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Jiem pavyko pabėgti ir sugrįžti į 
streiko vietas

Areštavo 100 socialdemo
kratu

mokėjimas i 
šėrikams 
Spaliui” (1 
voliucijai) į 
ko Trockis.’-

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. SV

SOUTH BOSTON, MASS., BA

'DARBININKODAINUOS ART. ELENA RAKAUSKIENE [NARINKAITE], BUVUSI NAUJOS ANGLIJOS DAINININKE.

Prancūzų laikraštis “La 
. ’ Vie. Catholiąue” paduoda

pranešimu, 
trvba

VISŲ SALIŲ KATALIKAI DARBININKAI 
VIENYKITĖS!

VĖL BUVęS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ VOLDEMARĄ

KAUNAS. — Ministerių 
pirmininko A. Voldemaro 
įsakymu bal. 3 d. politinė 
policija areštavo šimtą įšy
lu iaus ių sočiai domink ratų
partijos narių.

Areštuoti yra kaltinami 
būk jie ruošė sukilimą prieš 
dabartinę Voldemaro val
džią.

Sako, kad areštuotų na
muose policija, darydama 
kratas, rado nemaža laikra
ščių, politinių emigrantų lei
džiamu užsieny, kurie esą 
pabūgę į Rytų Prūsiją.

šis sąmokslas prieš Vol
demaru bus jau ketvirtas.

LIETUVOS LATVIJOS GELE
ŽINKELIŲ KONFERENCIJA 

RYGOJ
Ryga. — Kovo 11 d. Ry

goj atidaryta Lietuvos Lat
vijos geležinkelių konferen
cija, kurioj ’ Lietuvai atsto
vauja inž. Jankevičius.Kon- 
ferencija truks 70 dienų.

IŠTRĖMĖ “DARBININKO” 
REDAKTORIUIVARNIUS

B AL ANDZIO 21 D„ SO. BOSTONE

DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

EINA ANTRADIENIAIS IR 
PENKTADIENI A TS

KIEK KURIOS TIKYBOS 
YRA ŽMONiy

KAUNAS.—Praneša, kad 
karo komendanto nutarimu 
“Darbininko” redaktorius, 
buv. Seimo narys. P. Jočvs, 
kaipo pavojingas visuome
nės tvarkai asmuo, einant 
ypatingu valstybės apsau
gos įstatymu 8§ ištremtas į 
Vainius visam karo stovio 
laikui.

PRIERAŠAS. “Pavojin
gas visuomenės tvarkai as
muo,” sako komendantas. 
Delko? Ar dėlto, kad visuo
menė jį rinko seimo atsto
vu, ar dėlto, kad jis yra kri
kščionių darbininkų organo

HOOVER’IO REKOMENDA 
GIJOS KONGRESUI

WASHINGTON, D. C.— 
Prez. Hoover jau pagami
nęs specialei Kongreso sesi
jai savo rekomendacijas, 
kuris susirinks bal. 15 d.

Svarbiausios rekomenda
cijos bus šios:

Kad Kongresas išleistų į- 
statymą remti ūkininkus 
kaip yra numatyta republi- 
konų partijos platformoj.

Kad Kongresas didelių 
pakeitimų tarifui nedarytų, 
o tik reikalingiausias jo da
lis pataisytų.

Kad Kongresas prisilai
kant konstitucijos kongres- 
inonų skaičių padidintų.

Kad Kongresas atšauktų 
naują nacionalio paėjimo 
imigracijos įstatymą.

• •

S. S. S. R. NEPRIPAŽĮSTA
DIPLOMATINIU BAGAŽU

PAČIUS
kininkų lai- 

’olkswille” lš- 
kio laišką, 

k nusiskundžia: 
Šimai, fizinės

BOMBA ROOSEVELT’U! 
RASTA SIUNTINIUOSE

** i - . • • r ** **

tistiką. Daugiausia dar yra 
Įvairių rūšių pagonių — 785 
milijonai, katalikų—301 mi
lijonai. mahometonų — 227 
milijonai, protestantų—212 
ntilijonų, pravoslavų ir kitų 
krikščionių atskalų — 157 
milijonai.

PAVOGĖ DARBININKU 
VADUS

ELIZABETHTON. Tenn., 
4 d. — Apie 20 apsiginkla
vusių vyrų įsibriovė į Ed
vardo McGradv, Amerikos 
Darbo Federacijos vicepir
mininko ir Alfredo Tloff- 
mano. United Textile Work- 
ers unijos organizatoriaus 
kambarį, juodu suėmė ir iš
vežė iš tos valstijos. Paleis
dami prigrasino mirtimi jei
gu jie bandvtų sugrįžti į 
slreiko vietas. »

Bet darbininkų vadai ne
paisė grasinimų ir jie su
grįžo tęsti organizatvvį dar
bą.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas Green, su
žinojęs apie pavogimą ir te
rorizavimą darbininkų ir 
vadų, pats nuvyko į streiko 
vietas ir jis pareiškė, kad 
dės visas pastangas areštuo
ti ir teismo keliu nubausti 
terorizuoto j us.

Policija praneša,
keturi asiram’ jau areštuo
ti ir jie kaltinami už pavo
gimą ir kankinimą darbi
ninku vadų. v

Sako, kad bus areštuoti ir [dabar 
kiti ir atiduoti teismui.

V ok iečių 
kraštis “ 
spausdino 
kurianle j 
“.r nevari
ir moralės kančios yra atsi- 

 

eriausiems bol- 
iž atsidavimą 
jmunistinei re- 

patetiškai sa-
1 c į ■._ z________
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»EVOJE 
TAUTŲ 

GA

NEW YORK, bal. 8. — 
Dinamitine bomba adresuo
ta gub. Franklin D. Roose- 
velt i Albany rasta pastoje.

Siuntini su bomba paste
bėjo šlavikas. Jis šluodamas 
paspyrė koja siuntinį ir pa
sirodė ugnis, bet spėjo už
gesinti.

Pietinėse Valstijose
LIETUVOS PASIŪLYMAS 

LENKIJAI

KODĖL 
PO

“-Exelsk>
Sąjungos d

T. 
nutarė, 

kad bent vienas posėdis per 
mietus įvyktų nę Genevdj. 
Šis nutarimas padarytas to
dėl, kad, tos jadiones būsian
čios į 
Tautų Sąjį 
tarta, kad, kvidavus repa
racijų^ klaus mą; Tautų Są-

suomenės tvarkai kaip ka-. 
ro komendantas ir visa dik
tatoriaus grupė, kuris be 
teismo, ukazu duoda įsaky
mus bausti asmenvs, turi 
būti nėra visoje Lietuvoje. 

Jeigu būtų Seimas ir 
rinkta demokratinė valdžia 
Lietuvoje, tai carizmui vie
tos nebūtų ir užsitarnavę as
menvs būtų ]>agerbti.

Pereitame numery rašė
me, kad dr. Ambrozaitis, 
[Darbo Federacijos pirmi
ninkas išsiųstas be teismo, 
ukazu, į Varnius “už pik-

" (? Red ) pr’e5’kaia™ "Atiduoti''diplmnatinį 
jbagažą pasverti. Po trum-~ 
ipo pasikalbėjimo kurjeris 
pareiškė, kad šito reikalavi
mo neįvykdys. Tuomet So
vietų muitininkas pareika
lavo iš ponios Ozols atida
lyti bagažą, bet ši reikala
vimą* įvykdyti taip pat 
griežtai atsisakė, parodyda
ma diplomatinį pasą. Su
virtų valdininkai tuojau su
rašė aktą, kuriam buvo nu
rodyta, kad ponios Ozols 
bagažas siunčiamas atgal į 
Maskvą. Jo savininkė aktą 
pasirašyti taip pat atsisakė. 
Visa ta procedūra truko a- 
pie pusvalandį, dėl ko trau
kinys į Rygą atėjo su pavė
lavimu.

Latvių užsienių reikalų 
ministerija imasi atatinka
mų žygių šiam klausimui jš- 
aiškinti.

diktatorius.
Aišku, kad diktatoriai su

kimšo į kalėjimus “piktus 
agitatorius” ir “pavojingus 
[asmenys” pratęs savo gyve
nimo dienas, bet ar ilgam? 
Juk į jų vietas stos šimtai 
dar piktesnių agitatorių. Ar 
ne geriau būtų paskelbti rin
kimus ir pastatyti teisėtą 
valdžią visuomenės tvarkai 
palaikyti.

Kovo 11
gautos žinios, kad latvių-sb-
vietų pasieny, sovietų pusėj 
atimti daiktai iš Latvijos 
ministerio Maskvoj Ozolio 
žmonos, kuri važiavo į Ry
gą. Laikraščiai praneša to
kių smulkmenų apie tą įvy
kį. Sekmadienį Maskvos 
Rygos traukiniu važiavo į 
Rygą latvių diplomatinis 
kurjeris ir pasiuntinio Mas
kvoj žmona. Atėjus trauki
niui į pasienio stotį Bigoso- 
vo, i .JU vagoną įėjo aukš
tesnysis Sovietų muitinės 
[valdininkas ir kreipdamasis 
|į diplomatinį kurjerį, parei-

tarvės mieste, - Prancūzi ja 
pakvietė Tautų Sąjungos ta
rybą posėdžiui 1930 m. į 
Al žirą, kur ivvks 100 metų 
sukaktuvių iškilmės nuo Ai
ži ro paėmimo.

KIEK BRAZILIJA SUSILAUKĖ 
IMIGRANTŲ 1928 METAIS

1928 m. į Braziliją atvyko 
101,508 nauji imigrantai, jų 
tarpe 31,237 portugalai, 12,- 
478 italai, 12,181 lietuviai, 
9.984 japonai. 9,070 ispanai, 
4,876 vokiečiai, 4,099 lenkai, 
3,000 siri j iečiai, 2,319 jugo- 

lj slavų, 945 rumunai, 899 lat- 
ivai, 801 anglas, 717 vengrų, 
616 rusų ir 9.239 kitų tautų 
žmonės.

NE ATSISTATYDINO, BET 
ATLEISTAS

VARŠUVA. — Kovo m. 
8 dieną prezidento dekretu 
atstatytas finansų ministe- 
ris Čechavičius. Anot “Ro- 
botniko,” ministerio atsista
tymas paaiškėjus jau Minis
terių Taryboje. Kaip žino
me,' Varšuvos seimas pa
traukė minsiterį Čechavičių 
teismo atsakomybėn už pi
nigų leidimą be seimo žinios. 
Čechavičius norėjęs gauti 
Minist. Kabineto sutikimą 
parodyti seimui to kabineto 
duotus, tuomet Čechavičiui 
įgaliavimus leisti tuos pini
gus. Ministerių kabinetas

KAUNAS.—Lietuvos vy
riausybė kovo 20 d. per Len
kijos pasiuntinybę Berlyne 
įteikė lenkų vyriausybei 
provizorinio ekonominių 
santykių sutvarkymo pro
jektą tar]> Lietuvos ir* Len
kijos.

MEKSIKIEČIAI PALEIDO 
UGNĮ į AMERIKOS 

KAREIVIUS
NAC£>. Ariz., bal. 6 d. — 

Amerikos ir Meksikos ka
reiviai susikirto pasieny.

Kumtet Amerikos ir Mek
sikos kareiviai šaudėsi, re- 
voliucijonieriai pasinaudojo 

puo1^ ’ davė suprasti. L °T-, . • donorą.kad jis buvęs dėkingas min. 
Pilsudskiui ir nenorėjęs 
jam priešintis ir rodyti ne
pasitikėjimo. Seimas išklau
sęs visų Čechavičiaus pasi
aiškinimų ir aimanavimų, 
nutarė ji teisman traukti.

<x

PAAUKOJ0195 GYVYBES 
PROHIBICIJAI

ELIZABETHTON, 
bal. 5 d. — Darbininkar 
mėjo vieną iš 
streikų pietinės audeny 
industrijoj, kumet jie 
ėjo prie susitarimo su Glai 
toff ii- Bemberg įstaigoj 

Streikieriai buvo 
nizuoti kumet jie metė j 
bą, liet jie tuoj aus p 
jo prie United T. 
Workers Unijos.

Sutarty pripažįstama 
ja ir darbininkų lygybė.

Streikieriai gaus tuos, 
čius darbus ir pripažįs 
darbininkų komisija nesi 
pratimams spręsti, 
algos pakeliamos ir 
“indžionkšinai” prieš , 
biuinkus ištraukiami.—-

Kitose vietose s 
dar tebesitęsia, bet s] 
kad greit prieis prie 
rimo. ; .

Mūšis tarp Amerikos ir 
Meksikos kareivių įvyko 
prie Southem Pacific gelž- 
kelio tunelio.

Sako, kad meksiikečiai 
pradėjo šaudyti perėję ru- 
bežių. Vienas Amerikos ka
reivis užmuštas kovoje.

Amerikos kareiviai pasa
koja, kad ant geležinkelio 
radę primėtyta bombų. Spė
ja, kad tą padarė revoliuci- 
jonieriai, manydami, kad 
tuo keliu bus vežami Meksi
kos federalistai iš Jungtinių 
Valstijų.

dr. Mačiulis gavo Lietuvą 
vyriausybės paskyrimą Į 
tuvos konsulu Brazilijon.*?

M-ras Mačiulis jau 
prityręs darbuotojas diploį 
matijos srity. Pradėjęs 
nvbą užsienių reikalų 
terijoj, jis vėliau buvo 
goj ir Romoj Lietuvos pi 
si un t i n y bi ų sek rotoriumi ; 
ėjo Lietuvos atstovo pare 
gas Čekoslovakijoje. Dabai 
jis vra užsienių reikalų ra 
nisterijos vakarų Eure 
skvriaus referentas.

Konsulas D-ras Mači 
su šeima Brazilijon 1ŠV3✓ 
žiu o ja po Velykų.

Rezidencija pasirinkęs 18 
tuvių emigrantų centrą H 
Paulo miestą.

Brazilijoj dabar yra a 
17.000 lietuvių. - *

WASHINGTON, D. ,C„ 
bal. 5 d. — Dvidešims penki 
asmenys užmušta per 15 mė
nesių bevykdinant prohibi
cijos įstatymą.

23 asmenvs užmušta 1928 
metais ir du šiais metais.

Užmušta 16 civiliu žmo
nių ir 9 valdžios agentai.

Nuo įvedimo prohibicijos 
įstatymo užmušta 195 asme
nys.

195 gyvybes atimta, bet 
ar prohibicijos įstatvmas į- 
vykintas? Ne. Dėlto, kad 
tai yra varžymas žmogaus 
valios.'

Girtuokliavimas dar nie
kad nebuvo taip didelis kaip 
kad yra dabar, kumet val
džia išleidžia milijonus do
lerių ir tiek nekalti! gyvy
bių atima bevvkdvdama 
neįvykinamą prohibicijos 
statymą.

VATIKANAS NUGINA ŽINIAS 
APIE SUSITARIMĄ SU 

RUSIJA
Spaudoje buvo pranešta, 

įkad Šventasis Sostas su So- 
jvietų Rusija jau padaręs ne- 
oficialę sutartį.

Bet iš Vatikano miesto 
tas žinias nugina ir sako, 
kad nė nebandvta tartis.KAUNAS.— * Ūkininkas ” 

praneša, kad gen. Plechavi
čius vasario 13 d. perdavė 
vyriausiojo štabo viršininko 
bylas pulk. Kubiliūnui. Gen. 
Plechavičius Resp. Prezi
dento įsakymu iš generali
nio štabo pareigų atleistas.

SUDEGĖ 117 VAIKŲ -
Maskva. — Radio ži 

mis, Igolšino kaime, d 
struojant vieną kino fili 
mokykloj kilo gaisras. , 
po griuvėsių ištraukta 

davonų ir daug sužeistų* 1 
motinos, kurių vaikai 
ge. nusižudė.

"WYZWOLENIE" REZO
LIUCIJA DĖL PILSUDS

KIO POLITIKOS
X

GUDAI IR UKRAINIEČIAI 
ARTĖJA Į LIETUVIUS 
“Krynica,” komentuoda

mas šių metų Lietuvos ne- 
pri klausomybės su kaktų vi ų 
iškilmes Vilniuj, pažymi, 
kad per jas kreipė dėmesio 
gudų, lietuvių, ukrainiečių 
artėjimo faktas. Faktas tas 
kalba pats už save, jis iškal
bingai primena trims kai
myninėms 
toms.
jungė 
tuoja

>!■
Centralinis lenkų partijos 

“Wyz\volenie” komitetas 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
nurodoma, kad lenkų tauta, 
valdant Pilsudskiui ir jo 
bendradarbiams, nustojo vi
si! vilčių pasiekti progresą 
ir ūkišką gerovę. Žemės ri
kio gaminių eksporte paste
bima vis didėjanti Lenkijos 
izoliacija. Vidaus politikoj 
dabartinė vyriausybė prive
dė Lenkiją prie labai blogos’
padėties. I

NEDARBAS VOKIETIJOJ

4

f
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VATICAN CITY, bal. 7 
d. — Šv. Tėvas iš privačio 
apartmento per langą sutei
kė pontifikai išką palaimini-[vietos pasienio susisiekimo 
mą 25,000 Italijos veteranų [per administracijos liniją

Statistinėmis žiniomis, be- Alpinu sargybos, kurie buvo sutartį su Lenkija ir nutarė 
darbių skaičius Vokietijoj susirinkę į šv. Petro krvž- prašyti Respublikos Prezi- 
siekia 2,300,000 žmonių. Į kėlę. dentą ją ratifikuoti. '•

I

PASIENIO SUTARTIS SU
LENKIJA

Kaimas— Kovo 21 d. Mi
nisterių Kabinetas priėmė 

I • * • • • • '•••
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kad

K

broliškoms tau- 
kad pats gyvenimas 
jas praeityje ir dik- 
tokią pat vienybę ir 
dėl bendros kovos už 

[savo tautų idealus.

