di
plomatinėse ložėse sėdėjo Lie
tuvos ministeris pirmininkas 
ir užsienių rėikąlų ministeris 
prof. A. Voldemaras, Šeinio 
pirmininkas, A Stulginskis, 
kariuomenes' vadas gen. Žu
kauskas ir užsienių reikalų mi
nisterija politikos departamen
to direktorras B. K. Balutis. | P^idėjo’gečlulo pamaldos, ku 
Iš Estijos atvyko švietimo mi
nisteris Latikas-,. karo ministe- 
ris gen. Rėčkas ir keli parla-

Brazo frontone, Paulista- 
na bokso, akademijoje-, ge
riausias mokinys yra lietu
vis, gimęs Liepojuje, gyve7 
nęs Kalvarijoje, 19 m. am
žiaus. Jis guldo “beždžio
nes’ (braziliečius) ir negrus. 
J į vadina ‘ ‘ Stanislau, ’ ’ nors 
tikras jo vardas'Vladas. Jis 
pradžioj dirbo valgykloje 
bet po vieno susirėmimo nu
malšinimo, valgyklos savi
ninkas- kinietis nuvežė jį į 
bokso akademiją? apmokėjo 
mokslą ir sako mokykis, o 
vėliau aš tave į Kiniją nu
sivešiu. Jau dabar jis “iš 
bokso duoną valgo” ir jo 
profesoriai jį skatina, — 
mokykis, tai galėsi važiuot 
New Torkan su Jack Šar- 
kev pęrsilupti.

Sao Paulo eentralinėje po- 
licijos mokykloje ‘ ‘ Guarda 
de Civil” mokinių tarpe y- 
ra apie 10 lietuvių. Jų tar
pe Juozas Bagdanavičius, 
Petras Rimša, Degutis ir k. 
Į tą policijos dalį — teatra
linę policiją ir automobi- 
liaus kelio rodymą. daugiau 
negili nepriima. Tūli laik
raščiai protestuoja, kad nors 
dideli ir tiesūs baltieji ren- 
kainir bet reikėtų palaukti 
juos priimti, nors kol kalbą 
jie tinkamai pramoks. Mū-

jimais. Arklys, peilis, piš- 
talietas ir palminė pašiūrė
— visas, jų ūkis. Šabalbonai, 
kukurūzai, ryžiai, ananasai
— gyvybės palaikymo šalti
nis.

Čia gimę jų vaikai vedę 
“bczdžionkaitvs” (brazilie- 
čio pravardžiavimas) f‘Liet- 
filma” iš jų gj'venimo galė
tų padaryti lietuvišką “še
devrą,” tikrą “bojeviką,” 
Kauno kinu terminu tariant.

mente atstovai, Šeinio. pi riiii- 
hink^s P. Kalninš pasakė mi- 
rasįani valstybės, prezidentui 
pašvęstą kalbų. Savo kalboj 
jis jiabrėžė, l<ad visi Latvijos 
gyventojai, be partijų, tikybos 
ir tautybės skirtumo, supranta 
tą nuostolį, kurį patyrė’Latvi
ja dėl Čakstės mirties.

12:30 vai. kanuolių šūviais 
buvo pranešta apie iškilmingos, 
tylos momento, pradžią dviem 
minutėm. Bet kuris judėjimas 
buvo sustabdytas, visoj valsty
bėj. 12 vai. Domo bažnyčioj

Jau turiu tris milerius ir 
keturis šimtus.reisų, — kal
ba du nudriskę vaikučiai ša
lę* pašto laiptų.

— Ar judu lietuviai ? — 
klausiu.

Taip, ponas, nuvaly- 
už šimtą reisų, tik su 

šegpeent 1 •
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Tas truko vos kelias valąndėles, bet panašiai 
karštos maldos aš niekad nesu matęs... Akys 
kukliai nuleistos, veidas malonumu nušviestas, 
rankos maldingai sudėtos, o širdis, regimai, 
jausmų prabangoje paskendusi, o mintis, tikrai, 
su Dievo gimdytoja besikalbančios... Mano 
skruostais -pradėjo riedėti ašaros, —verkė irgi 
kiti mano draugai, — susijaudino taip pat ir visi 
susirinkusieji. Ne-gražios apeigos mus sugrau
dino, 1x4 kukli'ir karšta Bažnyčios Kunigaikščio 
malda...

Atmenu irgi Vyskupo Matulevičiaus ingresą 
Vilniaus Katedrom.. Iš.Aušros Vartų.koply- 

>čios skaitlingų minių lydimas pasiekė ęįe<Įiiyinč>

pamokinęs, 
daugel patraukęs. Žinau, tokius ąsmeniš, kurie 
jį visa savo esybe neapkeutė. kaipo lietuvį, — iš- 
kalno ruošėjam nemalonumus, bet paskiaus jį 
pažinę virto.jo nuoširdžiais prieteliais...

- Matome, kaip Vyskupas Matulevičius savo 
aukštomis ypatybėmis sugebėjo nugalėti pirmas 
kliūtis užimdamas Vilniaus Vyskupijos Sostą,— 
įeginie, kąip jis sugebėjo nustelbti tų laikų Vil
niaus nesiuitaikos šėlimą ir kąip sukėlė pirmųjų 
krikščiohyl)čs amžių dvasią, kuomet-‘MiMinčįųjų 
daugybė buvo vienos širdies ji' vienus sielos” 
( AįxI. 4, 32). Tokius dalykus galį jmdaiyti vien 
tas, kuris pats yra tobul».*Š45-*isi|S kitus viršija 
savo sielos ir širdies v jiatj'bėinis. Tas momentas 
yra neišpasakytai gaybiųga valandai Vyskupo 
Mątufcvičiaus gyvenime, nes sulaikyti kovojan- 
čjus priešus,, išblaškyti neapykantos rukus, su- 
švelnuti surambėjusias širdis — vien dvasios,ga- 
l’ūiųu*; yien tikram .vienybes imusįlvs Apaštalui 
įnianpma. /. * . •- v ’

. _ Tekiu tai ir buvo Arkivyskupas Jurgis Motu-- 
levičius.—

pasižadėjo visiems L

^'''KŪDlKhT'N. '
ĮjEROVes skYR1US\

šautuvais be Šovinių apginkluotų... Tuo tarpu 
fbine*pačiaine Vilniuje susitvėrė Varnių gatvėje, 
kad ir neskaitlingas, bet begales ginklų prisikrO- 
vusis bolševikų Revoliucinis Komitetas^— ir su
sibūrė lenkų savanoriai Tdviejų tūkstančių vyrų 
pulką, kuriam visokios lūšies karo ginklų parū
pino. okupantai — vokiečiai. Taip lenkai, taip 
bolševikai garsiai skelbė, kad Vilniaus Lietuvos 
Valstybės Tarybai nebepaves. Vokiečiai tuos gin
čus tyčiomis sukekkivo tam, kad Vilniaus gyven
tojų tarpe sukėlus Jarpusaves skerdynes: Tam 
tikslui jie pcrfcidorir Valstybės TaryMi porą 
kilikusvaidžiuto miestą IiadaIyjo.net į tris dalis:

' J >tj jjyj ųu1 ii ūkavo .pat ys.^, tol<»s- 
iiiai pavedė lenkams srytT irgalūpmažytęiTalelę’ 
Valstvliėš TarvbaTrr^Kitk vienas įHafaLmą^tan?- 
tis žniogus-Mumatė, kad tokia tvarka tai ktu- 
vrnų tarpusaviu sl^erdynių pagrindas. Ilgai ne
trukus lenkai- prade jo kivircius su vokiečiais^ — 
įvyko keletą giriklupių* susirėmimų, — krito ke
liolika žmonių... -Lenkai matydami, kad vokie
čius sunku įveikti, kikisius su jais nesusiprati
mus likvidavo ir atsikreipė prieš Valstybės Ta-

, rybą. Tik dėka Valstybės Tarybos, narių takto 
pasitenltinta

f r

grfidoBtee rei-
kalas j^iaiius Ms
■KttoMBs ir motin

K4d3o, aprapinha•strM-. ’ M.

sėjimas yra. dalytas gyvM 
rrarbos fcžmyvai ir taftai

* V

fc- ms įnHtmt, tad tai
m*

ttas nerinidka
tutsis stotai..fr.Milai
taČoBML.