ŠV. TĖVAS LAIMINO 
25,000 ALPINIEČIU

RYMAS. — Praneša, I 
sąryšy su italu valstybes S 
sitaikvmu su Vatikanu, 
ty Italijoj galės taip 
vyskiųmi ir arkivyskupą 
ypatingus pasitarus 
būti skiriami senatų



čios durų parėmę nelaikytų. iae^_ sa^’’a* musų šaliai pa- 
Pasirodo jauhas7 išblyškęs, ^aug' žaibs., Kaimie- <

GIJŲ LIETUVIŠKAIpamaldus, pilnas Dievo
PAVADINTI

mokslus sakyti.

trokšta žuvys, nes upeliai ir

Be to

šitie

»

Sunku, labai sunku!

čiams užšalo daug šuliniu ir 
vietomis žmonėms prįtrūko

Ar 
tar-

Yra labai pa-
nžsėti

DIDELIŲ4ĄL6IŲ 
PASEKMES

Šios žiemos vasario mene- 
buvusieji nepaprastai di-I •

kad misijų metu neitų 
smuklėsna ir degtinės nebe-

nytflė. Visi kampeliai, visi 
plyšeįį^i pilpi,. net pas didį
jį altorių grūste prigrūsta, 
nereikėjo raginti kad bažuy-;slMISIJOS AUKŠTOJOJ 

.PANEMUNĖJ _
' f

’anemunėj misijos, reko- gėrių, — žmonės paklausė, 
fecijos ne naujiena. Pane- 

klebonai Staugaičiai,
a. Jurgis ir Jo Malonybė 

ų ‘ vyskupas Justinas, 
ęąto rekolekcijų ir misi- 
haudą.

S'*’' '
Paliepus vysk. Baranaus-į*

Žydeliai inątvdami daugybe 
susirinkusių, anei vienas 
pas juos neina susišilti, pa
davė Suvalkų gubernatoriui 
skundą, koks nematytas, ne
paprastas kunigas maištą 
kelia. Rusai paklausė žyde-. 

Jurgis 'Staugaitis kasiai ir pats policijos viršinin-Dėtai laikydavo 
olekeijas. Gi 

.pasirodžius £vui Kazimierui,

žmonėms 
1911 * me- 
Lietuvoje 

surengė, ?o m. prieš šv. Juozapą, 
jas ir pats iš gekžinke- stotįes inisijonorių par- že. Tuomet tėvo Kazimiero skambus balsas netik 
terminės ir visos apylin- 

j minias žmonių sukvietė, 
vvrai ir moters uoliai

*iėvelio pamokslų klausė ir 
jo nurodymų kreivus Fveirimo kelius taisė. Pa- 
kad prieš šv. Juoza- Į>ą vakare sakysiąs pamoks- 

darbininkams. At-
- 4o vakaras, jau laikas sa- ■Tyti pamokslas, pamoksi i- ko nebematyti, jau rusai 

’o uždraudę toliau laiky- 
r misijas ir liepta kuogrei- 

ia tėveliui išvažiuoti iš 
unės, kadangi msisijo- erius ragino klausytojus,

roekton 4757

1 STEP. G. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas

į’ Vedu visokias bylas ir padir- 
bu visokius dokumentus viso

kiems reikalams.
.683 NO^^MA^^TREET 

OFISO VALANDOS 
nuo 9 iki 8 kasdien

MVMMtl**•••(•< IttMttttt t Ittlttll»«>((»•«••* t «•••••

'kas atėjęs klebonijon guber
natoriaus paliepimą per
skaitė. Žmonės, ypač darbi
ninkai ant rusų valdžios la
bai įniršo ir buvo pasiryžę 
savimi mylimliausiąjį tėvelį 
į geležinkelio stotį nuvežti, 
tik sveikas protas nedavė to 
daryti.. . I

Tas pats brangusis tėvelis t
Kazimieras, paprašius prel.P\ 
Just. Staugaičiui, laikė Pa-1 
nemunėj 1922 m. misijas. Gi j 
rekolekcijos veik kas metai 
Panemunėj būdavo.

Šiemet, Dievui padedant, 
vietos klebonas. Lietuvos i 
univer. profesorius prel. A. 
Grigaitis suruošė misijas. 
Visiškai misijos pavyko.To-j 
vas Bruzikas. jėzuitas buvo 
(atskyręs misijoms (lenkias 
dienas, būtent, 3-4-Ū-6-7 ko
vo mėn. Bet 3 kovo d., dėl > 
nepaprasto skaudos ord — 
pūgos visi] dieną siautė, vi- 

— jsiškai maža žmonių susirin- 
,B'ko ir pats misijonierius, 
| [traukiniui iš Kaišedorių 
Į neinant, nieku būdu negalė- 
| (jo Kaunan-Panemunėli at- 
Į Įvykti. Užtat 4 kovo d. perĮ 

šv. Kazimierą, po didžių 
audri], oras nurimo, šaltis 
sušvelnėjo, žmonės it į di
džiausius atlaidus plaukė — 
važiavo ir pėsti ėjo. Prisi
grūdo žmonėmis kupina baž-

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

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

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

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

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

“MŪSŲ VILNIUS’’ visiems sluoksniams artimas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.
■’ “MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai. mokytojai, biznieriai, valdininkai,

py studentai, moksleiviai ir visi kiti.
Ų/ “MŪSŲ VILNIŲ" redaguoja ir jame bendrą
ją cįarbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- 
įė rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą Į mėnesį 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustruotas.

“MŪSŲ VILNIUS" metams kainuoja tik 1 
„ doleris, už vieną doleri turėsite gale metų puikiai 

iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”
Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų 

knygelėmis Vilniaus klausiniu.
“MŪSŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais

vės Al. 61 Lithuania.

• Ųd0_ čiai nusiskundžia, kad per- 
įimų kunigėlis ir hna pa- bulvių, kurui jau ir
mokslus saŲvti. Klausyto- šiaip nedaug tebuvo, tvar- 
jai išvydę ir išgirdę tėvelio tuose sušalę daug naujagi- 
balsii — nustebo4: ne vienas gyslių: paršelių, teliu- 
pats savęs klausia, ar tėvas bei ėrelių. Ęženiose 
Kazimierus pajaunėjo, arjtrokšta žuvys, nes upeliai ir 
ką ? bet anas, tėvas Kazimie- į^ kuĮie ežerai l’
ras barzdą nešioja ir rūbai saI° tki pat dugno. Be to 
jo kitoki, šitasai be barzdos, tokiems stipriems šal-
jaunutis, iš dangaus mums ' _ -
duotas. Per visas keturias •’ 
dienas, kasdien po keturius D’andens. Sušalo daug žvir-

• ’ 1 - ’ ’ .!bliu ir kitokių paukštelių.

SUGRĮŽO BE BABZtoS, BE 
PLAUKŲ IR BE PINIGŲ

RIBOKAI, Panemunėlio
valsč. Š. m. vasario mėn. 1 VILNIAUS U^TUyiAM^ LEN 
d. iš trngaMk sTtgnžo girtas KAI NEDUODA Nė DRAŪ- 
pil. Misiūnas Kazys su nu- 
kirptais plaukais, be ūsų, 
antakiais nuskustais ir *be 
pinigų. Žmona ir vaikai ap- 
šelmavoto parėjusio namo 
tėvo nebepažino. Nežino nė 
kas tokį šposą išbirto. Va 
tau ir gerk degtinę.

pamokslus sakė, be to, dar 
vakarais du kartu teikėsi Į 
miestelio darbininkus pra- 

’bylti. Savo iškalbingais pa
mokslais visus žavėte žavėjo! 
i ir siekė klausytojus vesti' 
I prie Dievo, u....
Į kad karo metu sukreivintą Jtais 
gyvenimą, lygintų, taisytų, blogas 
.neužmiršo apie moterystės lno, 
išardytus ryšius, kad jie vėl pradeda pirkti sau maistą 
grįžtų pirmon gyvenimo va-sėklų neturi. Valdžios 
gon. kad jaunimhs butų skirta nukentėjusioms 
doringas, skaistus kaip tin- skola pinigais, visi buvo 

(ka Lietuvos tikinčiam jau- džiugę, bet džiaugsmas 
nimui, kad darbininkai są
žiningai dirbti] ir kad už 
darbą tinkamą! atlyginimu 
gautų. Visiems luomams te
ko išgirsti naudingus, išga
ningus žodelius. Pamoks
luose daug vartojo pavyz
džių paliečiančių protą, taip 
pat užgavo ir jausmu stigas, 
kad ne tik minkštos liepelės 
— moterėlės, bet ir drūti ą- 

'žuolėliai—vyra i linko—aša
rojo. Misijonierius savo pa
mokslais atitaisė, ką karas, 
socializmas, bolševizmias bu-

VABALNINKAS (Biržų 
apskr.). Vabalninku apy
linkė yra labai sienoj vietoj 
ir lig šiol dar tebėra nenu- 

prie atgailos,'sausinta. Dėlei to 1928 me- 
neišpasakyti lietūs ir 

oras derlių sunaiki- 
Jau dabar ūkininkai 

o
Pa
lo
nu-; 
pa- 
su-

ko apylinkėje įvyko nauji. 
lietuvių areštai, būtent Vai
takiemio sodžiuj tapo suim
tas Vaznelis Juozas, gi 
]>unsko sodž. Kalskausfcas 
Jurgis. Abu buvo nuvaryti 
•į Suvalkus ir tik po trijų 

Ištardžius 
gali turėti lietuviško pava-,Daa^^Ūi°’ norima vėl
dinimo, negali skelbti balau-^udaryti politinę bylą na 
sų lietuvių kalba ir tt. Ka-(w^^ skalę. A ietos žmo- 
dangi tų reikalavimų ne-,nes Įsitikinę, kad tai bus 
įvykdžius, teismas atsisako viena iš senai čia plakti- - 
registruoti įstatus, tai drau
gystės narių susirinkimas, 
nutarė reikalaujamas pa
taisas įnešti.

I

•

DARBUŽIAI. Vaikinėki] 
vals. Nors mūsų sodžius y- 
ra grynai lietuviškas, bet 
vistik netrūksta jame išga
mų, kurie už stikliuką pa
deda trukdyti mūs jauniems^ 
vaikučiams mokytis gimtai 
kalba poterių ir prieiti prie 
pirmos Komunijos, štai at
sitikimas: vasario 27 d. 
Rytoją L. mokino mūsų 

LAIŽPVA. Mažeikių ąp.p<učius poterių. Vietinis šal- 
i čionai 2 d. vasario š. m. Lai- tyšius J. Keršis valdiškos 

mokyklos mokytojo Mykolo 
atida-'.Juknevičiaus šalininkas, su- 

pie- žinojęs, kur mūši] vaikučiai

PAŠIR VINGIO dv. (Mus- 
nikų valsč.) Darbštus mūsų 
kaimynas pil. A. A-nis, su
būręs vietos ūkininkus į- 
steigė javų valomąjį pimk- 
tą, kuris pradėjo veikti p. 
m. rugpiūčio mėu. pabaigoj. 
Musninkų vai. ūkininkai ru
dens sėjai daug yra išvalę 
kalbamam pųųkte žiemken
čių sėklos,
tenkinti, jog galėjo 
pūdymą švaria sėkla. Dabar 
vėl pradėjo punktas smar
kiai veikti, nes mūsų, apy
linkėje p. m. derlius nors 
buvo vidutiniškas, bet pikt
žolių dėl šlapios vasaros iš
augo gana daug.

si rodė perankstyvas, nes 
manyt;! grūdais. Toks dali
nimas varžo sėklos pasirin
kimą dėl savo taukų, nes ko
kiu molvnu sėklos, netinka*I . 
smėlingoms žemėms, o kiek 
šiaip netobulumų ir sunku
mu . Pavyzd/.. i Subačiaus 
stoti buvę pavaryta ant. va
sario 4 dienos persivežti 
grūdų ūkininkai dvieju se
niūnijų Vabalninku valsč. 
Suvažiavo ūkininkų virš 
šimto, anksti rytą, o išdavė
jai atėjo apie 10—11 valan-

t

Vilniaus Apygardos Teis
mus, peržiūrėjęs Įteiktus 
Lietuvių Draugystės Banko 
Įstatus pareikalavo kai ku
rių pakeitimų, kurių svar-įI valkiis ir tik 
biausias tas, kad bankas ne-paleisti.

• v
1S

1 kilojamų provokacijų, 
bus keliama byla.—tuo

• pu nežinia.
Viena aišku, kad 

nuolatiniai areštai daro ne
pakeičiamu ir taip jau ne
pavydėtiną gyvenimą ir nė
ra jokios vilties,, kad paki
tėtų.

Mo-
vai-

žuvos in-lv Įvyko iškilmių-j
gas garinės pieninės i 
rymas. Naujoji garinė pie-j/i 
ninė pavadinta “Bitė/' ku-Įinokinasi lietuviškai poterių, 
rią pašventino vietos klelm-.'slaptai atvedė valdišką! Ulo
nas, dar kalbėjo apskr. ag-Įkvloja. Šis klausinėdamas 
ronomas ir kiti. Iki šiol vei-Įvaikų pavardžių ir gąsdin- 
kusi p. Zubovo rankinė pie-nlamas .juos ir mokytoją, šu
ninė likvidavosi. ‘trukdė vaikeliams mokslą.

“Bitė,”
vietos klelio-.'s

I

BAISUS ŠEIMYNOS 
IŠŽUDYMAS

Prieš savaitę netoli Drus- 
kinyki] Dilimo sodžiuje nak
tį buvo išžudvta jiasitorin
čio ūkininko 1 laikos šeimy
na. Banditai nužudė patį 
šeimininką, jo žmoną ir 14 
meti] dukterį.

I’iie tos progos Vilniaus 
lenku spauda .jau s]>ėjo su
rasti kaltininkus, kurie esą 
kilę iš Lietuvos. Vilniaus 
lenku laikraščiu reporteriai, 
o gal ir redaktoriai tikri dc- 
lektyvai. Dar policija nesu
sekė žmogžudžių, o čia jau 
pranešamą, nors tai spėjimo 

i formoje, kas jie tokie.

I

I

vo. sugadinęs. Užmirš -Pa- dą ir prpdėjo. kaip sako, ra - '
nemunės žmonės Serapino, 
Tikliaus, Neverausko klai
dingus mokslus ir juos pa
smerks. Atgailą darančių 
begalės, tik nedaugiausia 
taikintojų — kunigu, tačiau 
visi buvo pasotinti. Darbi- 
ninkai-kunigai nuo 5:30 ry-Įo 
to ligi vakaro 9 vai. klau
syklose sėdėjo ir uoliai išpa
žinčių klausė, kad nei vie
ną dieną, nei vieno žmogaus 
be išpažinties nebeliko.

Garbė vietos klebonui 
kun. prel. A. Grigaičiui už 
suruoštas misijas, garbė mi
lijonieriui. tėvui Bruzikui 
ir uoliesiems pjovikams— 
kunigams Viešpaties dirvo
je. Dieve duok ka.d minios 
žmonių, kurios misijose da
lyvavo, ilgus, ilgus metus 
jąsias minėti] ir pasėta Die
vo sėkla šimteriopą vaisiu 
išduotų!

I

syti orderius dėl gavimo 
grūdų iš sandėlio. Bet ma
tyti šie ponai tiek darbais 
apdėti, kad nesuspėjo iki to 
laiko pavalgyti, ir raštinėje 
valgyti ir dirbti pradėjo. Ū- 
kininkai pradėjo nerimauti.