- -

IiadaIyjo.net
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K, BROCKTON, MASS.
fcf Naujos Anglijos lietuviams 

seniaus jau žinomas buvo 
Eijfcocktono Šv. Roko parapijos 
V. choras, kaipo geriausis Bosto- 
ė feo apielinkėj. Pasitaikė Brock- 
1' toniečiams turėti ilgą .laiką ge- 
< 7*us choro vedėjus,’ kaip’a. a. V. 
ė Juška ir p. J. Banys. Dabar 
5' choro vedėju yra buvęs Bosto- 
į lio. katedros muzikas vargoni- 
^-/įinkas, p. T. F. Burke, grego- 
& yriškojo giedojimo ir ^belnai 

. bažnytinės muzikos specialis- 
tas; ’ ‘

Ateinančiame2 sekmadienyje, 
- 10 d. 7:30 vakare minėtas
fhchoras, padedant Broektono 
į simfoninei orkestrai išpildys.

“Septynius Paskutiniuosius j
Kristaus Žodžius.” Brockto- 

^žjnečiai, apielinkės lietuviai ir 
į daug vietinių amerikiečių se- 
ė’ niai įsigvjo sau tikietus (išpar- 

duotų jau 650 tikietų išviso, gi 
• yietų ir tikietų tėra 900). Ne 

tik vietos gyventojai iš anksto 
į nusiperka tikietus. bet ir NetK 

• Yorko milijonierius p. Davi.s 
.'1 laišku prašė atsiųsti jam 10 ti- 
į kietų, kurie, žinoma, jam buvo 
f. tuojaus nusiųsti. Taigi tikimės 
| net iš'Nevv Yorko svečių.- P. 
y Davis Broektono labdarybei 

jau yra paaukavęs žymias pini- 
jįjgines sumas ir. įtaisęs dvi vie- 

sas maudyklas,kurios suteikia 
> daug malonumo ir sveikatos y- 

pae vaikams, kurie netoli nuo
- savo namų turi tikrus “bv- 
čius.” •S“* .

i- Bažnytinio koncerto rengė- 
jai tikisi, kad jiems priseis dar

WORGESTER, MASS 
žymiausias Koncertas 

z - : r V ' ** *’
Balandžio 10 dieną, š. m., 

sekmadienyje, 7:30 P. M., čio
nai šv. Kazimiero bažnyčioje 
yra rengiamas didelis ir žy
miausias bažnytinis koncertas, 
kurį išpildys šv. Kazimiero-pa
rapijos choras, vadovaujant p. 
J. Žemaičiui, svečiai solistai 
p-lė M. Blažauskaitė ir p. V. 
Jankauskas.

i Norint tikrai suprasti šio• •
/koncerto grožę, reikia Imtinai 
būti apsipažinusiam su šv. Ka
zimiero parapijos choru ir jo 
vedėju p. J. Žemaičiu. Tai v- 
ra ypatingi bažnytinėje muzi
koje darbininkai ir Bažnyčios 
dvasios atjautėjai. Daug esu 

- girdėjęs chorų bažnyčioje gie
dant, bet labai mažai tinkan
čiai bažnyčioje. Labai gražiai 
kartais išpildo giesmių melodi
ją, bet vis kaž ko trūksta, 
trūksta ko žmogus nori bažny
čioje, trūksta giesmės vertimo 
melstis. Giesmė, bet ne malda. 
Tuom tarpu girdint Šv. Kazi
miero parapijas chorą giedant 

' jautiesi žmogus visai kitaip.
Čia giesmė, parinktoji meliodi- 
ja, išpildymas verste verčia 
melstis; jautiesi esąs bažnyčio
je, jauti kad meldiesi. Tuos 
savo gabumus minėtasis cho-

■ ras ir vedėjas ypatingai steng-

Ak, myliu tave ....................
Bernužėl, nevesk pačios .. 
Graži čia giružė...................
Meilė ........................................
Meile uždegta krūtinė .... 
O pažvelgki ..........................
Visuomet širdis surakinta 
Penkios linksmos dainos .

DUETAI
Moterų Sąjungos Imnas ...
Skrenda, lekia mūsų mintis
Trisdešimt dainų..................

MIŠRAM CHORUI
Ginkim šalį Lietuvos.........
Giesrrtė i Šv. Kazimerą .

16? Mes grįšim ten ... .....-.. •.... . ...... .75
17. a) Išauš vasarėlė, .. ?

> ' . , * ' ~7

b) Tu mario mergelė, „
, c) Išbėgo mergytė ........................  ..50

18. a) Kaip aš buvau jaunas,
b) Žinrau anksci rytų, ‘ - 4
c) Aš užgimiau Lietuvoj...............................50»

19. a) Eikš mano mergele,
, b) Aš sutikau žydelį,
c) Kam anksci kelcis ...........     -.50

20. a) Miels tėveli,
b) Oi skauda galvelę, -
c) Atsigėriau žalio vyno....................   .50,

21. a) Oi džium-džium, , . .
b) Už jūrių,
e) Kalbiu jaunas bemūžėliš,
d) Aš turėjau vištą...................... r50

22. a) Tykusis rytelis, - ',
h) Oi laksto vanagėlis, *
c) Ktir Nemunas, d) Oi čiūčia-liūlia .50

» ■ *

Visos virš paminėtos dainos galima gauti 
“Darbininko” Knygyne. Siųsdami užsakymus 
drauge prisiųskite ir pinigus. Visuomet adresuo
kite taip f

“DARBININKAS” i

366 West Broadvay South Boston, Mass,

koncertą pakartoti, nes vargiai 
sekmadienyje galės visi sutilp
ti bažnyčion.

Rengėjų vienas

r< F -R

Šv. Roko narapijos vyresnysis choras, kuris Verbų sekmadieny, bal. 10 d. perstatys tikybinį veikalą “Septyni Paskutinieji 
Kristaus žodžiai.” (Skaityk korespondenciją

sis išlieti Vėrini Sekmadienyje 
vakare rengiamamjame kon
certe.

Koncerto grožę ir svarbą 
bent dalinai jau galima atspė
ti iš sekančiai sudaryto progra- 
mo:

y f

1. Vargonai Solo — Mareli 
of Pilgrims — Graliam — J. K. 
Žemaitis. _

2. Choras: Cantate Domino
— Bonichere;’Jau tu eini ken
tėti; Jesu dulcis memoria— 
Melvil.
. 3. Solo -

Naujalis —
4. Duetą:

— Van Overeen 
tė ir M. Lekėckiutė.

5. Vyrų choras: Benedičimus
— Gaunod; Adoramus Te Cliri- 
ste - 
mini

6. Smuiką
tion 
kąs.

7. Solo
tė 

gaus jausmams ir daug suteiks 
malonumo tą visą išgirsti Ver
bų Sekmadienyje.

. Andante

Marijos Giesmė —- 
J. K. Žemaitis.
—Adoro Te devote

S. Morisiu-

Dubois; Sacerdotes Do- kasieji žmones ątydžiai klausė 
- Rheinberger.

Solo — Adora-
Barowski — A. Alšauš-

p-lė M. Blažauskai- 
Jesus Lover of my soul 

MacDougall; Agnus Bei — 
Bizet.

8. Duetas Crucifixus—Fauv- 
p. O. Krapkaitienė ir p.

O salutaris—Har- 
p. V. Jankauskas.

Paree ^Domine 
M. Blažauskai-

re
M. Ališauskaitė.

9. Solo 
gitt

10. Duetas —
— Gounod—p. 
tė ir J. Žemaiti

11. Choras: a) Salve Regina
— MelvilI; b) Quotiescumque 
—Falkenstein; c) Jubilate Deo
— Aiblinger.
~J2rSoIo 
tė ir smuiku p.
a) Hol.d Thou mv handj bl 
Salite Mariuk~ r

PHILADELPHIA, PA.
Atsibuvo rekolekcijos

Kovo 20-27 dd/gerb. misijo- 
nierius Tėvas Monsignoras lai
kė rekolekcijas, Šv. Kazimie
ro parapijoj. Vietos klebonas 
gerb. kun. J. J. Kaulakis ir 
gerb. kun. S. Draugelis rūpino
si, kad rekolekcijos įvyktų ir 
kad žmonės skaitlingai lanky
tųsi.

Gerbiamas misijonierius per 
visą savaitę sakė po tris pa
mokslus. Skaitlingai susirin-

ši pamokslų ir karštai meldėsi 
prie išstatyto viešai Švč. Sak
ramento ir šv. Teresės, jaunos 
gėlelės. Jaunųjų choras po va
dovyste gerb. vargonininko p. 
J. Hodelio grąžais' balsais dar 
daugiau sužadino prie Auk
ščiausiojo. Bažnyčia buvo gra
žiai išpuošta, kad net malonu 
žiūrėti. Tai pasidarbavimas 
mūsų sesučių kazimieriečių.

. -------- ’ - KzJ. D.

WATERBURY, CONN.
Misijos

Nuo kovo 28 iki balandžio 3 
d. gerb. Tėvas Marijonas Vait
kevičius davė misijas.

Gražiais ir- turiningais pa
mokslais sustiprino vietos liė- 

tikyboje. _______
'Paš7b'aikils'~tYiisijon^ gerb. 

Tėvas Vaitkevičius pasakė 
—akalbą.

Kaip pamokslai, taip ir pra
kalba sustiprino žmonių dvasią 
ir nurodė kelią prie idealo.

Raiboji gegutė

p. M. Blažauskai 
Ališauskas —

- Glory to God — 
V. Jankauskas.

Cross of GalDuotas
— A. Giraitė ir V. Sudės

Sasnausko

13. Trio — -E. Kundrotaitė* 
O. Žemaitaitė ir V. Sudeskis — 
a)-Gailesčio-Giesme; b) Eccė'^’ 
panis.

14. Solo 
Rotoli — i

15.
vary 
kis.

16. Merginų choras: a) The 
Rosarv— Nevins; b) Jesu 
"VVord of Inearnate — Mozart; 
c) Avė Mari* — TMihier.

17. Solo—Skubink prie Kry
žiaus .- 
maitis.

18. SDlo — Smuiką -Ji p. A. 
Ališauskas—R) To a wild rose
— MacDovrelI; b) A Gragmerit 
—Toihurst.

19. Solo — O vos omnes ir 
Tnflamatus —* g. M. BIažatri- 
kaitė. '

20. Duetas—Justus ut Paima
— p. M. Blažauskaitė ir p. J. K.
Žemaitis. ' 'A •

21. Choras: a) PaniKrAngeli- 
cus — Dubois} b) Daržely Aly-

- vų — Naujalis; c) bauda Sion
— Lamhilotte.

Toksai įvairių giesmių rinki-1 lėsitės 
| riys bus beabejo malonus žrrto-Į

WESTVILLE, III.
■»

LDS. ir L. Vyčių kuopos v- 
ra nusistačiusius dirbti Tautos 
ir Bažnyčios labui. Kadangi 
yra gavėnios laikas, tai L. V. 
kuopa stato scenoje istorinę ket 
torių aktų dramą “Patricija” 
arba “Nežinomoji Kankinė.” 
Perstatys Verbų nedėlioj, ba
landžio 10 <k, lygiai 7:30 vai. 
vakare, šv. Petro ir Povilo pa
rapijos svetainėj. Vaidins ga
biausios L. Vyčių choro narės, 
jaunos lietuvaitės-megėjos.Per- 
trankose grieš pagarsėjusi or
kestrą, rodos, iš Danvillės. Tad 
nepraleiskit progos, kaip vietL 
niai taip if iš apylinkės mieste
lių atsilankykite, nes paskut 
nį syki ti 
statytas'N,

f 1

LOWELL, MASS.
Loveli iečiai gavo darbštų 

kunigą, gerk F. Jurą, kuris bu
dina lietuvius. Praeitam sek
madieny, gerb. kun. F. JuYas 
Ragino žmones skaitlingai lan
kyti bažnytėlę ir taipgi pradė
jo sekmadieninę mokyklą. Su
traukė daug vaikučių. Nė ne
tilpo bažnytinėj salėj.

Gerb. kun. F. Jurą pamylėjo 
visi lietuviai, o ypač jaunimas. 
Tuoj po švenčių Šv. Velykų 
rengia pagerbimo vakariene.

Reporteris

Nutarė turėti pamaldas ir 
draugijos susirinkimą ateinan
ti trečiadienio vakarą.

Vaikelių. Draugijos - 
susirinkimas

Pereitą šeštadienį po pietų 
jaunu vaikeliu draugija po var
du Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios turėjo mėnesi
ni susirinkimą. Visi vaikeliai 
su džiaugsmu priėmė naują 
dvasios vadą. Gerb. klebonas 
kun. F. Virmauskas perstatė 
kun. F~. Strakauską. Nutarė 
turėti “Kitty” bąli ratelį. Iš-

. Susišaudė.

Sugrįžęs vyras nuo" darbo i 
namus ir neradęs pagamintų 
pietų pakėlė didžiausi ermyde- 
rį. .Moteris irgi netylėjo. Tuo
met vyras pagriebęs, šautuvą 
paleido šūvi Į bėgančią moterį. 
Kuomet moteris -parpuolė ant 
grindų jis manė, kad jau “ka
put,” ėmė ir nusišovė.

Moteris pagvjo. o vyrelis į 
kapus nuvažiavo.

Paliko 3 dukteris ir du sūnų. 
Visr suatigę. s •>

“Atostogos”-.