šie ponai siūlijo atsisakvti
raštu nuo gautos paskolos 
dalies nes visą leistą pasko
lą. neturint tam sandėly ki
ti] javų, negalima buvo iš
naudoti.
miežiai

Sandėly, buvo tik 
ir avižos. Avižos 

tiek prastos, kad ūkininkai 
nežino kur jas dėti, nes la
bai daug yra kaldirsių (nuo 
los žolės kaip pasakoja se
nesni ir gyvuliai dvesia). 
Dabar pas mus ūkininkai 
laukia iŠ valdžios, kada ati
duos likusią paskoki pini
gais. kad galėtu nusipirkti 
sau pavasario sėjai negautų 
sandėly ir tinkamų sau sėk-
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GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR HL: DU S VADUOTIS 
IŠ VARGU IR NELAIMIU

“DARBININKAS 9 9

vra

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

I

v •

hi.Kt<n. J.

v

Amerikoje metams 
Lietuvoje metams

. .. .$1.50

. .. .$2.25

. .. .$5.50

... .$2.75

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINĮ
Kaina :

“ D. IRBININKO” K A INA:
Amerikoje melams .........................................

Pusei melų ..................................
Lietuvoje metams...........................................

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

<

XI METAIXI METAI

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. 

‘‘KARY” yra daug paveikslu, apysakų, feljeto
nu. eilėraščiu. Įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” n r. yra linksmas skyrius (<Kup
rini s pabiros.”

šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniški] centu.

Redaguoja kpt. Ball<linas. Leidžia Karo 
Muksią Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.”

$3.00

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų. 
Reikalauk pasižiūrėjimui.
\

DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

Reikale Kreipkitės Pas 
“DARBININKAS” - 
ay South Boston, Mass.
Tel. So. Boston 0G20



GIMINES IR PAŽYSTAMI

Kitų savaitę vėl pasikalbėsime.—Dėdė Anufras.

į Ar Jaučiatės Silpnas, 
Nemotas

rezo 
vien

N. A. LIETUVIŲ KATALIKŲ SEIMO 
PROTOKOLAS

:: TRUMPI :: 
SKAITYMELIAI 

NAUJA KNYGA
Joje telpa daugiau kaip 
100 trumpų pasakaičių 

150 pusi. 45 centai*

balsas—voice

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

hudinimą jaunuomenės klausimo 
nutaria kas seka:

1. Gerbiamam referentui reiškia 
už apdirbtą referatą gilios padė
kos ir prašo jaunimo klausimą 
kaipo aktualiausi toliau gvildenti 
lietuvių spaudoje.

2. Suvažiavimas pataria šiame 
seime dalyvumą ėmusioms organi
zacijoms gerb. kun. Strakausko 
referatą perskaityti draugijos su
virinkime kad jo mintimis galėtų 
visuomenė koplaeiausia pasinau
doti.

3. Suvažiavimas “Darbininko” 
redakcijos prašo referatą atspauz- 
dinti laikraštyje ir įvesti jaunuo
menės skyrių “Darbininke.” ku-

Mielas Jaunime:— ‘
---- Imhmn man išreikšti, kad šiomis dienomis jau- 
nimas susidomimo “Jaunimo Darželiu.” Buvau išsiunti
nėjęs nemaža laiški) kviesdamas jaunimą į darbą, parašy
ti ką nors į “Jaunimo Darželį.” Daug atsiliepė. Raštai 
plaukte plaukia į mano raštinę. Matyt, kad skyrius yra 
Įdomus ir sėkmingas.

Prašyčiau jaunimo, kurie rašo, nepamiršti parašyti 
savo vardą ir pavardę po savo rašteliais, taipogi ir savo 
antrašą, nes noriu kiekvienom savo bendradarbiui laišku 
padėkoti. . ‘ Dėdė Anufras

lagina—urges. prompts 

perspėja—dissuades, vvarns 

peikia—reproves. repremands

TINGINYS PIRMOS RŪŠIES
Vieną kartą tūlas žmogus susidomino ieškoti didžiausio tinginio. 

Norėdamas savo tikslą greičiau atsiekti, jis skyrė šimtą dolerių tam, 
kuris jam pasirodys didžiausias tinginys. Iškeliavo į pasaulį ieškoti 
tinginiausio tinginio.

Vieną dieną, po kelių savaičių sunkios kelionės, eidamas per mišką 
surado aut žemės'galinčius kelis tinginius.----- -------/’ —-------------------

“Aš duosiu šimtą dolerių tam iš jūsų, kuris pasirodys man kaipo 
didžiausias tinginys.” tarė jis jiems.

Greitu laiku jis atsistojo aplink jį jr pradėjo šaukti: esi di
džiausias tinginys, aš.”

Ant žemės gulėjo dar du tinginiu. Vienas iš jų atsiliepdamas tarė: 
“Atnešk man tą šimtinę ir paduok į ranką.”

Antras gulėdamas-šalę pirmutinio, pakėlė savo galvą, pasižiūrėjo 
viena akia Į šimtinę ir lėtu, negarsiu balsu tarė: “Meldžiu Įdėti man 
šimtinę į kišenę.

Šis ir gavo dovaną. Kiti stovintieji manė, kad tas žmogus, kuris 
davė šimtinę, neturėjo pilno proto Andriejus Naudžiūnas (S. B.)

PASISKUBINK
“Greičiau, greičiau, Jonuk,” šaukia sesutė Onutė į savo broliuką: 

“nes į mokyklą pasivėlinsime. Ar užsidėjai batukus?”
Atsakymas iš miegamojo kambario pasigirdo: “Taip sesute, visus, 

tik dar vieną.” Albinas Naudžiūnas (S. B.)

“UKININkAS” nes

Seisija II.

Sesija II atidaryta 2:35 P. M. 
per pirm. A. F. Kneižj. Maldą at
kalbėjo kun. .T. J. Jakaitis.

Pirmiausia nutarta, kad daly
viai nekalbėtų ilgiau kaip 3 minu
tas.

Skaito referatą kun. J. J. Ja
kaitis apie Katalikų Federacijos

reformavimą. Plačiai išdėsto trū
kumus ir pasiūlo projektą refor
mai. Seka diskusijos. Po ilgų dis- 
kusiiu referentas pasiūlė šia rezo
liuciją, kuri vienbalsiai priimta.

Rezoliucija.

Imant domėn- apatiją pasireiš
kusią Amerikos lietuvių viešoje 
akcijoje ir ypač aiškiai^pastebimą 
iniciatyvos susilpnėjimą ir vado
vybės trūkumą, pačios net Am. 
Lietuvių R. K. Federacijos paste
bėtina sumenkėjimą, todėl Naujo
sios Anglijos metinis lietuvių ka
talikų darbuotojii suvažiavimas 
Bostone išklausęs kun. J. J. Jakai
čio Federacijos reformos projek- 

J. J. ^vagždys, tą, jį užgiria ir paveda sekančiam 
A. 0. Avižinis ir |Katalikų Kongresui jį išgvildenti 

Maršalka A

Miss Anna L. Hogg, Korea, Ky., gavaž 
puikias pasekmes nuo vartojimo Nuga- 
Tone. Ji sako, “Aš buvau visai nusllptt-- 
si ir nervuota, negalėjau nieko velktV, 
ir aš pasakau,. kad Nuga-Tone padarei 
man daugiau gero, negu visi daktarai/ 
Tai tikrai yni geros gyduolės. Tūkstan
čiai kitų žmonių turi tokius pat prane
šimus." .

x 1

Nuga-Tone turi suteikti jums užga-, 
nėdinimą, arba pinigai grąžinami. Ban
dykit Jas dėl padauginimo svarumo,; 
pataisymo nervingumo, nemigos, jaub-- 
11 nu.-n u o va r zi o iš ryto, galvos skagdfe- 
jimo, svaigulio, prasto apetito, nevJrfi- 
kinimo, inkstų arba pūslės trubelių, 
Užkietėjimo ir panašių nesmagur»<J- 
Nuga-Tone suteiks jums stipresniu® 
nervus, didesnį raumenų stiprumą ir at
naujins jėgą ir energiją visų organų. 
Vaistininkai parduoda Nuga-Tone. Nu-,J 
sipirkit 1 butelį šiandie.

NEGALĖJO ATSIMINTI
Viena moteris sutinka gatvėje mažą vaikelį graudžiai verkiantį 

Sujaudinta pasigailėjimu ji užklausė jo:
“Ko verki vaikeli, brangus?”

Mažas vaikelis šiek tiek susilaikęs atsako: “A-a-a-š-š-š, p-p-a 
mir-š-š-au ”

“Jeigu tu pamiršai, delko tu verki, tai pasakyk man kodėl tu ver

Paskui savo karvę parsivedė namo, ir trys sūnūs džiaugėsi savo 
dalimis. Pranciškus Jakutis (Nor.)

DARBININKAS
3o6 Broadtvay, Basto* 21, Man

6. Suvažiavimas dideliai džiau 
Jei kada pasitaikytų nelaimė ją įžeisti giasijaun. Strakausko pareiškimu,

TIKROS NELAIMĖS
Sykį tėvas važiavo traukiniu su savo sūneliu ir dukrele. Matyti, 

kad jis į juos maža atkreipė atydos. Vaikai po vagoną lakstė triukš
mavo.

Vienas 'iš keliauninkų parodė nepritarimo kokiam vaikų elgesiui. 
Žinoma jis turėjo parodyti susiraukusį veidą, kuomet mergaitė atsi
sėdo ant jo kepurės, o berniukas numetė valizą nuo lentynėlės ant jo 
galvos^’egalėdamas ilgiau nesmagumus panešti, prisiartinęs prie tę
vo. kalbėjo:

“Tamista,” jis tarė, “jeigu nemoki savo vaikų suvaldyti, būsiu 
priverstas tarnams pasiskusti.”

Tėvas giliai atsiduso ir tarė: »*“Tavo nelaimės, tai niekis prieš manąsias. Mano mergaitė sukram
tė kelionės bilietus, ir sūnelis anlrame vagone langą išmušė. Pali- 
kau visus pinigus namie ir važiuojant, per langą pamačiau nuo sto
čių iškabą, kad mes važiuojame negeru traukiniu.”

Marijona Stoškiutė (Balt.)

Nauji įnešimai ir nutarimai ~
1. Kad kiekvienas Federacijoj 

skyrius turėtu platinimo sAaįdoąl
• '*■ t

skyrių. _ ' * <
2. Kad N. Ą. K. Seimas skirtų, 

vieną dieną į metus rinkiniui au
kų ir paskirtų kiekvienai koloni
jai kvotą labdaringoms įstaigoms/ 
[kaip tai: 'Vilniaus našlaičiams/

PAMALDUS ŪKININKAS
Nuvargęs nuo sunkaus dienoj darbo, vitnas ūkininkas atsigulė pa

ilsėti. bildesio prabudintas, klausosi, mano būk čia jo kamba
ryje randasi kokis nors žmogus, šiek tiek pripildytas baime, įsivaiz
davo, kad prie lovos jis mato lyg tai baltą augštą stovinčią dvasią. 
Nieko nelaukdamas, iš po pagalvės išima šautuvą ir taiko į tą dvasią.

Ryto metą atsikėlęs, jis rado savo marškinius kaip sietelį, vien 
skylių. Suprato per juoką, kad jis padarė.

“Ką tu darei kuomet pamatei savo marškinius,” paklaūsė drau
gai kuriam jis hnvn visą papiašakojęs.________ ________________- >■

“Atsiklaupiau prie lovos ir padėkojau Dievui, kad aš nebuvau tuo
se marškiniuose,” atsakė pamaldus ūkininkas.

Andriejus Naudžiūnas (S. B.)

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

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

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

Užsakvmus siųskite šiuo adresu: 
“MOTERŲ DIRVA” 

2322 JF. 24 Street, Chicago, IU.

laimingas jausmas — happ; 
sciousness.

priedermė—liūty
Joks graužimas ir jokia nerimas

tis jo nevargina—no reproach 
and no uneasiness disturbs hhn. 

atgauti—to regain 
žemės turtas—earthly treasure.

(Šv. Kaz. Seserų Mok. Vadovėlis)

GUDRIAI IŠGALVOJO
c.

Vienas ūkininkas turėjo septynį*»liką karvių. Mirdamas nepamir
šo savo sūnų. Pusę karvių paliko vienam-sūnui, trečią dalį kitam, 
ir devintą dalį paliko trečiam sūnui. Sūnūs nežinojo kaip karves 
sulyg tėvo palikimo pasidalinti Nuėjo pas kaimyną ūkininką, per- 
stato dalyką ir prašo pagelbos. Ūkininkas atsako: “Tai lengvas iš
rišimas.” v

Svarbų bus jaunimui žinoti kaip jis galėjo karves išdalinti.
Atsivedė vieną savo karvę, tuomet pasidarė aštuoniolika karvių. 

Prasidėjo dalinimas.
Pusė ................ .....................................  9 karvės
Trečia dalis............ ................... ......... 6'karvės
Devinta dalis ................ ........... _......... 2 karvės

; “ŪKININKAS” vedamas katalikiškoj, tau- 
’ tiškoj dvasioj ir stovi demokratiniais pamatais 
i tvarkomos Lietuvos sargyboje.

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

“ŪKININKO” kaina 1929 metams Lietuvo- 
! je—5 litai, arba 50 amerikoniškų centų Lietuvo- 
j je, o Amerikoje 15 ’.itij arba vienas ir pusė dole

rio. Pinigus siųsti šiuo adresu: Lithuania, Kau- 
’ nas “ŪKININKO” administracijai, Gedimino 

u g-vė 30 Nr.
o Neužmirškit, kad “ŪKININKAS” yra gra- 
Į žiaurias ir mylimiausias ūkininkų laikraštis, todėl 
!į didelį džiaugsmų padarysit užsakydami jį savo 
Į [ giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje.

•bernaičių kolegijai; Seserims K&ri 
zimierictčms Chicagoje ir kitoms," 
tokioms įstaigoms. Tam darbui^ 
išrinkta po du atstovu iš kiekvie-M 
nos kolonijos į komisiją: K. Step- ’ 
činskienė, M. šeškevičienė, Wor«'~’ 
cester, Mass.; K. Akstinas, K. Vle<| 
sula, Nonvood; J. Trainavičius, A./j 
Tautkus, Montello; O. JankienA/ 
A. Kneižys, So. Boston; V. Jakai, > 
F. E. Zaletskienė, Cambridge; S. ~ 
Čeikauskas,. T. Skusevičius, 
rence; A. Avižinis, M. Klerikaitie- ^ 
nė, Providence; kun. P. M. Juras,'/ 
Lowell. Sušaukti susirinkimus/ 
tam darbui palikta apskričio vai- I 
dybai. '

•* iTaipgi vienbalsiai nutarta pa/g 
siųsti rezoliuciją Vilniaus klausi- ) 
mu prieš Lenkiją.. Palikta rezoliu- 

.eijų komisijai.
Nutarta sekantį seimą laikyti t 

"VVorcestery, vasario 22, 1930. S ei- , 
mą sušaukti palikta apskričio vai-) 
dybai. '

Išreikšta padėka atsistojimui 
bostoniečiams, kurie-užde jo vaini-r| 
ką ant Kosciuškos paminklo.

Seimas tapo uždarytas 7:10 P,.| 
M. per pirm. A. Kneižį. Maldai 
atkalbėjo kun. J. J. Jakaitis.

Frances E. Zaletskienė,
1 Seimo Sekr^

Pirma Sesija.

Naujos Anglijos Lietuviu Kata
likų Seimas įvyko vasario 22 d., 
1929, Lietuvių parapijos svėT&iūėj, 
492 E. Seventh St., So. Boston. 
Pirma sesija tapo atidaryta 10:45 
vai. ryte per Nkujos Anglijos Fe- 

Mal-

<---- t Jg A « B 4 ĮMKAB

puikybė
Puikybe tampa kaltas, tas vaikelis, kuris peraugšt&i save statosi, 

Dievui prigulinčios garbės^ieatiduoda, o savo artymą paniekina.
Puikybės pilnas yra vaikas, kuriam rodosi, jog jis geresnis yra už 

kitus:
a) dėlto, ka djo tėveliai turtingesni arba garbingesni yra.
b) , dėlto, kad jis gražesniais rūbais yra apsitaisęs.
c) dėlto geidžia, kad kiti jį girtų, kad jį augščiau statyti) už kitus

vaikus._____________________ ___ _______
d) Puikuolis vis nori būti pirmas ar žaisluose, ar darbuose, (lei- 

džia, kad kiti vaikai kuogreičiausiai pildytų jo norą; šiaušiasi, kad ne- 
taip jam einasi, kaip jis norėtų.

e) Puikuolis yra dažnų-dažniausiai kitiems nepaklusnus; jam ro
dosi, kad visus darbus turi-kiti atlikti, kad jis laiko turėtų kart kart ė-^de racijos pirm. V. Kudirką, 
mis žiūrėti į veidrodį ir stebėtis iš savo veido gražumo. Toks vaikas Idą atkalbėjo kun. V. K. Tašku- 
perdaug mano apie savę; nes gražiai apsitaisyti, turėtfturtingus tėve- ptas, Nonvoodo parapijos klebo- 
liūs Dievo akyse nei vieno nedaro geresnių už kitus, kuriems visko 
trūksta. ' KuPranas

ir įgyvendinti.
Skaito referatą kunf. V. K. Taš- 

vielas. [kūnas apie mūsų visuomeninį vei- 
jo ydas. Sekė diskusijos. 

To ilgų diskusijų referatas tapo 
vienbalsiai priimtas.

Gerb. referentams seimas išreiš
kė padėką atsistojimu ir rankų 
plojimu. Taipgi apleidžiant seimą 
dalyviai išreiškė pagarbą ir padė- 
ką atsistojimu kun. V. K. Taškū- 
nui, kuris neužilgo Išvyks į Lietu
vą.

Kun. J. Švagždvs pasiūlė seimui 
rezoliucijų komisijos pagamintą 
rezoliuciją dėl katalikų akcijos 
persekiojimo Lietuvoje. Rezoliu
cija vienbalsiai priimta.

Rezoliucija.
Naujos Anglijos Katalikų Kon

ferencija, įvykusi 1929 m. vasario 
22 d. Bostone, imdama domėn, 
kad Lietuvos Tautininkų partijos 
vyriausybe:

1) Uždarinėja ir konfiskuoja 
mokyklas kaip Merkinės, Utenos, 
Plungės etc.;

2) I’ersekioja katalikų organi
zacijas, kaip Pavasarininkų, Atei
tininkų ir kit.;

3) Uždraudžia katalikų vysku
pams laisvai eiti pareigas savo ju- 
risdikcijos srityje;

4) Varžo ir persekioja katalikų 
spaudą Uždraudžiant perspauz- 
elinti net šv. Tėvo raštą;

5) Uždraudžia spauzdinti Ame
rikos Lietuvių Katalikų Federaci
jos nutarimus, statant juos ant ly- 

jgių su bolševistine agitacija;
6) Kėsinasi ant Filosofijos-Teo- 

logijos fakulteto.
Pažymėdami savo neutralitetą į 

visų Lietuvos partijų nusistatymą, 
reiškiame gilios užuojautos Lietu
vos Episkopatui persekiojamoms 
katalikų organizacijoms, kaip Ka
talikų Veikimo Centrui, Ateitinin
kams, Pavasarininkams ir kit. ir 

smerkiame tautininkų vyriausy
bės žygius prieš organizuotus ka
talikus ;

reiškiame pageidavimą, kad mū
sų tėvynė greičiaus grįžtų prie de
mokratinės tvarkos, kuri užtik
rins'laisvę visoms valstybiškai nu- 
sistačiusioms organizacijoms.

Į prezidiumą išrinkti sekanti 
asmenys: Pirmininkas A. F. Knei
žys; padėjėjas V. T. Savickas; 
raštininkais F. E. Zaletskienę ir 
K, Vencius. Įnešimų, rezoliucijų 
ir mandatų komisija: kun. V. K. • 
faškūnas, kun. 
kun. S. Kneižis, 
Vincas Kudirka 
Naudžiūnas.

1. Prezidiumas užėmė 
Pereitų metų protokolas skaitytas Jkimą ir 
ir primtas.

2. Telegramų sveikino, kun. S. 
Draugelis. Pasveikinimas priimtas 
ir pasižadėta smarkiau imtis žinių 
rinkimo darbo.

Seime dalyvavo šie kunigai:
K. Urbanavičius, V. K. Taškūnas, 
J. Švagždys, P. M. Juras, F. W. 
Strakauskas, J. J. Jakaitis, F. Juš- 
kąitis, S. Kneižis.

Atstovų buvo iš sekančių vietų: 
Lavvrence — 12 atstovų; Worces- 
ter — 6 ; Norvvood —■ 25; Cam- 
-bridge — 24; So. Boston — 43 ; 
Loveli — 2; Montello—(? Red.) ; 
Providence—2. Viso atstovų buvo 
134.

Seka referatai. Kun. F. W. 
Strakauskas skaitė referatą jauni
mo klausimu. Po referato sekė dis
kusijos. Kun. J. J. Jakaitis paga
mino ir perskaitė sekančią 
liuciją, kurią seimo dalyviai 
balsiai priėmė.

' Rezoliucija

N. A. Katalikų suvažiavimas su 
pasigerėjimu išklausęs gerb. kun. 
Prano V. Strakausko teisingą api-

(laimingi.

• sąžinė—conscience

l pa gal vė—pilloiv

A Jakštas riame būtų gvildenama jaunuome- 
_________________ nės problema ir apibudinama jau

nuolių darbuotė.
GERA S Ą ŠI N E MINKŠTA P AGATA Ė 4. Suvažiavimas kolonijų dar-

Sąžinė vadinasi Dievo mums duotas vidujinis balsas, kuris mus buotojų domę kreiptų idant įvai- 
ragina prie gero ir perspėja nuo blogo. Jis mus giria arba peikia ,rri pramogų parengime ateityje 
sulyg to, kaip mes esame gerai ar blogai padarę. Gera sąžinė yra 'Panau<l°tU jaunimą, tuomi padi- 
laimingas širdies jausmas, jog esi liuosas nuo kaltės ir nuolat pildai parengimų pelną ir jaunimą
savo priedermę. Kas turi tokį jausmą, tai turi minkštą pagalvę, t. y./įtrauktų į lietuvių judėjimą, 
kad jis yra linksmas ir laimingas; kiečiausiame guolyje jis miegai Suvažiavimas tėvų domę 

jSmagiau ir geriau, nei kaip žmogus nedoras brangioje ir minkštoje lo- jKreipia idant jų naminė kalba bu- 
|Voje. Jokis graužimas rr jokia nerimastis jo nevargina, nes jis ąyvena lietuvių kalba, idant namai bū- 
,santaikoje su Dievu ir pats su savimi, ir ilsisi kaip nekaltas kūdikis, J’l tvarkomi pagarboje lietuvybės, 
kuris kietai atsigulęs, gardžiai sau miega. . lietuviškų bažnyčių, lietuviškų įs-

Kadangi sąžinė yra taip brangus ir laimingas turtas, tai rūpinki- fa>sni bei organizacijų.
mės ją ypatingai saugoti. Tat reikia jos balso visada noriai klausyti ir 
nieko jai priešinga nedaryti 
nuodėme, tai per išpažintį turėtume vėl atgauti saldžią jos ramybę. v’eno tarpo jaunimo ir
Nors visus žemės turtus įgytume, tačiaus be geros sąžinės nebūtume JU vado, kad Amerikos lietuvių 

jaunimas lietuvybės nėra išsižadė
jęs ir nenori išsižadėti, suvažiavi- 

eon įmo dalyviai sveikina mūsų jauni
mą gerbiančius ir mylinčius savo 
lietuvišką paėjimą ir kviečia juos 
veikti lietuvių darbuotėje ir lietu
vių organizacijoje.

Priešpietinė sesija uždaryta 1:10 
vai. po pietų. Nutarta pradėt ant
rą sesiją 2:30 P. M.

I



perleisdavo čia pat žydeliui labai pigiai, kad gavus litą

leisti prie to. Jų pastangų i Deja, tik, kad tos sėklos ne
pasakos jau paaiškėjo ir pigiai atsieis ir vėliau bus

South Boston, Mass. kur dažniausiai _ jų padėtis šeiniu atgavimo.

šio mėn. Tautų Sąjunga sa-

ji

• v

ie gelžkclio ne-iuo^ais tikrinti, kad esą .ma.

»

TV

žemes ūkio ♦

tvarkoje ir
v •

I

dideliuose daro jį kilniu. .(Įienaj įr jjs jokio-atidėlioji- 
Bovel. tino nepripažįsta. Filo de Patrujo

l

7 f

X

Mandagumas mažuose da
lykuose saldina gyvenimą;

Ima Habibula 
Perti Amanulą, _
Ir abu Kabulą 
Vėl tuojau užgulo —

tyra nepavydėtina. Kaip to
li yra nuėjęs pasaulyje tau-

Ji 
na-

c« for ureiltog speclal reto of postage provlded for in Sectlon 1103 
of Pctofer 8. Į917. aąthoriied on July 12, 1918"

jiems bus išmuštas iš ranku 
atlyginimo 
tekstas. Čia ir Imanula 

Angliją tetulą, 
Lyg kad kokį mulą, 
Veda prie Kabulo...

-Ponas Amanula
Dovyti užgulo 
Ilabibulą

. Prie Kabulo.. .

<

Į

ei Iv.♦2 t

kapojimo pre-

“Kokiu jų tautinė, kultū
rinė ir dvasinė padėtis? Ne

pas
Daugelis stelai-

II.
”Rytojaus rūpesniai. Sėklos ūki
ninkams. Prie sandėlių. Dideli 

-— reikalavimai. Vargas ir išdykavi
mas. Žiemos šposai. Meteoras.

■&

*

. PBENUMEBATOS KAINA:
Axąeriko)c nsctoąos • $4.50
Užsieny metams ............................... $5.50

metams....$2.50 
savaitčje met $3.00

- j

kitą “magaryčioms.” Čia 
tai savo taip nelengvai gąii- 

Vy-'tą sėklos dalį išeikvodavo

l

V

(TŠEWOBKBB) F’įliL

Publįslied evpry TUESDAY and b'RI DAY 1 4 

------------by ———
JPĘEFH’S ĮJTHUANĮĄN R. 0. ASSOCIATION OF LABOS 
as second-class jna7te> Sept 12,1915 tbe po$t at Boston, Masė

onder the Act of Mareli S, 1870"

„ūžiama ir ^daroma komedi
jos, pasityčiojimai. O atsi
tikdavo ir taip, kad tauti- 
jiiių mažumų skundus tąry- 

— rboje taip iškreipdavo, kad 
Spaudoje prietĮ ir po Tau-vardytųjų tautų pavyko iš-įjos pačios atsidurdavo kal- 

kovoti ~ nepriklausomybes, ti 
fDičian toli gražu, neviskas 
dar įvykintai

“Toliau r
i kad taip pat

X

LIKIMAS
KAIME

3SCRIPTION KATES: 
ycžLrly •••••»••••••••

ff,MICKUMS............
* yearly. .$2.56 Vtepą Jcąrt rereKAJ® ® 
yearly... .$34)0 Užsieny vieną kart savą

DAS”
West Broadwąy F

Jokpiione South Boston 0620

SENA ISTORIJA

ai elgėsi kasyklų kom- 
jos su streikieriais. Da- 
panašų terorą pergyve- t streikuojantieji pietinių 

ąĮstįjų audėjai. Amerikos 
Federatdja šenai jau 

Fbftndo suorganizuoti pietų 
* ąudejus į unijas. Dabar, ki
blūs streikui Elizabethone, i .v^- 
į Tenn. Darbo Federacija de- s* . •
dą ypatingų pastaugi] su
organizuoti streikuojančius 

^aiidėjus. Žinoma, nesnau
džia ir raudonieji darbinin- 

“užtarėjai.” Stebėtina, 
".slaptos fabrikantų jė- 

as yra nukreiptais ne prieš 
^udoųuosius, liet .prieš A- 
Hfcęrįkas Darbo Federacijos 
organizatorius.į* Ą. D. Federacija pasiuntė 
shyo organizatorių į Eliza- 

ūieį;—Jų tarpe- yra A.
P. ■Federacijos vice-prezi- dentas, Edward McGrady, ir Ąlfred L. iloffman, tam tikras pietų valstybių audė- 

organizatorius. J uodu pagavo naktį, išvežė iš Ten- nessee valstijos rybii ir liepė negrįžti. Jei nepaklau- 
jį svs, būsią nužudyti. Pana- sius-grasinimus gavo ir vietos unijų lyderiai.

■F Naujos Anglijos audėjai turėtų atidžiai sekti pietinių 
s? ąudėjų streiką. Audinyčių 

■»

tų Sąjungos posėdžių labai i 
daug rašoma apie tautines j 
mažumas.

“Vilniaus Rytojus” tau
tiniu mažumų klausimą štai 
kaip apibudina:

“Kas tai yra tautines ma
žumos ? Yra tai atskirų tau
tų dalys tuo ar kitu būdu pa- Jr 
tekusius svetinion valstybčn, mis jėgomis sieks prie savų

tų pavergimas, aiškiausiai 
ljūdyja *apie tai prieškari
nis stovis, kai pav. vienoje 
tik Rusijoje buvo prievarta 
pavergtos šios tautos: lietu
viai, lenkai, latviai, esetai, 

■suomiai, gruzinai, gudai ir

kėlimas į pietų valstijas 
skaudžiai atsiliepė ant Nau
jos Anglijos. Nemažai lie- 
tuvi)} dirbo toje iMdustrijo-;’^^-
je, ypar Lavvreuce ir Low-'nį(Ki tautos yra sąutoniugos, 

Juos pietinių audėjų Į daugiau ar mažiau tautiniai 
iios; o kiek Rusi-11 1 II v-v Te v dl Viii

kitus darbininkus, 
visiems organizuotiems dar
bininkams įdomu yra maty
ti, kaip kapitalistai dar sykį 
kartoja seną, seną istoriją 
liekovodami su organizuo
tais darbininkais. Pasirodo 
dar sykį, kad kapitalistai 
nieko nepasimokino iš se
niau buvusių streikų. Kaip 
visuomet, tai}) ir dabar jie 
bijosi unijos. Ypąč gi yra 
įdomu, kad daliar Įlietuose 
jie deda didžiausias pastan
gas neįsileisti į dirbtuves ne 
raudonuosius, bet Amerikos 
Darbo Federacijos unijistus. 
Susidaro vėl ta keista padė- 
t is, kad prieš federantus ko
voja petys į petį kapitalis- 
tai ir raudonieji.

Žiūrint Naujos Anglijos 
audėjo darbininko akimis 
galima tik linkėti, kad pie
tiečiai darbininkai streiką 
laimėtų ir iškovotų unijos 
pripažinimą. Juo geresnes 
darljo sąlygos ir atlyginimą 
iškovos pietiečiai, juo ge
riau tai atsilieps į N. Ang
lijos audėjus. Čionykščiai 
fabrikantai netik kad nesi
skubins kelti savo dirbtuves 
'į pietines valstybes. bet

Tačiau joje buvo kitų tautų, nesu
sipratusių. Nemažiau buvo 
pavergta tautų ir kitose val
stybėse, pa vyzdžiui Austri
joje, Vokietijoje.

“Tą neteisybę išlygino da
linai susidėjusius po Didžio

ko Karo politinės sąlygos, 
ačiū kurioms, daugeliui iš-

Kun. Jonas J. Jakaitis

centralizuotojo lietuvių 
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XI. Sekcijos.

y 1. Pasckmingesniam kataliku akcijos varymui jįje dalina- 
Į sekcijas.

/■ * ...»
2. Taryba tvirtina sekcijų vajus, kurių užduotimi yra tai 

visĮfomenes darbuotės šakai vadovauti ir tos sryties darbuo- 
(ojus suorganizuoti.
* r. •

3. Sekcijų vadai įeina į Tarybą.

4. Sekcijų vadai savo sryties darbo projektus patiekia
darybai tvirtinti.

5. Sekcijų užduotis:

a) E u e h a r i s t i n i n k ų : gilinti ir platinti Švč. Vieš- 
ities Jėzaus Kristaus Kūno ir Kraujo Sakramento pažini- 
lą, vartojimą, mylėjimą, garbinimą.

-b) Spaudo s : r;Šti laikraštininkus j krūvą, dalmti 
ikraštinę* etiką, derinti lietuvių laikraščius su tikybiniais 

tautiniais idealais, lengvinti žinių gavimą, teikti pagclbą 
inhnc, daboti nuo apgaulingų bei išnaudojančių paskel
ti, lavinti korespondentus ir laikraščių platintojus sky-

ose.

C) B 1 a i v y bes: palaikyti blaivybės mintį spaudoje, 
irti blaivybės sekcijas skyriuose, tai minčiai skleisti kolo- 

akleisti paprotį blaivybės įžadų darymo prie Pirmos 
mnnnijns bei Sutvirtinimo Sakramento, pravesti blaivybės

neikia pastebėti, 
t delivairių prie

žasčių kaikurios tautos ne
galėjo sujungti visų savo 
žemių ir liko suskaldytos, 

r, žinoma, šios trintos viso-

—“Pagalios -išvestas pernai 
rudenį iš kantrybės Vokieti
jos atstovas Stresemanas rė
žė kumščiu stalan ir pažadė
jo kitai sesijai įnešti suma
nymą palengvinti skundų 
priėmimo tvarką. Be abejo, 
kad imperialistinių valsty
bių atstovai sukruto nepri-

i ■■ "

Tačiau su vargu eina sy
kiu ir išdykavimai. Atsi
rado tokiu,, kad paėmę iš 
sandėlio sekly pūdą kitą 
perleisdavo čia pat žydeliui

Nevįen šios dienos rūpes
niais, bet ir rytojum tenką 
pagalvoti. Rytojum susirū
pinę ypač ūkininkai, 
riausvbė jais irgi labiau rū
pinasi. Dabar eina pats Į 
karštis sėklos užpirkime ir, 
jos išdalinime ūkininkams.