Dvi moterėli- sumanė paba- 
liavoti. Paliko savo vyrelius ir 
išsidangino laimužės arba 
linksmybių ieškoti. Neilgai 
“svečiavosi” ir .sugrįžę atsi
prašė vyrų.

i- 
i veikalas bus per 
oatsilankinsieji wi

LAWRENCE, MASS.
Radio stotis 30 m. 800 ž. 

Išvažiavo

Gerb. kun. F. M. Juras perei
tą trečiadienį apleido l4iw- 
rencą. Išvažiavo užimti klebo
navimo vietą Jx>welv, Šv. Juo
zapo lietuvių parapijoj. Linki
me jam geriausio pasisekimo 
savo naujame darlM'.

Atvažiavo
■ • ... ' •

Pereitą i>enktadįęnį atvažia
vo užimti Kun. F,^G Juro vie
tą, Gerb. Kun. F. W.-Strak 
kas is So. Bostono} »<
\ ■ ,••• t r 4

.. Sodalicijos Valdybos susi
rinkimas i

\ r ,■ i;
. Pareito penktadienio' vnkaro 

buvo Jaunų Merginų Sodalici
jos susirinkimas. Kalbinsi a- 
pic vasaros metirveikiiną. Nau
jas d varios vadas kun. F. W. 

lStrakauskas prižadėjo siiorga-
Bernužėlis nizuoti įvirtai Visą 'jšunimą. 

rinkta komirija iš perikiųmėr- 
gajčm, kurios rūpinsis ’Wyti_ 
reiktmigij daktilių prielaidi- 
mo/ ■ Vienbalsiai! nuUltwilaly- 

vauti bažnytinėse iškilmėse Di
džioje savaitėje.

Choro pramoga

Verbų sekmadienį vietas pa- * v 
rupijos choras po vadovyste • 
gerb. A. Banio statys koncer
tą. Programas susidės'iš baz- 
nytinių kompozicijų. Nemana 
darbo, padėta. Tikimės kad pa
sekmes bus geros. Žiūrėsime.

Rekolekcijos.

Balandžio 6, 7, 8, bus laiko- , ' - 
mos Rekolekcijos. Pamaldos 
bus kiekvieną vakarą. Trečia- . >. ■ 
dienio vakare pamokslą sakys 
LoAvellio klebonas kun. F. M? 
Juras, ketvirtadienio vakare 
pamokslą sakys gerb.. klebonas 
kun. F. Virmauskas, penkta
dienio vakare pamokslą sakys 
kun. F. W. Strakauskas. Visi 
La\vreneo lietuviai katalikai, 
turės gerą progą dvasiškai pa-

’ sistiprinti. <

Jei mergaitė turto turi. 
Tai surast sau vergo žiūri

Kas ir Kaip Yra 
Rusijos žydų Rojuj!

Prisiųskit $1.00 ir gausit .3^knygas, ku
rių niekur kitur negausit. Reikalaukit—

J. K MILIUS .
423 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIS DAKTARAS RYDZAUSKAS -J
žinomi pranešu savo pacientams kad mano daktariškas ofisas yra S 

įrengtas pagal vėliausios Europiškos mados, turintis savyje naujausiai lš-^ 
rastus klinikos įrankius, kaip tai-i . Jr

1. Artificiališkų saulės šviesą, kurios, spinduliai stebėtinai veikia W
ant nekuriu odos ligų, taip lygiąl Išgydo prasidedančią džiovos ligą ir 
pradžioje odos vėžį. Taipgi turi daug reikšmės prie gydymo vidaus ligų W 
ir žaizdų. Ji

2. Elektros įrankiai ir mašinos,' kurios yra- prUaikirttos dėl gydyfim W
nervu, reumatizmo ir moterų Hgų. \ A

X. Skyrius dėl paslaptingų moterų ir vyrų ligų. , ak
4. Laboratoriją kurioj yra bandomas kraujas, šlapumas ir 11. 9
DR. J. B. RYDZAUSKAS, Gydytojas ir-Chirurgas & 

12900 Jos Campau Avenue N. Detroit, Michigan#
VALANDOS: 10—12 dieną ir 2—S vakare.TELEFONAS: Arlington 26S3.B

Geriausis Kūdikiams
Kuomet kūdikis verkia ir skausmo 

kankinamas spardosi savo mažomis 
kojomis-—pamėginkite

SUSIPAŽINKfT SU LIETUVOS VEIKĖJAIS
Nei viena tauta negali kilti kultūroje ir 

gerovėje be mokytų vyrų ir moterų. Kiekvie
na kultūringa tauta gerbia savo mokytus vy
rus ir mokytas moteris. Taip ir pas lietuvius 
turi būti.

Kiekvieną^ lietuvis turi žinoti apie savo 
tautos vadus. Kiekvienas Amerikos lietuvis 
pirvalo supažindinti savo vaikus su lietuvių 
tautos vadais. Jei taip nedaroma, tai ręikia 
nustoti kalbėjus apie lietuvių išlikimą Ame
rikoj.
APIE LIETUVIŲ TAUTOS VEIKĖJUS 

YRA IŠLEISTAS PUIKUS VEIKALAS VADINAMAS

k
h



mini

parapijinėj svetainej/Nęw Bri
tam, Conn., 1 vai. po pietų.' ' * 

Kuopos malonėkite išrinkti, 
skaitlingą buri delegatą į šį su
važiavimą, nęs yra svarbią rei
kalą palikta svarstyti nuo me
tinio suvažiavimo. Kuo dau
giau delegatą to geresnės pa
sekmės dėl organizacijos' labo.

M. Blažauskaite, _ 
LDS. Conn. Apsk. Rašt.

'■ ' ■ įį* Fį

DRAUDŽIA LIOTERIJAS
• •< - >* < ■ • „ s . w

Skaudžiai bus Baudžiami ri
ši, kurie tik darys lioterijas ne
žiūrint kokiąm tikslui, bažny
čiai ar. organizacijoms, taip pa
reiškė valstijos prokuroras 
Reading.

Sako, šioje valstijoje per
daug priviso visokią lioterijų 
sukėlimui pinigu organizaci
joms, ir jis neįeisiąs laužyti į- 
statymą.

LDS. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI

D V. VADAS: Kun. Pranas Juras, 
04 Bradford Št.. Laivreuce, Mass. - 

PIRMININKAS: J. Trainavičins, 
175 Ames Street, Montello. Mass. 

yiCĘ-PIRiflNINKE? M. Blažauskaitė, 
70 Fairvievv St., New Britain, Conn. 

SEKRETORIUS: Antanas F. Kneižys, 
366 W. Broadvvay, So. Boston, Mass. 

IŽDININKAS: Antanas Vaišiauskas, 
371 Portlanrt St, Cambridge, Mass. 

LITERATINfi KOMISIJA:
Kun. K. Urbonavyčius, 50 Gtb St, 

South Boston, Mass.
Kun. V. Taškunas, 36 St GeorgetSt., 

Nonvood. Mass.
Kun. J. švagždys, 20 IVebster St, 

Montello, Mass.
K. J. Krušinskas. 59 Ten Eyck St, 

, Brooklyn, N. Y. x 
KONTROLES KOMISIJA:

Jonas Jaroša. 225 “17 ’Street, 
South Boston, Mass.

S. Pilkonis. 3S5 Norfolk St, 
^Cambridge, Mass.

A. Mičiunas. 74 Belden St, 
' New- Britain, Conn.
ATSTOVE l K. FED. TARYBĄ: ~

M. Blažauskaitė, 70 Fairvieiv St, / 
New Britain, Conn. . -

WORUESTER, MASS.
Malonu yra pasidalyti žinu

tėmis,'kad mūsą nauja L. D. S, 
kuopa auga ir bujoja kaip bi
jūnėlis. Štai 3 d. balandžio 
1927 m. laikytame susirinkime 
Vėl prirašėme 3 naujus narius. 
Štai ją vardai: Petras Snars- 
k i s, Jonas Barysas _ir Petras 
Valentukevičius. Toliaus nu
tarėme surengti prakalbas ba
landžio .24 d. Kalbės gerb. A. 
F. Kneižys ir gerb. mūsą kle
bonas kun. J. Čaplikas. Mes 
nešnaudžiam, bet dirbam ir to
liau dirbsim daugiau jei Die
vas pavelys.

LDS. kp. sekretorius

PABANDYKITE Camėl ir dažihb- 
site kodėl jie užkariauja modeminį 
pasaulį. LENGVUMAS ir MALO
NUMAS. Camels išpildo rūkytojų 
norus šio griežto amžiaus. Iš dga- 
reto tokio skanumo ir kvepėjimo dar 
nebuvo. Mah>.nus lengvumas, kuris 
tegali pąeįti .iŠ kopuikiausib itaiai- 
šyrno parinkčiausių Turkiškų it Na* 
miniu tahfllm. •

ŽALĖM, Mass. — Tūla Greta 
it/*4 ■ < Z.Klier is Ląwrence patraukė 

teisman turtingą kontraktorį 
už suvyliojimą jos širdelės. Ji 
)uvo tarnaitėpas kontraktorį 
Strube per 4 įuetus'ir ji tikrai 
maniusi būti “širdelė” jo. Ap-

Per devynis metus kentėjau nęapsa- 
ftoinns vidurių sopulius, kail jau gyve
nimas buvu nepakenčiamas. Pasiroafiį 
fcid neį jotis gydytojus aet- gydiofes į 
negelbėjo. Operacijų turėjau tfjs kar- 
tus ir be pasekmių. Nhktį negalėjau 
užmigti, o 'Jienų dar sunkiau. Neviil- 
gyk. svaigsta galva, tikptrvalgyląįstao-_ 
,do, kad vidurius išvarys. Jau ant tiek , 
buvau nusilpnėjęs kad nei darbo I 
pinigų nepaisiau. Kad bučiau nesu* 
raupiuęs ix>rų tūkstančių, kada jaunas z • . :<Mr
buvau, dabar bučiau turėjęs gal pd 
rsitvc-s valkiotis. Baisus buvo nuolati ' 
nis, širdies deginias, galvos skau&J^»’ 
mas. apsvaigimas, skauduliai kojose iii 
po visų kūnų. Mane taip surūpino kaA 
visko atsižadėjau. Ir dabar j>er 24 r» 
landas jiersikričiau. Dabar'dirbu suth 
kų darbą. Kaipo padėkų mano atrait
uos kentėjimų, sumaniau visuomenei a- 
pie šį dalykų pranešti. Manu Išgelbėji
mas visiškai dykai. Taigi, jeigu nori 
sužinoti kaip pasveikau, prisiųsk.koih 
venų su marke ir antraŠ.-}. Nereika
lauju pinigų, ką aš noriu padaryti tai 
tik išgelliėti kurie kenčia nuo tokių li
gų. JOHN GORNIK, 305-84 Wulsh 
IJIdg^ l’ittsburg, Pa. . j

PRANEŠIMAS D. L. K. KEI
STUČIO DRAUGYSTES

Tėmyk bernužėli 
Ateik į ši balių 
Bus daug panytei ią 
Net iš visi) šalių.

Rengia draugystė
- . Vardu KEISTUČIO 

Didžiausia krautis 
Ten turi būti.

Balius įvyks 19 d. balandžio 
po Velykų utarninke, Patrijo
tų dienoj (holiday), Lietuvių 
Salėj ant E ir Silver gatvių, S. 
Bostone. Pradžia kaip 4 vai. 
vakare. Orkestrą viena iš pui- 

*» 9

kiaušių. Gerb. visuomenė, ro
dos, žino iš praeities kad D. L 
K. KEISTUČIO dr-ja puikiau
siai gyvuoja tad h r parengimai 
puikūs būna. NAUJI NARIAI 
bus priimami už pusę įstojimo. 
Taigi ne pro šalį bus primint, 
ką narys iš minėtos draugystės 
gauna: pašei pa, rodos, 8 dole
riai į savaitę o pomirtinė $200 
išmoka. Be kitko turi puikų sa
vo parką dėl piknikų laikymo 
vasaros metu. Maloniai kvie
čiame visus atsilankvti.

Baliaus reągvjat:
A. Pastolis ir A. Gruodis 

(Skelb.)
' ...................... '• -.r

:: TRUMPI :: |- 
SKA1TYMELIAI |

NAUJA KNYGA j
Joje telpa daugiau kaip g 
1QO trumpų pasakaičių š

150 pusi. 45 centai š 
DARBININKAS 1 

3o6 Bnadnay, Bosto» 27, Mass S

amžius

LDS. 8 kp. nutarimų rašt

Jei nepralinksminši sari) širdies, jei nepradžiugin
si tuos, kuriuos myli, derinusiai tai atliksi, pirk
damas goriausios rūšies RADIO.

mėgsta malonu

iua|ytfct&rba norėtą dar kartą 
p^e^^u&ia ^JeneriMir' 
vaidintojais, t3i prašome ateiti

r RADI0 KAIN0S:

ATWATER KENT 6 tūbų nuo______ $70.00 iki $1,200
GRĖBĖ 5-kių tūbų nuo____________ $155.00 iki $1,400
W0RLD 5-kių tūbų nuo—...................$59150 iki $139.50
SONORA-PhonogTaph, 5 tūbą nuo. _$175.00 iki $500.00

Taip pat užlaikom visokiu reikmenų dvi RADIO.

KINIEČIŲ KARAS

i.reikia • ąšreikšti
duosi

HARTFORD, CONN. z

Baland. 10 d. tuoj po sumos 
bus susirinkimas LDS.. 6-tos 
kuopos bažnytinėj svetainėj. 
.Visi nariai malonėkite daly
vauti., Bus išrinkti atstovai i 
Conn. apskrieto Suvažiavimą. 
Bus svarstdna apie vajaus 
prakalbų maršrutą ir kitus or
ganizacijos reikalus.

’ >J Reporteris

WAi?BRBURY, CONlf

- Darbinin^  ̂rūkalai ’ ’ .
LDS. 5 kuopos BUsirinkimaš 

įvyks balandžio 10. Į tuoj įx\ 
sumos paprastoj vietoj. ■

Šis susirinkimai pagreitin
tas dėlto, kad balandžio^ 24' d. 
įvyks -apskričio suvažiavimas 
New Britain, Conn., kurturiį 
me įgalioti atstovus. < jĮ>

Kviečiame* visus narius aten 
ti ir atsivesti naują narių.'

Pasidarbuokime, kad iki va
jaus pabaigos pralenktume vi
sas kitas kuopas ir laimėtume 
dovaną. • .

Būkime darbininkais ne vien 
iš vardo, bet tą priparodykime 
darbu savo organizacijos labui.