Kick buvo Meksikoje re
voliucijų, maištų, sukilimų, 
pučų, riaušių, suokalbių ir 
ttri Kas gali suskaityti ? 
Turbūt tik istorijos eksper
tai težino.

! I

Nepatriotinga nežinoti sa
vo krašto istorijos. Kita 
vertus sunku kaltinti pilietį, 
jei jis' ]>ametė revoliucijų 
skaitlių. Todėl jiatariame 
Lietuvos piliečiams ir išei
viams nepamesti Jjetuvos 
revoliucijų ir pučų skaičių.. 
Gruodžio 17-tą, Pajaujo. 
Petruičio etc., etc., ctc...

Ar suskaitysi visas?

ikaip pranešė telegramos, 
šio mėn. Tautų Sąjunga sa- 

apsiriksiu pasakęs, kad vi-vo posėdžiuose to klausimo 
sur beveik — nepakenčiama, peišsprendė palikdama 
Vienur tautinės mažumos kaboti ore. Tiesa, gražių bet 
taip durtuvo ir bizūno pri-.tuščių žodžių prikalbėta la- 
slėgtos, J<ad ir atsikvėpti ne
gali. Kitur vėl su jomis el
giasi neva tai lojaliai, o iš 
tiesų varoma bjauriausia iš- 
tautiniino politika. Todėl 
joms lieka šauktis pasaulio 
teisyljėš, skųstis tarptauti- 
niain parlamentui, arba va
dinamajai ‘Tautų Sąjungai,’ 
kuri įsikūrė Didžiajam Ka
rui pasibaigus. Tai}). Skųs
tis visuoiųet galima, bet ar 
tuos skundus kas išgirsta ir 
ar turi tautines mažumos iš 
to naudos, tai jau kitas 
klausimas.”

“Pagalios kas gi rūpinsis 
tautinių mažumų klausimu 
ir jų nepakenčiama padėti
mi, jeigu Taryboje sėdi kaip 
tik fii valstybių atstovai, ku
rios daugiausiai turi paver
gusios kitų tautų. Bet kad 
nusiplauti rankas, šis tas 
neva tai daroma. Taip dar 
užpernai uždarytų Rytų 
Lietuvoje lietuvių mokyklų 
klausimas pateko “trijų ko- 
mitetan,” kuris išnagrinėjo 
ta bylą pasiremdamas iš len
ki] gautomis žiniomis ir to
dėl aišku, kad mūsų mokyk
los buvo uždarytos “pama
tuotai.”

/ J . .
“Ir jau vienas tas trijų 

komiteto' ra porins dėl mū
sų mokvklu uždarvmo ne b < *■ *

jvienam atvėrė akis, kad su 
|1;iutinių mažumų tiesiog ne- 
Į pakenčiama padėtimi žai-

bai daug, bet- tikrumoje vi
so pasaulio tautinės mažu
mos ir toliau paliekamos di
džiųjų valstybių malonėje, 
kurios betgi kitaip, kaip 
vergija, pavadinti negali- 

——— f-9------------------- ----------------------------------------------------------------------

nelengva našta už jas atsi
lyginti. Kitų sėklų, kaip 
lipų sėmenų kažin ar pavyks 
užtektinai supirkti. O jei 
supirks užsieny, tai, klausi
mas, kad tiktų mūsų kliirta- 
tui. Nepasėti užtektinai li
nų, reikštų atimti iš ūkinin
ko svarbiausi pajamų šalti
nį, o kraštui duoti pasyvų 
užsienio balansą.

Kiekvieliam nukentėju-

asmeniniai nenaudai.
Žiema krėtė savotiškus 

šposus. Spirgino, spirgino 
ir pajuto daugelis ūkinin
kų, kad kaupuose ir duobė
se sušalo sėklinės bulvės. 
Degtinės varyklos iš to pasi
naudojo. Ūkininkai nebran
giai jiems privežė sušalusių 
bulvių. • Rinkoje gi bulvių 
kaina kįla kai}) ant mielių. 
Brangsta ir duona; jaučia
ma jos trūkumas. Pavasa
rio .vis dar nematyt.

Dar vienas žiemos prajo- 
vas. Pradžioje vasario vie
ną šeštadienį anie žmonės

L. Vitkauskas

Afganistano 
Pasakaite

stočių—įruošti sėklų dalini
mo sandėliai. Jie nuo anks
tyvo lyto iki ilgi) išvakarių 
dažniausiai apgulti Įeitiems 
ūkininkams iki sandėlio ten
ka važiuoti 30-40 kilombtrų. 
O šalčiai buvo iki 30 laijjs- 
nių Cels. Kartais atvyksta 
sėklų atsiimti, o jų žiūrėk 
jau nebėra! Dar vakaryk
ščiai iki paskutiniam cent-j 

jei 
ki-
ne 
at-

neriui iššluostė. Gerai, 
tą dieną ateina vagonas 
tas naujų sėklų. Jeigu 
— tai bubik kumelaitę 
gal dykomis rogėmis.

Privargo ir dar tebevargs
ta kaimiečiai.

Tačiau sėklų tuo tarpu gairspaskotan—be—pinigų. 
Tik deja, kad daug ko vis
gi neužteks. Vyriausybė ski
ria papildomas sumas, 
susirūpinus 
šuniu.

Neviskas 
ūkininkus,
josi, kad kiti gavę sėklos — 
tuojau pasidirbdindavo ma
lūne kruopų. Ištikro, sėkla, 
tai rytojaus rūpesniai. O pil- 

’jvo reikalavimai priguli šiai

griaustinis griovęs ir net 
žaibavę. O naktis buvo gied
ra prie 25 laipsniiį Cels. 
Paskui |jasnirodo, būk 
“žvaigždė nukritusi” ir kur 
gi “Vabalninko valsčiuje 
Šukionių kaimo jielkėse. 
Tuojau “paaiškėjo,” kad 
didelio “nieteoro” nukrista, 
trobos didumo.

Kiti tvirtino esą net ma
tę: guli pelkėje gabalas ak
mens, kaip kalnas. Aplin
kui sutirpęs sniegas, vanduo 
telkšo ir garuoja. Praėjo 
dar kelios dienos, “žvaigž
dė” pražuvo. Sutinku Šu- 
kioniečius ir klausiu: Kur 
jūsų nukritusi žvaigždė? — 
“Nebėra — juokdamiesi at; -
sako man. 44 Kas dien atva
žiuoja net po keliolika žin
geidžių ieškotojų, su apara
tais ir kitais prietaisais o 
“žvaigždės” nerti, ir niekas 
nerado nukritusios.”

Tai}), gal pavasarį, 
mens teganydami g?.. 
ir ras kokių skeveldrų, 
buvom .............
Sakom turėsime 
visos Europos, 
veltui.

} ne
gyvu Ji us 

O 
labai . apsidžiaugę, 

svečių iš 
bet viskas

mintį i jaunimo draugijas, auklenti blaivybės skleidėjus, pla
tinti blaivybės spausdinius.

d i L a b d a r y b ė s ; skyriams teikti informacijų varg
šu aorūpininiui vietoje, palaikyti kontaktą su vargšais, pate
kusiais į pri« glaudas, auklenti visuomenę prie didesnio gai
lestingumo. stiprinti mintį kūrimo lietuviams prieglaudą se
neliams ir našlaičiams, kurti labdarybės sekcijas prie drau
gijų. tarpininkauti labdaringoms draugijoms sueiti į bendrą, 
įžymesnį labdarybės darbą.

a) Sporto: votį įžymesnių lietuvių sportininkų sta
tistiką, larpiDinkauti sportininkų rateliams kolonijose, orga
nizuoti sportinikų ekskursijas Į Letuvą. suįdominti sportu 
platesnę visuomenę.

f i Politikos: organizuoti lietuvius į politinius bū
rius, teikti jiems informacijų, panaudot i organizuotą piliečių 
pajėgą pagerinti lietuvių būklei bei savo teisėms apginti.

g) Km i g r a c i j o s : organizuoti globą emigran
tams poetuose, vesti emigrantų statistiką, palaikyti su jais 
kontaktų, perspėti juos nuo suvedžiotojų ir tvirkintoju, gel
bėti jiems įeiti į dorų žmonių bendravimą ir geras draugijas.

h) Darbo: skleisti žinias apie darbininko ir darbda
vio teises ir pareigas; teikti žinias apie darbininkų profesines 
draugijas (unijas) : perspėti darbininkus apie apsimetėlius 
darbininkų n' va-prietelius ir organizacijas, kurie tik supjn-
lo darbininkus su darbdaviais, bot darbininkams būvio ne
pagerina: organizuoti visuomenės pašaipą straikieriams ir 
prižiūrėti kad tos aukos pasiektų lietuvius streikicrius; teikti 
organizuotos pašalpos ilgoje bedarbėje.

i) Lie tu v y s t ė s gaivinimo: Kelti tautišką są
monę spaudoje ir organizuoti skyriuose lietuvystės gaivin
tojų būrius, kurie tautinį susipratimą žadintų savo kolonijo
se: individiuie ir yppč- šeimynose. Įrodyti visuomijjici jos 
Šventą pareigą, visomis gulėmis steigti ir naudoti didžiau
siąją lietuvystės palaikytoją: lietuvių bažnyčią ir lietuvių 
mokyklą. Kelti i iešą opiniją prieš mišrias moterystes. Skleis
ti minti prigulėjimo į lietuvių organizacijas, skąitymo nors

vieno lietuvių laikraščio, rengimo grynai lietuviškų vakarė
lių—pramogų, rėmimo lietuviškų parengimų ir visko kas lie
tuvių, kas lietuviška. ■

j) AI o k s 1 c i v i ų : Organizuoti kolonijų augėlesniųjų 
mokyklų mokinius į būrius, rišti juos į apskričius, teikti va
dovybę ir paramą.

6. Sekcijų vadai savo darbui pravaryti panaudoja skyrių 
ir apskričių organizuotę: didesniuose įvesdami savo darbo 
sekciją, gi mažesniuose bent tos „šakos vedėją nuskina.

7. Sekcijos centre ir skyriuose įvedamos ne ant syk. bet 
laipsniniai, kuomet organizacija ligi tam laipsniui savo vei
kimu pakila ir yra tos sryties išauklėti vadai.

8. Centro sekcijų vedėjus renka Taryba dviejų metų ter
minui. t? 4 1f

9. Sekcijų vedėjai pasirenka du ar daugiau* pagelbinin- 
kus, tokiu būdu sudarydami komisiją, kurią tvirtina Taryba.

Xn. Amerikos Lietuvių Taryba.

1. Kongresui neposėdžiaujant, svarbesnius dalykus spren
džia ‘‘Amerikos Lietuvių Taryba.’’

2. Tarybosa užduotis—tėmvti tautos pulsas ir įvertinti 
jos pozityviai ir negatyviai reiškiniai, ruošti tinkamas prie
mones dvasinių bei intelektualinių pajėgi; kėlimui, planingą 
kovą vesti su tautos nedagalėmis, sistemai ingai auklenti tau-’ 
tinj atsparumą.

3. Taryba prirengia Kongreso dienotvarkei nudegą, tai
yra aiškintoja jo nutarimų ir lengvina centro valdybai Kon
greso postulatus įgyvendinti. 9

4. Tarybą sudaro:

a) Šios organizacijos (A. L. V. (’.) devyni centro valdy
bos riariąi, kurie sykiu yra ir Taryims valdyba;

b) Organizatorius ir sekcijų vadai prie centro;

c) Po vieną atstovą nuo skyrių;
d) Lietuvių parapijų klebonai,

9

e) Po vieną atstovą nuo centralinių organizacijų,

f) Katalikų laikraščių redaktoriai.

• 5. a) Skyriai ir ceniralinės organizaci jos renka atstovus į
Tarybą dvejiems metams, tariaus turi teisę savo atstovą pa
keisti terminui peišėjus.

r

b) Taryba dviem trečdaliais balsų gali prašalinti atstovą, 
kuris pasireikštų priešingos lietuvių katalikų idcalogijai ir 
ją tormozuotų.

6. a) Taryba šuvažiuoja du kartu i metus, reikalui gi 
esant ir dažniau.

b) Posėdžiams miestas kožną kartą, skiriamas naujas, 
kad palengvinus visą išeiviją įtraukti Į viešąjį veikimą.

7. Tarybos narių kelionės lėšas apmoka tos organizaci
jos. kurios juos siunčia.

8. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jisai laiškaus arba 
dviejuose Amerikos lietuvių katalikų laikraščiuose yra pa
skelbtas pirm trijų savaičių.

9. Tarybos narys negali savo balso perduoti kitam.

10. Mažesnės svarbos skubius dalykus Taryba balsuoja 
anketos keliu.

XIII. Drausmė ir Taktika.

1. Nei vienas susipratęs lietuvis, katalikas neis priešais 
bendrą Amerikos Lietuvių Veikimo Centro nusistatymą, ka
dangi tokiame a t vėjuje savo egoizmo pareiškimu, toksai ža
vintus neklaidingumo dovaną, gi savo įsišokimu padarytų 
žalos lietuvių katalikų akcijai.

* /

2. Centras persiųs ligi vienam centui visas priimtas aukas 
tam, kam jie buvo skirti aukotojų: todelei Amerikos lietuvių 
organizacijos ir darbuotojai įvairias aukas siųs per A. L. V. 
Centrą, kad pagerbus savo organizaciją ir jos vardas iškėlus 
visuomenėje.

3. Katalikų laikraščiai rems tik tuos aukų rinkėjus, kurio
yra gavę uigyrimą A. L. V. Centro. (Gėlas)

fr?:'
■ «.
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Apskritai, gyventojų skai-
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1929 ię.

17. Detroit, Mich.
19, Cleveland, (>.
21, Rochester, N. Y.
26, Amsterdam, N. Y.

siu kun. M. Rudžiui. '
Kun. Juozas Jasevičius

H oly Cross Hospital,
Chieago, Illinois. <-

19 d.—Lavvrcnce, Mass.
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MARŠRUTAS

g. 29 m. 17 prieauglis 12 
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Balandžio
Balandžio
Balandžio
Balandžio 28, Brooklyn, N. Y. 
Gegužės 1 d.—Bridgeport. Conn. 
Gegužės 3 d.—New Haven, Conn.

Ne\v Britain.
Boston, Mass.

d.—Norivood, Mass.
d.—Boston. Mass.
d.—įMontelio. Mass.
d.—Lowell, Mass. (]

457,000 žm.
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teismiškas įsakymas autorizuo
jant viršininkus suimti žmogų 
(suareštuoti), padaryti kratų, ar 
atlikti 
aktą.

Tuo
reiškia

1
2
5 
s

22 ” 11
”-22. ” 15
” 22 ” 15
” 17 ” 15

Aut mušti popnMarlų laivą '.'

■' ..■■ < l t .. -.y , r

Atsakymas: “Varantas” yra ’ kursą.

z\ JJipl. eliftn. 4. Kubilius

GYVENTOJŲ PRIE
AUGLIS

Kuomet 1
Influenza I
Siaučia 1

\ ' PAIN-EXPELLERIS yra
\ jūsų geriausiu draugu. Dau- j
X gelis visokių skirtingų sustr- j

K ... girnų, kurie atakuoja žmones .
Jj laike įvairiai, besikeičiančio 3
M ' —7?^frrTp-rr"oro, gali būti išvengti su pa- ,

galba šio seno patikimoh- , 
nimento. - *'<•1^^

Darykite tą patį, ką jūsų tėvai ir motinos — ir jų tėvai ff' 
motinos — darė per suvirs šešiasdešimt metų. . Reguliariai 
išsitrinkite su PAIN-EXPELLERIU.
Saugokite Savo Jėgas —Palaikykite Save Sveiku? 

Visuomet laikykite bonką PAIN-EXPELLERIO nro 
vaistų šėputėje. Išsitrinkit juomi! Nėra kito geresnio 

'vaisto nuo Muskulų Gėlimo ir Skandėji- 
jno, Peršalimų Krutinėję, Išsinarinimų, i 
Nusimušimfj, Reumatiškų Skausmų, Pa-

' prasto Gerklės Skaudėjimo, Strėndieglio, | M
► Sustingusio Sprando ir. t. t. Brangi pa- Į jyiĮgciAJ M 
k mokinimais knygutė pridedama prie kiek-
► vieno pakelio. Į f
b Mažesnė bonkutė 35c. ll-raVSlK
E Didelė bonkutė 70 centų.
» Galima gauti kiekvienoje Vaistinėje f ■rTpjMĮffl 
k. ar stačiai iš | FNL/JI M|

ii miesto Uaruo tarnysiemB 
ofisus beveik kiekviename didžįB- J 
me mieste ir jų adresus 
surasti telefono .knygose. Nereik ^ 
jiems mokėti pinigų. Darbdavys 
ii-gi nereikalaus mokesties.-----

Yra penki vkši darbo ofisai S 

( hieagoje: 11b N. Dcurbojm StĮ-Vi 
2383 Mįhvaukee Avė.; ' „471$jSįEj 
Iklsted St.; 417-419 E. 35tfr
105 S. Jeffbrson St. (neprityrę ,1

»tl'Op/M^-DCPLUJ.

i -?eS
Kili

KALESNYKŲ BAŽNYČIA

Iš IR Į

LIETUVĄ "
PER HAMBURGĄ .

Nepalyginamas švarumas ir 
patarnavimas visose klesose .
Savaitiniai išplaukimai

$203—

Visos apšvietos įstaigos, kuribs -• ■ 
užrašytos Darbo Sekretoriaus 
rašė “užgirių įstaigų” pasižadgj^ 
prisiųsti Imigracijos Biurui'-ia/Je? 
formacijas apie visus ateivius-Stu^ 
dentus, kurie tik tose įstaigose <3 
užsiregistravę. Tos įstaigos 
tris sykius į metus siunčia rapor-. 
tus Imigracijos Biurui. Jeigu Stu*;,^ 
dentai sustoja lankyti kliasas 
irgi Imigracijos Biurui pranešta.

-—-_______________ ___ ________ _____ _______ —, — v jIM

r ♦ £r. £•

---------------------------------------— ——— - 1 ■ 1 : _s-
* ' / Yr • ’

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

Pinigus persiunCiam greitai ir- 
žemomis ratomis.

De) sugrįžimo leidimų ir kitų 
informacijų klauskit pas vietos į 
agentus arba paž

Hamburg-American line
209 Tremont St., Boston, Mass.

’r? 'da 
—ji

Klausimas: Laukiu brolio atvjr? J30 
Galima gauti tani tikras kimo iš Lietuvos. Jis atyyji^įs 

kaipo studentas. Ar jis galgs

numeri kolegijos prisirašė, J
L S. F., Buffalo, N.' Y. 'i
I Atsakymas: Tas nepav.elintą, - 
Ateivis, įleistas laikinai kaipo

Jdentas, privalo lartkyti mokyklit^j 
kurioje prisirašęs .dienoms. LapS/J^t 
nas darbas ar atidirbimas už kanG 
barį ir valgį, jeigu nekeji^a 
mokslui, pavėlinta. Atoivis-sja- 
dentas gali dirbti vakaeijij' IsiAįi 
k u. Bet turi imti pilną moksl^K^

Klausimas: Esu Suv. Valstijų 
uaturalizuotas pilietis nuo 1923 
nt. Nesenai turėjau pristatyti na
tūralizacijos certifikatą ir radau, 
kad painečiaiR AVgaliu gauti 
natupaliaaeijos eurtifikato kopiją 2 
Kur gulima gauti ir kiek reikia 
mokėti. B. S., Cįiieago, Ilk

Atsakymas: Jeigu žmogus pa
meta natūralizacijos certifikatą 
arba jo pirmas popieras*1 (intenci
jos deklaraciją) gali išgauti du-'sįejns darbininkams), 
plikatą iš teismo raštininko., , G „ . 1 . • Svetimi studentai privalo(derk). Turi kreiptis prie teis- . r

, . ... . . - fp„ dienines kliasas, o ne naKtineaSnio kuriame gavo pihetystę. lu- 
its darodvti kad popieros yra pa-!
mestos.
blankas teisme šiam tikslui.

Greičiaus išduos certifikatą, jei-'k.vti vakarinius kolegijos kun 
gu žmogus atsimena dieną kada )t- dirbti dienomis? Jis jau. pį, 
pirma kopija išduota ir numeri kolegijos prisirašė. 
certifikato.

Reikia mokėti 95 centus už pir
mų popįerų kopiją ir $1.90 už 
natūralizacijos certifikato kopi
ją-

Kas Tai Yra “Varantas”

Klausimas: Ar man negalite pa
aiškinti kas tai yra “varantas?” 

L A., Ncw York, N. Y.(
> y

pakilus iki 24,4. Bet 1927 
“metais vėl nukrito iki 10,7.
» Kitose Vakaro Europos 
valstybėse 1926 metais 1,000 
gyventojų tekdavo gimimų:

Bulgarija 39,7, Rumuni
ja 36,2, Portugalija 34.5, Is
panija 29,9, Lietuva 29, I- 
talija 27,5, Latvija 22, Da
nija 22, Suomija 22, Vokie
tija 19,5, Prancūzija 18,8, 
Estija 17.

Vadinasi, didžiausis gimi
mų skaičius buvo Bulgarijo
je 39,7 ir mažiausis gimimų 
skaičius buvo Estijoje 17. 
Bet tose valstybėse, kuriose 
gimimų skaičius yra didelis, 
ir mirtingumas yra veik 
dvigubai didesnis, sakysim: 
Lietuva 
Danija 
Sm unija 
Latvija 
Estija

Dėl to ten gyventojų prie
auglis ne taip jau žymiai di
dėja.

Be ab(‘jo. kad tarp fakto
rių. sukuriančių ūkiškąją 
gerovę ir galybę, tenka pir
miausia |Kistatyti žmogus. 
'Kodėl visų kraštų vyriausy
bės rūpinasi, kad jųjų kraš
to gyventojų skaičius kas
met didėtų.'kad būtų tautos 
prieauglis. Yra labai su
prantamas dabartinio atgi
jusios Italijos duče Musso- 
iitii mestasis šūkis: “Dau
giausia gimimų—mažiausia 
mirimų/’ Jis pasistatė sau 
tikslu, kad Italija vieton 50 
(41 ntil. Italijoj ir 9 mil. už
sieny) gventojų būti) 60 mi
lijonų. Nors jau ir dabar 
gyventojų prieauglis buvo 
didžiausias iš visų vakarų 
Europos valstybiu. 1927 me
lais turėjo gyventojui prie
auglį :

Italija
Vokietija ............... 404,000
Aii"iija...................179,000
Prancūzija ......   65,000

Vadinasi, didžiausias gy
ventojų prieauglis yra Itali
joje. kur yra šeimų ir po 
9—11 žmonių, ir mažiausias 
žmonių prieauglis yra Pran
cūzijoje. kur nėra šeimų po 
">—8 žmones. Gyventojui 
prieaugliui didinti per gimi
mų daugėjimą imamasi Į- 
vairiųi }niemoniųi. skiriant 
ir dideles pinigų sumas iš 
\aistylx’s iždo didelių šeiniui 
propagandai ir joms šelpti.

Metinis tarp gimimų ir 
• mirimų skaičių skiitumas 
. sudaro natūralini gyventojų 

prieaugli. Natūralinis, eti
nis gyventojų })rieau<riis 
Lietuvoje per paskutinhio- 
sius 13 metui reiškėsi šitaip:

 *

čius žeiųūs rutulio paviršiu
je didėja. Dėl to jau prieš 
100 metų anglų mokslinin
kas, ekonomistas Maltus, 
paskelbė savo teoriją a>pie 
žmonių prieauglio ir maisto 
produktų gamybos didėjimo 
santykiavimą. Tokiu būdu, 
pagal šį Maltaus apskaičia
vimą, sulauksime laikų, ka
da žemės rutulio paviršiuje 
gyvenantiems žmonėms ne
bebus ko valgyti.

Per paskutiniuosius de
šimtmečius žnįonių skaičius 
žemėje beveik dvigubai pa
didėjo, o jųjų ekonominė ge
rovė užuot atatinkamai pa
blogėjusi—da pagerėjo. Kai- 

__ kuriose valstybėse, mokslui 
ir technikai sparčiai kylant, 
tų kraštų talpumas žmonių 
pragyvenimo šaltinių atžvil
giu darosi didesniu. Dėl to 
ten ir gyventojų prieauglis 
turi sau tinkamas ūkišką
sias sąlygas, vis racionalin- 
giau apdirbant ir išnaudo- 

~ jaut gamtos turtus. Toliau, 
yra dar labai dideli kraštai 
su derlinga žeme ir labai re
tai apgyventi. Tuose kraš
tuose gamtos turtai yra la
bai dideli ir dar beveik vi
sai nenaudojami, sakysim: 
Brazilija, Argentina, Kana
da, Afrika, Australija, N.

— Zelandija.—Ten ateiviai su ■ 
technikos pagalba dar tik 
pradeda skintis sau kelią Į 
nepraeinamus miškus, tyrus 
ir pa versti juos gražiais ja
vų pilnais laukais. Todėl 
žmogui visai nė'są reikalo bi
joti, kad kada noi-s jiristigs 
.jis maisto žemės rutulio pa
viršiuje. Taip kalba Mal
inus teorijos priešininkai.

'račiau, yra }>astd)iuKi. 
jog gyventojų skaičius Va
karų Europos valstyličse 
per paskutiniuosius dešimt-- 
mečius įiebedidėja pirmyk
ščiu greitumu. Daugiausia 
to prįežastimi yra g i m i - 
m u m a ž ė j i m a s . Aps- 

-ki-itai. dabar konstatuoja
ma. jog visti valstybių mies
tuose. ypač didesniuose, gy
ventojai dėl pasunkėjusių ū- 
kiškų pragyvenimo sąlygų 
sąmoningai vengia turėti 
dideles šeimynas. Sakysime, 
devynioliktojo amžiaus vidu
ryje Anglijoje 1000 gyven
tojų tekdavo gimimų 39. 
T913 metais jau tiktai 24.4. 
Vadinas, 14,6 arba 37% su
mažėjo. Karo metu- buvo 
tik 12.8. Po karo vėl buvo

“BIRUTE”
Naujausią Lietuvišku Kalendo

rių Laida 1930 Metams.

Išleido Jonas Kerdiejus
663 Fourth St., Dept. D. 
South Boston, Mass.

Agentai, atsišaukite pas leidė
ja-

Biznieriai užinteresuoti klaus
kite informacijų.

Šie kalendoriai parduodami vie
nas po 25 centus.

Prisiųskite uz 2c. štampą, gau- 
j site naują kalendorių katalo

gu

1917 A, »» —9813
1918 >> ” —12,494
1919 ” —10,989
1920 >> /’ -f-2,073
1921 >> »»-pl9^44
1922 >> ” 4-26,466

. 19g3 > > ”4-28.437
1924 > > ” 4-28,371

z 1925 > > ” -1-26,564
1926 > y ” -į-29,275
1927 y K-

^4 •
” 4-27,217

1914 motais kilusis didy-
sis karas labai veikė neigia
mai Lietuvos gyventojų 
skaičių. Dėl to jau sekan
čiais metais jis buvo labAi 
mažas tik 30,950, sekančiais 
4 matais buvo labai žymus,' 
palaipsnis gyventojų* mažė
jimas. Gimimų skaičius su- ; 
fnažūjo, .0 mirimų skaičius 
tuotarpų didėjo. Ir dėl to 
per tuos 4 metus gyventojų 
mirė 37,823 daugiau/ negu 
per tą patį laiką gimė. Gy
ventojų mažėjimą* veikė į- 
vairios priežastys. Pačioje 
karo pradžioje buvo sumo
bilizuota daug jaunų vyrų 
ir išvežta į karo lauką. RuT 
sų vyriusyljės mobilizacijos 
ėjo ir vėliau. Karo veiks
niams pasiekus Lietuvos 
laukus, daug pavienių žmo
nių ir su šeimynomis iš kai
mų ir iš miestelių išvažiavo 
kai}> karo tremtiniai į Ru
siją. Daug jaunų vyrui bu
vo vokiečių kariuomenės 
paimta prie darbų čia pat 
Lietuvoje arba išvaryta Į 
Vokietiją i anglių kasyklas. 
Tokiu būdu daugumoje li
kosi Lietuvoje tik senesnio 
amžiaus vyrai ir moters. Be 
to, be galo vargingos ekono
minės sąlygos okupacinėj 
valdžioj žmones vargino, 
naikino. Visos šitos priežas- 
tvs neigiamai veikė vedvbu 
ir gimimų skaičius. Iš kitos 
pusės, dėl gydytojų trūku
mo, dėl maisto sil})iiumo, 
mes "eresnijį maistą: pieną, 
sviestą, kiaušinius, mėsą, 
visi gyventojai priverstinai, 
net žandarui nagaikomis va
romi .turėdavo atiduoti o- 
kupacinei valdžiai, dėl vais
tų trūkumo.' dėl mediciniš
kos pagalbos silpnumo, be 
galo daug žmonių visai lx> 
laiko mirė nuo Įvairių ligų. 
Tokių nenormalių laikų iš- 

, šauktas gyventojų mirtin
gumas labai neigiamai vei
kė natūralini krašto gyven- 

, tojų prieaugli. (“L. A.")

Šis atvaizdas — Kalesny
kų/parapijos bažnyčia, Vil
nijoj. Kalesnykų parapija 
suorganizuota gerb. kunigo 
Mykolo Rudžiaus pastango
mis. Jis pastate ir didelę1 
bažnyčią, kaip matome iš 
atvaizdo. Bet bažnyčiai 
daug ko trūksta. \ Nėra da 
ir bokštų, kuriuos matome 
ant atvaizdo. Vidaus įren
gimui irgi daug ko trūksta.

—\\'oreester, Mass. 
—\Vorcester, Mass.

2 6d.—Athol. Mass.
29 d.—M’estlii ld, Mass. 

d.—Hartford. (’onn. 
dj^-Ne\vark, N. -T. 
d.—Ansonia, Conn.

—Philadelphia. Pa. 
d.—BaltFmorr, Md. 
d.—Wilkes Barre, Pa. 
d.—Scranton, Pa.

Gegužės 5 d.—'
Gegužės 9 d.—
Gegužės
Gegužės
(• e sužės
Gegužės 

piet)
(i ("ližės

(vakare)
Geiružės 23 d.
Gegužės 25 <1.-
< Gegužės
G e gilzės
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio
Birželio 18 d.—tMalianoy Cit/, Pa. 

tarp tajtp daug prispaudimų 
ir trukdymų iš lenkų pusės.

Gerb. kun. M. Rudžis y- 
ra didelis Lietuvos ir jos 
kalbos mylėtojas. Jis-atgai
vino lietuvių dvasią Kales- 
nykuose ir kitose vietose sa
vo gražiais pamokslais bei 
raštais. Jis įsteigė kelias 
lietuvių mokyklas savo pa
rapijoje. Lenkai labai no
rėjo, ir stengėsi, uždaryti vi
sas jo Įsteigtas mokyklas, 
tačiau iki šiol jiems nepa
vyko tai padaryti ir, gal, ne
pavyks. Kun. M. Bružis ir 
toliau darbuosis kiek galė
damas. okupuotoje Lietuvo
je.

Aukas prašau siųsti arba 
jam pačiam, arba mano ad- 

Gerb. klebonas, kun. M. 
Rudžis, įrašydamas man 
laišką labai prašė patalpinti 
bažnyčios paveikslą Ameri
kos lietuvių laikraščiuose. 
Jis taipgi prašom visų lietu
vių iš Kalesnykų parapijos 
išvykusių Amerikon padėti 
bažnyčią baigti, tam tikslui 
auktiank pė-keletą^-eenrih“ - re.su,- Aš .jas' tuojau. perrių-

Kas aukos šiai bažnyčiai, 
geriausia parems vilniečių 
iš Kalesnykų vargus ir pa
dės jiems žengti pirmyn

būdu, “artšto varantas,” 
teismišką įsakymą'sulai, 

kyli žmogii, kuris prasikalsta.
“Kratos varantas” yra įsaky

mas paieškoti narna arba kitą pa-
JIl1 n,‘Įegališkai pa

slėptų daiktų.
“Nuėmimo varantai” (commit- 

ment Avarrant) yra tėismiški įsa
kymai suimti įvardintus žmones 
pažymėtiems tikslams. X

Pilnesnis straipsnis apie “va- 
rantus” ir jų vartojimus bus iš
leistas truputį vėliaus.

Vieši Darbo Ofisai.

Klausimas: Ar man galite pa
duoti adresus viešo darbo agentū- 
rų Chieagoje? TrTiekTošTagere 
t Ūtos reikalauja mokesties už pa- 
g<“lbą? S. K., (’hieago. III.

Atsakymas; Suv. Valstijų Dar
bo Tarnystė bendrai su valstijos

Pa ui i u s 8 la vėlias

Žvaigždžių Temperatūros
Nors žvaigždes, nepasie- 

kiamai toli' nuo mūsų, ta
čiau astrofizika (t. y. moks
las apie dangaus kūnų fizi
nę būklę) suteikia priemo
nes jų temperatūroms iš
matuoti.

Visiems yra žinoma, kad, 
kaitinant kokią medžiagą, 
ji pradeda šviesti iš pra
džios raudonai: temperatū
rai kylant šviesos spalva 
darosi baltesnė. Tokiu bū
du. net plika akimi žiūrint, 
galima bent apytikriai at
spėti kūno temperatūrą tani 
tikrose ribose. Bet ištobu
linti moksliški metodai pri
veda prie labai tikslių išva
dų.