B. P. šilkauskas,
L. D. S. 5 kp. pirmininkas.

WORCŽSTERį MASS.

T'm ~ Darbininkai sueikite
Balandžio 10 d. įvyks L. D. 

7 S. 7 kuopos susirinkimas tuoj 
po vakarinių pamaldų bažnyti
nėj Salėj, 41 Providehce StL

Visi nariai malonėkite suei-. 
ti, nes turime gyviau pradėti 
veikti savo organizacijoj..Atei^j 
darni atsiveskite ir naują na- 

‘‘4441 A:4ną.
1 > Spaudos platinimas yra vie

nas iš svarbiausią darbą ir mes 
kiekvienas turime į tą darbą į-i 
sikinkyti. /

•> >-Dabar .eina yaįu§.. : Prirašy- 
Idnte naują narių prie organi
zacijos ir taipgi parinkime 
naujų skaitytoją “Darbinin
kui.” Prie darbo visi! Susirin
kite skaitlingai.

Š. D. Bielinskis,
1 L. D. Sz7 kp. raštininkas

' DETROIT, MICH.

Naujas darbuotojas

LDS. 72 kp. susilaukė dar: 
vieno žymaus darbuotojo as- . 
meny p. Bronio Nekrašo. Jis | 
atvažiavęs iš Girardville, Pa. 
Vargonininkauti šv. Jurgio pa
rapijoj tuoj prisirašė prie šios 
kuopos ir pasižadėjo pasidar
buoti.
.... P-. B. Nekrašas yra pasižy
mėjęs muzikas ir choro vadas."

Visi gėrisi jo buvusio choro 
įdainuotomis rekordomis ir 
taipgi atsimena jo puikiai išla
vintą chorą dainuojant Lietu
vių dienoj, Pliiladelphia.

Jaunimas nuo pat pirmą die
nų jį pamylėjo ir ruošiasi prie 
didėlių darbų. Tuoj po velykų 
-žadą duoti koncertą.

kaujšm ir pilkam energijos 
Vadui linkime ilgiausi)} metų.

V. P. Jedinkus,
LDS. 72 kp. vajaus vadas

CAMBĖlt)GE, MASS.
LDS. 8 kp. pranešimas 

į LDS. 8 kp. mitingai tapo 
perkelti iš antradienio į sekma- 
fienį. Dabar bus laikomi mi

nga! kas antrą, nedėldienj 
iėdnd mėnesio po Homds, L vai. 
po pietį),, bažnytinė j svetainėj, 
«ant tVinclsdr St

* Kviečiame visus narius pri
imti Ir naują atsivesti prirašy
ti. Bertainihis mitingas įvyks 
balandžio 10-tą d., I vai. ]» pie
tą, bažnytinėj s alėj.

. j jf ■ 71|

v 7^
i I >1k » ■«1J

CįT / i. j
r • • .

rSt£o pt 
akai;

MALDINGUMO NETRŪKS
TA

Šv. Petro lietuvių bažnyčioj 
bal.,5 d. užsibaigė 40 yal. atlai
dai.

Žmonių per visas tris dienas 
buvo daug. Pažymėtina, kad

i A ' .A . #

šiaip jau turime ir šiokių ir to
kią, bet kartą į metus jų skai

sčius žymiai šnihažėja.
Galima pasidžiaugti, kad vie

tos lietuviai visoje didžiumoje 
yra šviesūs ir susipratę katali
kai.
. Antroje dienoje pamokslą sa
kė gerb. kun. K- Vasys, Wor- 
cesterio Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas, o trečią vakarą 
sakė gerb. kun. J. Švagždys, 
Montello lietuvių klebonas.

Per tas diepas daug žmonių 
atliko išpažintį.

Taigi _pas mus maldingumo 
netrūksta, kas duoda gražų pa
vyzdį vispįpeių^ uedakepč-

ART. V. DINEIKA APSI
VEDĖ.

Viena bostonietė šiomis die
nomis gavo laišką iš buvusio 
Dzimdziaus V. Dineikos. Jisai 
dabartiniu laiku gyvena Kau
ne, tarnauja Valstybiniame Te
atre, giriasi, kad turi gerą pa
sisekimą Kaipo didelę naujie
ną praneša, kad “jau menuo, 
kaip esu vedęs.”

• Reiškia, iš visą dzimdzių tik 
dar Pilka ir Vanagaitis vaikš
to neženoti, kažin, kuris iš ją 
greičiau apsives? tVho nešt, 
gal neužilgo sužinosime.

Draugas

puikioj vietoj, prie lietuviškos pirties, 
pirmos rūšies įtaisymai. Renda $35.00 į 
mėnesį. Yra visi Įtaisymai, šilumą ir 
elektrą apmoka savininkas. Gali atsi
šaukti gerai mokąs savo darbus dirbti 
už algą, ('liester’is nemažas miestelis 
o tik viena lietuviška barbemS. Atsi
šaukite: MIKOLAS NAVICKAS. 623 
l’otter St., Cliester, Pa. (BS)

—v-...................................
■

„IEŠKOM .2
T-uamų, ūkių, krautuvių ete.

. ant pardavimo J 
Turime labai didelį skaičių žmonių no
rinčiu pirkt. Todėl kurie norit parduot 
namus, ūkius, krautuves ar išmainyt 
ar apdraust nuo ugnies arba kitokių 
nelaimių, malonėkite kreiptis pas mūį, 
o mes užganūdinsim su ]»a ta nutrinta.

A. P. KODIS
Ri-sd Estat. Insurance, Mortgageę 

395 B’way, Room 4, So. Boston
Tel. South Boston 3107

Guriausiai patars ir patarnaus,

ALSAS RADIO CO
» • i • •

F. A. ZALESKAS, Savininkas



o pavojui praėjus ^žvirblis ki
taip Čiulba ir 1.1., tačiau čia n^ 

ra jokios kalbos, o tik instinlč- 
tyvis riksmas, kuris' patirtais 
sykį nelaimėn patekus. Šiau
rį paukščiai, kurie retai žmo
gų mato ir nėra patyrę iš jo 
bent kurios nors nuoskaudos, 
nebijo jo ir galima tarp jų

* 11 • 

vaikštinėti jokios jidnis baimės 
ncivarant. Bet tegu tik sykį

_____ _ _ _______ ______ » • <

Pirmadieny, Antradieny ir 
Trečiadieny

BALANDŽIO 11—12—13
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/‘Geri i^tai suraiiiina^ pa
moko, patraukia, prie gero 
sužadina ir su8tiprina-tilfi6ji- 
mą, kelia žmogaus dorovę, 
vadovauja senam ir jaunam 
dororingame gyvenime.” 1 

I Prof. Dr. A. Mdliauskią 
. ■t■ ■ ■ ■■« ■ »■ ■ i. »■■ a

■ jįĘ GYVULIAI-TURI PRO- 
TINGUMO?

ht•£*. V T7'
O Ūkininkai, kurie turi'reika- 

visą savo aniželį su gyvu- 
JSiais, prityrimo dažnai sako, 
jog gyvulys, kaip ir žmogus, 
'£sąs protingus. Tam jie miro- 
Hą? daug pa v., kurie paviršuti- 
>ai žiūrint,- tikrai mus galtsu- 
jdaidnitį ir tūlam juokdariai 

- .ims tikėti, jog jo arklys, šuo 
■foei kitas kuris gyvulys protau
ja nėi kiek ne menkiau už ko
kį nors Kaulą bei Agotą.—Štai 
girdi, mūsų Rudis, kuris labai 
paklusnus, nes numestą lazdą 
tuoj atneša. — Sykį buvo laz- 
dapermėsta. per aukštą tvorą, 
oj(Ųe buvo nedidelė skyliuke, 
per kurią tik lazdą galima bu- 

Čvo iškišti.