Įkaitinto kūno šviesa yra 
išsklaidoma spektroskopu į 
sudėtines dalis (t. y. į įvai
raus bangos ilgio spindu
lius): kitais instrumentais 
(barometrais, radiometrais 
ir t. p.) matuojama Įvairiu 
rūšių spindulių kiekiai. Iš 
tokių davinių- jau yra gali
ma. einant spinduliavimo 
(radiacijos) teorija, apskai

čiuoti kūno temperatūrą.
Sujungę s]>ektroskopą (ir 
kitus prietaisus) su telesko
pu (žiūronu) astronomai 

> panašiu būdu tyrinėja 
žvaigždes.

Pasirodo, kad Žvaigždžiui 
temperatūros, bendrai i- 
niant. yra labai aukštos, pa
siekdamos kurtais iki 30,000 
laipsniui. Šalčiausios (raus
vos) žvaigždės retai būna 
šaltesnės už 3,000 laipsnių. 
Mūsų saulė, kuri iš didelio* * •nuotolio išrūdytų kaip vidu- 
tiniška gelsva žvaigždė, tu
ri apie šešis tūkstančius 
laipsnių. Saulės (ar žvaigž- gauti tenai pavartota plonų

dzin) gelmės turi būti dar' 
daug karštesnės.

Kad suprastume fizini 
stovi medžiagos, sudaran
čios žvaigždes, reikia tik pa
stebėti, kad- temperatūrai 
kylant visos medžiagos iš 
pradžios tirpsta, o paskui 

1 garuoja. Chemiški jungi
niai skila į paprastesnias 
medžiagas:, kurios irgi savo 
keliu tirpsta ir išgaruoja. 
Jau kelių šimtų laipsniui 
karštis paverčia daugumą 
organiškų kūnų i anglis, pe
lenus ir dujas. Dar dides
niame karšty vandens garai 
pamažu pavirsta i vande- 
nillio ir deguonie mišinį. Iš 
Įvairių chemiškų medžiagų 
atspariausios yra kalkės, 
karbidai ir kai kurie kiti re
tesni kūnai. Tokie chemiš
ki junginiai, kaip yra patir
ta spekfroskopo pagalba, 
pasitaiko šaltesnėse* žvaigž
dėse, o tai}) pat saulės dė
mėse. Bet, apskritai tariant, 
žvaigždės susideda iš pa
prastų pagrindinių medžia
gų (chemiškų elementu), 
visiškai pavirtusių i garus. 
Labai didelis karštis iš da
lies suardo net atomus: toks 
procesas (vadinamas atomų 
ionizayija) labai plačiai ap
sireiškia karštesnėse žvaigž
dėse. /

Mokslininkai. norėdami 
geriau ištirti žvaigždes, pa
darė daug pastangų, kad 
gautų tokias aukštas tenųie- 
ratūras dirbtiniu būdu, la
boratorijos aplinkybėse. Vi
sai pasekmingi darbai šioje 
srityje buvo neseniai atlik
ti Mount Wilsono observa
torijoj. Kaijx) metodas 

1 aukštoms temperatūroms

vielų sprogdinimas labai 
stipria elektros srove. Ypa
tingu būdu sudarytame apa
rate įvyksta, vadinamas e- 
1ekt rot celini koj, “trumpas 
sujungimais,” nuo kurio plo
na viela nepaprastai smar-: 
kiai Įkaista ir tuojau iiavii-s- 
ta Į garus, kurie labai trum
pame laikotarpy žiba dauge
liu atveju panašiai Į žvaigž
delių šviesii. (‘*L. A.”>
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NASHUA, N. H.
Buvo malonu patėmvti nepa

prastą judesį. Žmonės naudojosi 
: atgailos ir Eucharistijos malonė
mis per rekolekcijas Tėvo A. Bru
žo, M. S. iš Altamont, N. Y. lai-1 

as šv. Kazimiero bažnyčioje.1
Didelis būr\ s žmonių susiartino 
su Dievu priimdami i savo širdį 
Švenčiausiąjį. Tačiau dar Jėzus 
nepajėgė patraukti daugelį kitų? 
Yra viltis, kad Jėzus bus galin
gas ir juos sutrauks i savo avydę. 
Tėvas A. Bružas, M. S., paliko 
•gilų įspūdį. “ Kas nori eiti pas- 
| kui mane, teima savo kryžių, te

išsižada savęs ir*seka mane. Re
kolekcijos, nocs trumpos, bet bu- Į

Uoliai vedamos. Jos užsibaigė <^ova_ 
įįtreČiądienio vakare.

į _ V . ---- .. •

' Didžioji savaitė gyvai perstatė!; 
Jėzaus meilę savo kančiose ir Eu- , 

■ eharistijos įsteigime. Išganymo ; 
svarba apsireiškė visoje pilnybėje.

bttvo IHevo Žmogaus , 
kraujas ir miftis ant kryžiaus. ; 
Gražios pamaldos padėjo sužadin
ti ir palaikyti sužadintus tikėjimo. , 
vilties ir Dievo meilės jausmus. 
Penktadienis ryškiau priminė kaip 
yra žmogus Dievui brangus Jė- i 
zaus mirtyje, šeštadienio pamal- ' 
dos pabudino žmogų ir parodė, 
kad tikrai K ristus yra žmonijos J. 
šviesa ir gelbėtojas Iš amžinosios]

ak.
sekė ir gėrėjosi Dievo malone.

Velykų Aleliuja patraukė didi 
būrį Į bažnyčią. Pasirodė veidų, 

retai tesimato. Prisikė- 
v Įimtas ir procesija buvo malonios 

apeigos. Vaikučiai, baltais rūkė

liąis vaizdavo angelus ir vargonų 
gaudimas ir švelnių choro balsų 
virpėjimas perstatė dangaus amži
nąją grožę. Per mišias gražus pa
mokslas apie Kristaus prisikėlimą 
perstatė žmogui, kad dabartinė 
žmogaus mirtis yra kaipir miegas 
iš kurio pabus stoti Į paskutini 
teismą. Taip pat Kristaus prisi
kėlimas yra tvirčiausia žmogui ap
čiuopiamas įrodinėjimas, /kad Jo 

įžodis yra šventas, teisus ir išganin
gas. “Jis prisikėlė, Jo čia nėra,’’ 
sako angelas moterims prie grabo. 
Tą pačią valandą choras, kurio 
balso sujudinimai virpėjo švento
se giesmėse, nužengė žemyn ir su 
savo vadu vargoninku priėmė iš 
savo dvasios vado ir klebono ran-
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moję svetimtaučiai. Žymią mis iv* 
tarpe: Jo Garbė ->Wm. F. Sųlli- 
van, miesto majoras. (

Dabar rengiamės prie Patvirti
nimo Sakramento apeigų, kurios 
Įvyks balandžio 17 d.

’ Istorikas

Kovo 18 d. šv. Petro ir Povilo 
dr-jos svetainėj, mūsų gerb. kleb. 
kun. J. Lipkaus pastangomis, su
šauktas susirinkimas nepapras
tiems reikalams apkalbėti. Po to 
pakeltas klausimas apie Šiaurinės 
Lietuvos gyventojų vargingą būk
lę. Nutarta parinkti aukų. Tam 
reikalui išrinkta 10 asmenųko
mitetą, kuris rinks aukas badau
jantiems mūsų broliams Lietuvo
je. Į komitetą' išrinkta šie asme
nys: P. Medelinskas, P. Kamsie-

NAUJOS ANGLIJOS VYČIŲ 
ŠOKIAI WORCESTER’Y

24 d. kovo, iš Cicero, III. A. L. R. 
K. Moterų Sąj. 2ūr 3 kuopa paren
gė šioje prieglaudoje varv.lio. 
niams ligoniams ir seneliams ska
nius pietus su programų. Stalai 
buvo papuošti gėlėmis ir apdėti vi
sokiais valgiais. Prie tanų davė 
dovanų saldainių, cigarų, cigaretų 
ir Velykų margučių, ir po vieną 
dolerį pinigais, šiems vargdie
niams pinigiška pašalpa reikalin-, 
giausia dasipirkimui maisto, vais
tų ir tt.

Programas susidėjo iš muzikos: 
pianų, smuikų, dainų, deklamaci
jų ir prakalbų. Programą gražiai duodami iškalno. 
ir pagirtinai išpildė sąjungietės. 
Programo vedėja buvo ponia Ma
rijona Vaičiūnienė, kurie prie per
statymo gražiai pakalbėjo, išaiš
kindama apie parengimą ir apie

Metiniai .Lietuvos Vyčių Naujos 
Anglijos apskričio semi-formalūs 
šokiai Įvyks balandžio 13 d., Statė 
Mutual Ballroome, Worcester, 

z
Mass. Per pereitus du metu Vy
čių metinė pramoga Įvykdavo Sq. 
Bostone, bet šiais metais worces- 
teriečiai smarkiai (ruošiasi priimti 
visą Naujos Anglijos jaunimą ir 
tai nepaprastai. Yra pasamdyta 
viena iš geriausių AVorcesterio 
orkestrą, būtent ,“CROSBY’S 
JAZZ FONIANS.” Nėra ką mi
nėti apie favors ir užkandžius. 
Tėmykite: visi bilietai bus par- 

Galima nusi
pirkti pas vietinės kuopos narius. 
Bilietai nebus parduodami Statė 
Mutual Ballroome.

Naujos Anglijos Vyčių kuopos 
stengkitės nieko nerengti viršmi-

“Darbininko” Katalogas
— *--------- k - — ' * ,

ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—Įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir yisiinmpnininrrm rryvnni —

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

Apie Apdraudą. Parašė J. _ 
Vasiliauskas _................. 5c. j

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
nimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas -------------------------- i__ —10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis -------------------- 40c.

Gamtos, Pradžiamokslis —
Dr. A. Vileišis______ ______ 50c. —

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

Mūsų Laikų šventoji, šv.
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius —.______________'35c.

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

Gyvenimas šy. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T.____ ...20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis ........     15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis U). Su paveikslais  75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė 
Kun. P. Saurusaitis ....... .....25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ______ ;__ ______ __ 30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) . ........   25c

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

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

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

Religijos Mokymo Metodi-___ -—
ka. Sutaisė K. J. Skruodys... 50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas__ __ ___ __ ____________ 40c.
» Mūsų Dainiai. Parašė Ka

zys Puida _______________ 50c.
Anderseno Pasakos—su pa

veikslėliais  ........    20c.
Trumpa Lietuvių Kalbos Gra

matika. Paaršė J. Damijonai
tis .........   40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis_______________ 50c.

—Šventųjų Gyvenimai, su pa
veikslais ____ 1___________4.00

Iš Kelionės po Europą ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GHiukingas Vyras—2 aktų 

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

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

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

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

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

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

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V.________10c

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

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

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_____ s__________ 65c.

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

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

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

MALDAKNYGES
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

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

rius—juodos (prastais minkš
tais viršeliais)____ :________ 50c.

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (geresnės, mink
štais viršeliais) ______ ______85c.

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

Mažas Naujas Aukso Alto
rius — baltos (celuloidos vir
šeliais) __________________$1.00

me. Parašė Kun. A. Staniu- 
kvnas.---- -------------------------- -- 20e.

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

Huckleberry Finas—labai į- 
domi apysaka__________ _ __ 75c._

Patarmės Moterims—pamo
kinimas . moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas _____ 15c.

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

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išguldė Alyva____50c.

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

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas

Turto Norma,—moksliški pa- - 
siskaitymai. Parašė Uosis..._....45c.

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

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

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

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

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

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotikiai ke
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J? Balčikonio .........LT-Z1Z31.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis ______ 75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina  ......  __50c.

Aritmetikos Uždavinynas... 25c.
Vaikų Darbymečiui — Rin

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

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

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

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

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

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

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ________ 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido ’ 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ----- ------------------------ :_____40c.

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

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

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir 'Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys________________________ J

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

Legendos ir Pasakojimai a- 
pie Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas____________50c.

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys __________30c.

Socializmas ir Krikščionybė. 
Prof. V. Jurgučio__________10c.

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

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

Elementorius ir Vaikų Skai- 
tymčliaL Išleido M. Paltana- 
vičią-----------------------------------25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. ’ V. Zajančauskaa__AOe

H

tė mielaširdingu darbu šiam lab
daringam tikslui. Iš profesijonalų 
kalbėjo iš Cicero, III. gerb. Dr. A. 
Doįviat, kuris atjausdamas ir sim
patizuodamas lietuvius vargdie
nius. Po jo kalbėjo iš Cicero šv. 
Antano parapijos klebonas kuni
gas H. J. Vaičiūnas. Jis pasveiki
no šiuos vargdienius kaipo lietu
vius bei piliečius ir katalikus, at- 
jausdaamas šių vargdienių liūdną 
likimą. Ramino juos prižadėda
mas jiems dvasišką patarnavimą. 
Pratarė svarbius žodžius lietuvių 
ir anglų kalboje sąjungiečių ir 
svečių lankytojų, kurių buvo ne
mažas būrelis.

Jėzų Kristų—Eucharistijo
je. Jų pavyzdingas žygis paliko? 
švelnų Įspūdį bažnyčioje. Lai Jė
zus chorui Įspaudžia širdysna an
gelų meilę ir suteikia sidabrinius 
Serafinij balsus giedoti ne tik šv. 
Kazimiero bažnyčioj, bet ir dan
gaus chore amžinai: Šventas, Šven
tas, šventas Dievas.” Apeigoms 
užsibaigus anksti rytą, buvo dar 
dvejos mišios.

Antrą Velykų dieną įvyko graži 
pramoga Goodrich Hali — “Mins- 
trel Show”— parapijos naudai. 
Programas buvo gražus. Buvo- 
skaitlingai atlankyta. Nashua’os 
jaunimas — lietuviai sudarė 

....... ” Jis stropiai veikė nuo pat 
kovo pradžios. Jų vadas Geo. W. 
Ilickey, sukėlė nepaprastą entu
ziazmą. Pasekmės buvo geros. 
Nors svetimtautis dirigavo, turi
me gi pripažinti, kad jaunimas jį 
labai pamėgo, Juk daug asmenų 
dalyvavo, kad negaliu visų persta
tyti. Gi reikia priminti kelis: Bo
leslavas Degėsis. Juoduko ir 
“A\vk\vard Squal” generolo rolėj 
pasįžymėjo. Jo daina: “You’re in 
the right chureh būt in the wrong 
pew” sukėlė garsių aplodismentų.

J. Kudzma: “Mv Mother’s j9501 Cardoni kampas Westmins- 
Eyes” ir A. šlapelis, parinktose p er» priešais šv. Jurgio bažnyčią, 
dainose sužavėjo klausytojus. O-.^’s -vra £eras katalikas, prisideda 
na ir Elena Verkauskaitės “Susie‘aukomis parapijai. Katalikai ture-

Poplesis, P. Graieaitis. J. Slavic- 
kas, D. Graieaitis, M. Čižauskas ir 
V. Jadvinskas.

Virš minėtas komitetas laikė su
sirinkimą 20 d. kovo šv. Petro ir 
Povilo parapijos mokykloje. Iš
rinko taikiną valdybą: pirm. P. 
Medelinskas, rast. D. Graieaitis, 
ižd. J. Burinskas, iždo globėjais— 
J. Slavickas ir P. Graieaitis.

Nutarta pradėt kolektą po na
mus tuoj po Velykų.

Taigi, Grand Rapids lietuviai, 
nepaskūpėkim aukij savo broliams 
šelpti, aukokime visi sulig išgalės. 
Stambesnių aukotojų vardai tilps 
laikraščiuose.

----------------------------Valdybos narys

- z

DETROIT, MICH.

Šiemet LDS. Conn. apskričio 
natinis išvažiavimas Įvyks birže
lio 16 d.. 1929 m., Linden Parke, 
I’nion City.

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

---- Užbaigus pietus—n—prūgrą m ą,’ 
sąjungietės aplankė ligonius ir 
jiems visko nunešė: valgių, dova
nų ir pinigų. LikusĮ valgi padali
no tarpe svetimtaučių vargdienių. 
Visi dalyvavusieji lietuviai ir sve
timtaučiai yra pilnai užganėdinti 
šiuo parengimu.

Mes vis vargdieniai širdingai 
dėkojame rengėjoms, rėmėjoms, 
aukautojams, darbuotojams, pro- 
fesijonalams, biznieriams ir vi- 

■ sietus tiems, kurie prie tam'prisi- 
1 dėjot auka ar darbu, ir mus bied- 
įtus vargdienius senukus ir sene
lius iškilmingai pavaišjnot, aplan
kėt, palinksminot ir sušelpėt pini- 
giškai. Jus nepamiršime savo mal
dose. Turime viltį, kad nepamir
šite mus aplankyti ir sušelpti atei
ty. Gal kas ir iš skaitytojų ar or
ganizacijos bei jų kuopos, atkreips 
daugiau atydos Į mus vargdienius.