• Rudis per tvorą iššokęs ir
» dantimis pagriebęs lazdą, šiaip suteikęs, 

(taip su ja peršoko kiton tvoros 
| ^osėn, bet užtaūkitą syk • jis 
' pirma lazdą per tvorą dantimis 

iškišo, ir pats vienas, peršokęs 
; tvorą, ir lazdą paėmęs atnešė 
; šeimininkui labai linksmas. —

Štai; girdi, ar mano Rudis ne- 
' protingas. — Dažnai taip paša- 
ko ūkininkas, kurs netingi gy- 

L, vulių gyvenimo prisižiūrėti. 
; Bet čia. jokio protingumo nėra, 
£5bes šuo vedamas instinkto tai 
pdaro, |ies jei mes norinte jam 

L botagu sududli, tai tą pamatęs 
7 bėga tolyn ne dėlto, kad jis su- 
d įpranta, bet dėlto, kad syki pa- 
< tyręs skausmą atsimena tą ne- 
. malonumą ir jo vengia. Tas 
7 pat ir čia šuniui per tvorą $o-
• kant. Taigi gyvuliai neprotau- 
į ja panašiai kaip žmogus, nes

• jie nesistengia savo gyvenimą 
pagerinti — patobulinti. Pauk-

i ščiai, kurie nuo nebeatmenami} 
£ laikų savo lizdus tam tikru bū- 
F du krovė, krauna taip ir dabar.

Jie nesistengia jo kokiu nors 
r-tedu pagerinti. Ir kaip mes 11- 

gai negyvensim. niekumet ne- 
»* pamatysim, kad varna • bei 
v-žvirblis imtų kitokius sau liz- 

dus daryti. Žmogus visumet 
U rūpinasi ir.protauja, kaip čia 
t geriau kas padarius — išgalvo- 
E jus,’ bet pas gyvulius to nėra. 
Sį-ir šių dienų rimti ir garsūs 
F mokslo vyrai- pripažįsta, jog 
£ pas gyvulius protingumo nėra, 
r Jei ar būtų, pagaliau, koks nors 
| savotiškasgyvulių protingu- 
i-.mas, tai jpes vis tik negalėtų
jų me jam taikinti to masto, ku- 
® tino mes žmonių protingumą 
& matuojame. Negi galima yra 

žmogui pavirsti gyvuliu ir su- 
'l'Snoti; kaip jis mano, mintija 
. s ir tt. Mes viens kitam savo bė- 

das ir vargus papasakojam, o

jis juos išgąsdins kuo nors. 
kai]) .jau jie ir kitą kartą, tą ne- 
malonumą prisiminę, jo bijos. 5:
Taigi gyvuliai jokios kalbos 
neturi ir susikalbėti tarp savęs 
negali. Beždžionę kaip mokino
ir augino, bet kalbėti dar nieks P-lė Sylvia Blair iš Amherst 
jos neišniokino ir vargiai ar iš- Mass. buvo išrinkta Trijų-die 
mokins, nes tai yra gyvulys ir, nu karalaitė, Wellesley kolegi 
kalbos dovanos jam nieks nėra

Žemės Ūkis”
jos. Trijų dienu pramogos yra 
daromos pabaigoje akademijos 
metų.

ŽMONĖS NYKŠTUKAI

Vidurinėje Afrikoje yra dar 
visiškai menkai ištirtų žemės 
\ ___ ■ v '

plotų. Tačiau drąsūs keliaunin
kai, nežiūrėdami didžiausio pa
vojaus ir sunkumų, metai iš 
metų vis daugiau tuose kraš
tuose Įdomių mokslui dalykų 
atranda.

Belgų kolonijoje Kongo gy
vena žmonės nykštukai, ne di
desni, kaip 10-12 metų vaikai. 
Šitų žmogučių gyvenimą ir pa
pročius smulkiau ištyrinėjo ne
senai .darytos ekspedicijos. Gy
vena nykštukai atskiromis šei
mynomis miškų tankynėse, 
kasdieną kilodamiesi Į kitas 
vietas gyventi. Trobų jokių ne
stato, o tenkinasi ant nakties 
pasistatę mažą palapinę iš me
džių šakųl . Ginkluoti peiliais 
ir saidokais, jie drąsiai kovoja 
net su dideliais dykumij žvėri- 
nijs. Minta vaisiais, uogomis 
ir mėsa. - Nykštukų odos spal
va tamsiai gelsva, o-kaktos ir 
antakių kaulai labai išsikišę 
pirmyn. *'•

Belgų valdžia iš nykštukų 
jokių mokesčių neima.

Šermenyse vadyrius nemokė
jo gerai skaityti iš kantičkų. 
Sugriebdavo žodžių pirmutinę 
raidę ir spėdavo kitką. G iesmėl 
prasidėjo su žodžiais: “Liūdi 
dūšia prie kūnos,’ o jis visa 
gerkle užtraukė:

“Lenda dūšia iš kūno.”

LABAI IŠMINTINGI
Kartą pakelėje sėdėjo žydas 

ir lietuvis. .Pro šalį važiavo du 
žydų rabinai. Lietuvis pastebė
jo, kad rabinai visą laiką tyli, 
ir klausia žydo: “Pasakyk, 
Mauške, dėl ko šie jūsų kuni
gai nieko nekalba? “Ui, kad 
jiems labai išmintinge ilir vis
ką žine, to netur ape kas kalbė
ti”—atsako žydas.

Gyveno du draugai. Pirma
sis ateina pas antrąjį pasisko
linti knygos.

į *
— Galiu paskolinti, bet išsi

nešti negalima. Mano kajnba- 
rvjė naudokis kiek nori.

Antrasis ateina pas pirmąjį 
pasiskolinti kačergos.

— Galiu paskolinti, bet išsi
nešti negalima. Mano kamba
ryje naudokis kiek nori.

JUODAS SNIEGAS

su Richard Holt

Iki ^Subatomis iki 10

KREDITASYRA
GERAS—

Mes parduodam tiesiai i§ musų 
“xvholesale houses” geriausios rū
šies vyrų ir moterų drabužius, ser
mėgas, kailius, auksinius daiktus, 
rakandus, karpetus, pianus, fono
grafus, radios, ir tt.. Už prieinamų 
kainų. Išlygos lengvos —pritaiko
mos Jums.

L. GOLOSOVCO.
39 Washington St. Boston 

(Antros Lubos} », 

Šitas kuponas yra vertas 
$2.00 kaip pirksit

DAKTARAI

tūlių’ gyvenimo pasaulis dar 
kol kas nyims yra uždengtas.

Šiaurinėje Amerikoje, Alas- 
<os pusiausaly, žmonės papte
lėjo, kad sniegas dieną juodas, 

o naktį baltas. Los Angeles me- 
ereologinė observatorija, tyri
nėdama keičiantį savo spalvą 
sniegą, rado jame daugybę ma- 
žutvčiu kirmėlaičių. Diena, 
saulei šviečiant, kirmėlaitės iš- 
enda į sniego paviršiu pasišil
dyti ir jis rodosi juodas ęsąs;

sniegą ir jo paviršius atrodo 
natūraliai.

R GALI GYVULIAI TARP 
SAVĘS SUSIKALBĖTI? _ 

t *

Kaikurių ilgą laiką buvo, 
anoma, jog gyvuliai, pana- 
ai kaip žmonės, turi tam tik
is garsus .savo jausmams iš- 
dkšti, t. y. susikalba. Bet iki 
am lakiu i dar nepasisekė nei 
ienam gyvulių gyvenimo tyri- 
?tojui susekti kurio nors gy- 
(tlio kalbą. Nors ir pasitaiko. 
tg, paukščiai, priešui artinan- 
s, išduoda taps tikrus garsus,

SENOVĖJE AUKSAS BUVO 
PIGUS

- . ir - *•.
Šiais laikais auksas branges

nis u), sidabrų, tačiau būta lai
kų, kuomet sidabras buvo 
brangesnis už auksų. Tai rodo 
kai kuriose vietose rastos 5,000 
metų senumo žmogaus darbo į- 

;vairių daiktų liekanos. Graiki* 
joj buvo iškasta tokio senumo 
Įvairūs indai, ištisai padirbti 
iš aukso ir tik sidabru pagra
žinti. Kai kurie archeologai 
mano, kad anuomet sidabras 
buvęs dešimt kartų brangesnis 
už ąuksą.

ŽEMĖS RUTULIO SVORIS
I)r; P. Neyl, Amerikos Jung

tinių Valstijų probavimo rūmų 
mokslininkas, tris metus tyri
nėjęs ir skaičiavęs žemės rutu
lio svorį, išskaičiavo, kad visas 
žemės rutulys sveria šešis sek
ti Ii jonus tonų.

j. * 6t -* *
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NE ARKLYS, BET Aš NEŠU!

Žydas skubiam reikalui pa
sibalnojo arklį ir susikrovė ąnt 
jo bagažą. 'Bet kai užsėdo — 
arklys nepaneša., nė iš vietos. 
Tuokart žydas bagažą prisirišo 
prie savo nugaros ir tarė: — 
Dabar arklys turės panešti, nes 
bagažą ne jis, o aš nešu.

Draugija savo susirinkimus laiko ka* 
anvrų utarr.lūkų kiekvieną mSues 
’rSO vakare, pobažnytinėj svetainė?

Visais dr-Jos reikalais kreipkitės pas 
protokolų raštininkę laišku ar telefonu.

ADVOKATAI

SPECIALISTAS 
nuo nerviškų ir chroniškų li
gų per virš 25 metus, prityręs 

DR. KILLORY
60 Scollay Sąuare, Boston 

Olympia Theatre Bldg.

Nepaprasta kaina $18.75. Regulerė kaina $26.00 su mūsų 
garantija. Pilna linijo Eddysšafdytuyų $16.50 ir aukščiau. 
Rakandų dėl svetainių, valgomų ir vieškambarių. Pečių, 
lrajyetų, ir -Įovų^Prie kięĘ^ieno pardavimo yra gera repu
tacija tos firmos kuri tarnavus distriktui per virš 48 metus

. THE JAMES ELLIS FURNITURE CO.
VISOKIU NAMUI PRIRUOŠIMU .

405 BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

perkam, parduodam ir išmainom na- l> 
mus, ūkės ir visokius biznius, kaip tai 1 I 
bučernes, bekemes ir restorantus. In- į [ 

■ii tiri n am (apdraudžiamo) namus nuo* v 
ugnies ir nelaimių, taip pat krantu- v 
.ves ir automobilius. Parduodam ang- 3 
lis, koksus ir malkas. Išrandavojam X 
kambarius. Užlaikome kamarninką, X 
arkitoktą; padarome planus dėl bu- 
davotojų; užlaikome namų .taisyto- 
jus, stogdengius, plumberim ir elek- 
trikininkus. Skoliname pinigus ant X 
pirmų ir antrų morgičių. Teipgi su- j 
teikiam legališkns patarimus per sa- 
vo advokatą visokiuose reikaluose, £ 

Reikale <
■

kaip tai: pirkime Ir pardavime visokio turto ir L 
kreipkitės pas:

” A. J. KUPSTIS
332 VEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. So. Boston 1662 arba 1373

Pirmininkas — Jonas Adomavičius, 
280 Ė Street, South Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Povilas Ruka,
95 C Street, South Boston, Masą^. 

Prot. Raštininkas — Ant. MacejunasY
450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 

Fin. Raštininkas — Pranas Tuleikis,
127 Bowen St.. So. Boston, Mass. 

Kasierius — Andrius Zalieckas,
Gll E. Fifth St, So. Boston, Mass 

Maršalka — Kaz. MikaiUonis,
906 E. Broadvay. So. Boston, Mass. 

D. I,. K. Keistučio Draugija laiko savo 
mėnsinius susirinkimus kas pirmą 
nedėldieni kiekviena mėnesio 2-rą 

' meriu 694 Washington St., Boston.
Mass., 1:30 vai. po pietą. Ateidami 
ant susirinkimo atsiveskite su savim 
daugiau naujų narių prie musų drau
gijos prirašytLo .,

ŠV. JONO EV. BL. PA3ELP 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ANTRAŠAI

Pirmininkas — M. žioba,
539 E. Seventh St-. So. Boston. Mase 
Telephone South Boston 8552-R. 

Viee-Plrmlntnljns — J. Petrauskas,
17 Vale St., South Boston, Mass. 

Prot. RaStininkas — J. Gllneckfs.
5 Thomns PE, Sonth Boston. Mass 

Fin. Raštininkas — M. šelkis,
366 Broadway, So. Boston, Mass. 

Kasierius — A. Naudžiūnas,
885 E. Broadvay. So. Boston, Maa 

Tvarkdarys — J. Zaikis,
7 TVlnfleld St, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko susirinkimus kas trečlj 
* nedėldlenj kiekvieno mėnesio. 2-rą va 

randą po pietų, parapijos salėj, 492 * 
Seventh St. So. Boston. Mass.

VAlDyBOŠANtRASAI
So. Boston, Mass._____ _ *

Pirmininkas — Jonas Jaroša.
225 L Street,.South Boston. Mass. • 

Vięe-PimiiBtokM —J- SragftJys.
111 Finaven Stf {S^uUijBoajon, Mass 

Prot. Raštininkas — V. Mickevičius,
405 Thlrd St.. South Boston, Masu 

Flnnap Rnšttnfnkns — M. šelkis.
366 \V. Broadwny, So. Boston, MasA 

Iždininkas — V. Balutis.
36 Mrrcvr Street, So. Boston, Mass. 

Maršalka — P. Lnufka. ,
Fifth Street.- South Boston; Mnsl. 

Draugija laiko susirinkimus kas antrę 
nvdčhlfenj kiekvieno mėnesio, po nU> 
vai. po pietų, Parapijos Salėj, Septla 
ta Gatvė, South Boston, Mass.,

GRABORIAI

E. V. WARAB0W
CWRUBLIAUSKĄS)

LIETUVIS ČRABORIUS
IR BALSAMUOTOJAS

l