Taipgi turime išreikšti padėką 
lankytojoms ir privatiškoms šei
mynoms, kurios mus aplankė ir su
šelpė praeitu laiku. Aplankė Sil
vestras Jakubauskas, J. Lapins
kas ir kiti.

Sekančios šeimos aukojo: A. Ša- 
laševičiai $2, Stašaičiai $1.00, A. 
Vąitkevirča $3.00. J. Dobravals- 
l:iai $5.00, N. Karlavičius $5.00.

Juozas Lapinskas

Reikale kreipkitės^sekančiu ant
rašu: Joseph Lapinskas, Institu- 
tion

X

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

LDS. 72 kuopos senas narys 
Juozas Paškauskas pasimirė. Su
tiko nelaimę savo namuose. Nu
puolė tropais ir labai susižeidė. Il
sėkis amžinybėje. Cbas. Stepo- 
nauskas, LDS. 72 kp. narys, gra- 
L'rius, gražiai palaidojo,_____ _

Chas. Steponauskas nusipirko di
namą kur laiko savo ofisą,

Rengimo Komisija

‘TARPININKAS” :
(THF,, MFDfATng) —j|

Vaizbos, Kultūros ir Dailės } 
Mėnesinsi Žurnalas

su spalvuotais paveikslais. } 
40 puslapių, didelio formato. • 
Prenumerata metams $1.00, • 
vienas numeris 10c. >
Užsienv—$1.50, vienas num. | 
15c.
“Tarpininkas” duoda $200 » 
arba laivakortę į Lietuvą ir Į 
atgal—dovanų. {
“T-kas’’ pagelbės jums -ap- { 
mokėti bilas. Įsigykit “Tar- i 

i” tuojau, tai sužino- { 
šit, kaip tą galima padaryti. | 
Kreipkitės šiuo antrašu:

“TARPININKAS”
332 WEST BROADVVAY

SO. BOSTON, MASS. 
LEIDĖJAS A. J. 'KUPSTIS !
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Ką tikišėjo iš spaudos! 

Artisto
STASIO PILKOS 

Nauja Knyga

"JAUNA KŪRYBA”
Brown ir Pretty Babv” rolėse pa
traukė visų domę. Ona Kudzmiu- 
tė — Laisvės Stovyla — gražiai 
atvaizdavej Amerikos pamatinę 
mintį — laisvę. G<>o. W. Heckey. 
vadas ir W. A. Molloy rengėjai 
pagrobė esančiųjų ūpą — aplodis
mentai — kaip trankymai.'

Jaunimas atsilankė skaitlingai, 
senių buvo mažai — išbarstyti sye- 

[tainėje. Turbūt buvo pavargę. 
Tiesa, labai smarkus lietus sutruk
dė. Buvo apie 400 žmonių, didu-

tų jį remti.
V. P. J.

PHILADELPHIA, PA.
Apsilankius Baltimorėj

su paveikslais
Daug rimtų ir juokingą pasi
skaitymų, dainelių, deklemaci-
JįJ-
Verta
muose

kiekvienam turėti 
tą gražių knygutę.
Kaina tik 25c. 

persiuntimų prisiųskit 
pašto ženklelį.

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

na-

šiais metais Velykų šventę teko 
praleisti Baltimorėj. Velykų šven
tė lietuvių Rymo-Katalikų bažny
čiose apvaikščiota labai iškilmin
gai. Taip pat ir Baltimorėj buvo 

[labai gražiai, tvarkiai ir rūpestin- 
jgai prisirengę prie tos garbingos 
j Velykų šventės. Bažnyčia buvo 
ikopuikiausiai išpuošta. Vietinis 
[choras jausmingai giedojo. Mo
kyklos vaikeliai baltai pasipuošę, 
šv. Kaz. Seserų vedami, dalyvavo 
procesijoje. Ypatingą Įspūdį darė 
tai Kristaus prisikėlimo atvaizdas. 
Graži ir visoj garbėje Kristaus 
prisikėlimo stovyla tuojaus pasi
rodė altoriuje, kur huvrt Kristaus 
karstas. Baltimorės lietuviii šv.V 
Alfonso didžiulė bažnyčia buvo 
pilna žmonių. Visų akyse tryško 
Velykų šventės džiaugsmai. Pa
mokslą sakė Įžymus pamokslinin
kas vietinis asistentas kun. Dr. Le 
J. Mendelis. kuris čia nesenai ta
po paskirtas iš Romos. Ten baigęs 
aukštus mokslus su daktaro laips
niu ir įšventytas į kunigus sausio 
15, 1928. Jis jau daug triūso pa
dėjo šioje parapijoje. Įsteigė g 
draugijas, būtent: Sodaliciją, Šv. 
Vardo, Šv. Aloyzo, Marijos dukre
lių ir Altoriaus Gyvojo Rožan
čiaus. Jis dabar užėmęs nelengvą 
darbą surinkti $10,000 dpl nutna- 
liavojimo naujai bažnyčios. Tam 
tikslui išleista 1,500 lioterijos 
knygelių po parapiją. Jis tikisi 
tą darbą greitu laiku įvykdinti su 
pagelha geraširdžių visų parapijo- 
nų. Garbė BaBrtnorės klebonui ir 

• parapijonams turėti tokį rūpestin
gą ir pasišventusį asistentą asme
nyje kun. Dr. Le J. Mendelio.

Viešnia

Už
3c.

-už

I JOS. G. ZUROMSKISI
Ward 39, Oak Forest, III.

LAWRENCE, MASS

25c.

Manifestas

Vienintelis lietuvis laisniuotas ?- 
iektrišinas. Turiu S metus prity
rimo. Taisome ir jvednm motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso 
me ir parduodarrte radios.

Skaitau, 
“of the 
Chureh 

Catholic Vienintelis Lietuvis Laisniuotas 
Plumberis

De<ln visokius plumbing fr heating 
už žemas kainas.

58 Orange Street
Worcester - - Massachusetts

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus ir už

laikau visą eile gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
860 Millbury Street 

Worceiter, Mass.

ROOM m
St., WorcesterjĮ
Tel. Cedar

Lietuvis “tautininkas” viešėj d 
pas lenkus

STOCK

i 10 Ellesworth 
g Tel. Pnrk 5452.

Balsas Iš Lietuvos
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 
jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie
čią ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

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

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

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos kataliku dienraš

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

Žiūriu “Lavvrenee Daily Eagle,” 
kovo 23 d. leidiny Įdėjo paveiks
lą matytos žmogystos, 
kad tai, pastoiro Šleinio 
Sacred Heart of Jesus 
(Lithuanian National
(’hureh). Nagi kas čia per nuopel
nai? Ogi viešėjęs žmogelis Man- 
chestery, N. H. pas lenkų nezaliež- 
ninkų “vyskupą” Roman Sločins- 
ki. kurs tankiai dalyvauja su Lavv- 
icnce’o nezaliežninkais lietuviais. 
Spvčina su Bagočiumi net jų pik- 
nikuoise. Tai būta “didelio Įvy
kio.” Lenkų nezaliežninkų buvu
si 40-tė. O lietuvis pastorius nuo 
šločinskio aną metą kempėj gavęs 
“kanauninko” titulą ir žiedą. Už 
prezentą galima lenkelius ir pa- 
spaviedoti.

Norint elgtis protingai, 
maža protingu būti. — T. 
Dostojevskis.

Maple 5685

JUOZAS ČIŽAUSKAS

DARBININKAS"
366 Broadway,------Sor Boston, Mass.



it VI. Vilimas

T1

Kviečia visus RENGĖJAI

& III

Komisijos narys

buvo stojęs kariuome-

s

Ze-

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

viąnam ofise nuo 9 ryte iki 9 
vakare kasdien. Telefonu nume
riai tie patys. S. B. 2405 ir Tal- 
bot 0601.

kalbos, kad jis kandidatuosiąs 
senatorius.

A-
m.

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI

FRANKUN A. PERKINS, M. D. 
1023 Dorchester Avenue, 

Dorchester, Mass.

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVfc 

VALDYBA

Aleksandras, iš Linko- 
Adutiškio valse., Šven- 

Amerikon išvykęs 
Jo vaikai neturi a-

-Ihuu^lio.Įkaršta balandžio? dteka____

mitus

LINKSMAS VAKARAS
Pampėjimui 15-kos metų darbuo

tės L. R. K. S. A. 89-tos kuopos 
Hartford, Comn.

SUBATOJ, BALANDŽIO 13, 1929 
7 vai. vakare

Bus labai linksmas vakaras. Griežš 
muzika. Kviečiame Iš visų apylin-

PONIA ELENA RAKAUSKIENĖ,
” koncerte padainuoti ke- 

Šis jos pasirodymas balandžio 21 d.

PADARĖ REKORDĄ I J)S. Naujos Anglijos Apskritis
i d. ankšta temperatūra su- suvažiavime nutarė fengti vaka- 

visiis litršiol buvusius rekor- ri< nę. Išrinko komisiją. Šios komi- 
Sak<>, kad tokio karščio, taip sijos susirinkimas Įv.vks sekmadie- 
i pavasarį, nebuvę jau per 58 ny. bal. 14 d. 1 vai. po pietų “Dar- 

ibininko” redakcijos kambary. Da
kai ir pajūriai buvo pilni lyvaukite visi.

i
; Įžymi dainininkė pasižadėjo •‘Darbininko 
lėtą gražių lietuviškų dainelių

KnuunniinĮŽ]

•»”

SUSIRINKITE

Pranešimas
Iš priežasties mirties mano bro

lio Dr. Hamilton 0. Perkins, 556 
Broadway, South Boston aš da
bar atidarau jo ofisą, antradie
niais, ketvirtadieniais ir šešta
dieniais. Ofiso valandos: nuo 2 
iki 4 ir nuo 7 iki 9. Pirmadieny, 
trečiadieny ir penktadieny aš bū
siu Dorchester? tomis pačiomis 
valandomis. Sekretorius būs kiek-

miegoda- 
gali pa

kęsti ir labai žemą tempora-
žuvis ga

iši i kt i gy- 
i 1aip pat.

pa si • >ge j.
o jų šir
ir kietus

yra
,<liė’l:

- tetą giličiu netuvisr.ą uuiiir-.ių.

i įlipi ar tik nebus pirmas ir paskutinis South Bostone prieš išvažiuosiant i 
mūsų j Italiją.

Varlės išliko
lt Ūlą :

išlikti gyvos atšal-
— 2S laipsniu (VI

štai kodėl ir rakome

AMERIKDSLIE
FEDERACIJOSXIX-TAS

DRAUGIJŲ VAWW 
ADRESAI

Neretai, išėjus šaltą žie- 
—uu»i dieną Į orų ir pasižval- 

gius po gražias gamtos apy
linkes, apklotas baltu apdan
galu, kyla žmogui mintis, 
kur dingo visa taip turtinga 
ir graži vasaros gyvija. Kui 
vabzdžiai, bitelės, kurios 
taip gražiai šiltomis vasaros 
dienomis dūzgė; kur daugu
ma paukščių, kurie taip ma
loniai čiulbėjo; kur varlės, 
ir kiti ropliai, kurie. balose 
savo muzikas leido.

Daugelis paukščių išskri
do Į šiltuosius kraštus, bet. 
kur kita visa gyvija? Ne
galima pasakyti, kad viskas 

- žuvo, dėl to kad žiųai. jog 
pavasariui atėjus, vėl visa 
gyvyliė prisikels ir pripildys 
savo grožvbėmis visus lau
kus ir miškus. Žmogui šir
dį iš gailesčio ima skaudėti.

nis oro dalis, yra tarytum 
-ugnis kuri dtgjna kurą — 
maistą. Kvėpuojant lėčiau, 
mažiau kvepiama deguonio. 
mažiau esti degimo, niąžiau 
reikia ir maisto.. Kvėpavi
mas, kaip buvo minėta, esti 
gana lėtas; kartais vienas 
kvėpavimas (Įkvėpimas ir 
iškvėpimas) Įvyksta per ke
lias minutes; Įkvėpimas ke
letą kųu-tų didesnis už iškvč-- 
pimą. Miegant kraujo iekė-' 
jimas taip pat esti labai lū-1 
tas. Dėlto gyvių tempera-' 
tūra žymiai nukrinta (atšą
la gyvis). Gyviai, 
mi žiemos miegu.

Am. Lietuvių R. K. Federącijos 
XIX-Us Kongresas įvyks Rugpjū
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero, 
m.'”" ----------------- -----------------

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

Am. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas 

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Fįlipavičienė-Savickaitė, Stefa
nija, Prano žmona, seniau gyve
nusi Glens Falls mieste. Einant 
(gandais, ji, esą, mirusi 1920 m. 
palikusi gyvus sūnų Richardą i 
vyrą Praną. Galbūt ji mirė Eli- 
aabeth, N.J.------------------------------

| Vice-Pirmininkas—Juozas Jackevičių
VarpuciauiRis, P., gyvenęs 49 

ar 79 Bond St., Eliaabeth, N. J., 
kviečiamas painformuoti apie Fili- IFin. Raitininkas — Juozas Guzevičlijį „. 
pavi&enę.

Benušis, Antanas, gimęs Lietu
voje, apie 40 m. amžiaus, išvykęs 
j Ameriką 1911 m. iš Insterburg 
apskr., Vokietijoje. Esą, apsigy
venęs Baltimore, Md.

Grybauskas, Antanas, išvykęs 
j Ameriką apie 19 m. atgal, kilęs 
bene iš Aukšt. Panemunės vals
čiaus.

ŠVENTO PETRO IR POVILO 
DR-JOS VALDYBA

Pirmininkas — Aątanąs Navikas,
. 7O2JE. Fifth St„ So, Borton, Mum.

92 Sawyer,Ąve., Dorchester, Mass. 
Prot. Raštlulpkas — Albinas Nevion^ 
_ 948 E. Broadway, So. Boston, Maai.

27 Tampa St., Mattapan, Mass. 
Iždininkas — Vincas Kaližlus,

67 G Street, South Boston, Mass. ; 
Tvarkdarys — Kazimieras Ambrozas,

492 E. Seventh St; So. Boston, ’ 
Draugijos susirinkimai būna kas pir

mų nedSMlenl kiekvieno mėnesio X 
vaL po pietų, parapijos salėj, 492 
E. Seventh St, -So. Boston^ ŠJass.

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

bet dažnai negali suprasti, 
kaip visa tai atsitinka. 
Mokslininkai šitą klausimą 
taip pat tyrinėjo ir priėjo 
išvadą, kad šiuos savotiškus, 
tikrai Įdomius reiškinius ga
lima išaiškinti rd/aos mic- 
!/u. Atsitinka taip, kad di
delė dalis gyvijos, sulaukusi 
žienms šalėiu ir-- ue rasdama 
sau pakankamai maisto, už
miega visai žiemai saldžiu 
iniegiičiu.

Miegas yra nevienodas.Vie-
■ ni miega ilgiau, kiti trum

piau; vieni gyviai pabunda, 
o kiti išmiega visą laiką. Il
gas miegas niekam nėra ma 
lonus ir neina i sveikatą. 
Prtstrodo,y kad- gyLdnas he- 
miegodamas nustoja kartais 
bent trečdalio savo svorio 
ir atbunda pavasarį nepa
prastai sulysęs ir išvargęs. 
Žiemos miegas labiausiai 
veikia riebalus, jaknas. skil
vi. raumenis, šios kūno da
lys daugiausia nustoja svo
rio. Įdomiausias tačiau 
klausimas. kaip gyvūnai 
taip ilgai gali išmiegoti nei 
valgę, nei gėrę. Žmogus as
tuonias valandas pamiego
jęs jau išsinori valgyti, tuo 
tarpu gyvūnai išmiega net 
keturis menesius, o kai ku
rie dar daugiau. I Ši kinu- 
širmą mokslininkai stengiasi 
taip atsakyti. Pirmiausia 
kai kurie gyvūnai susikrau
na maisto atšaižą. Vieni tą 
atsargą krauna savo kūno j 
taukų Įtavidalu. pav. lokys, 
kiti šiaip pasiiCųiina, pov. 
voveris prisirenka riešutui. 
Kiti gyvūnėliai vėl kokio 
sau tinkamo maisto prisi
renka. Tačiau maisto atsar
gos toli gražu neužtenka, <> 
daugelis gyvūnu jos visai ne
turi. Taigi išsilaikymą taip 
ilgą laiką be maisto tenka 
aiškinti ir kitomis priežas
timis. Viena iš tokių svar
besnių priežasčių kvėpavi
mo sulėtėjimas. Gyvūnai 
kvėpuoja deguonim Deguo

Dobrickis, Andrius, Jono sū
nus, išvykęs Į Ameriką 1903 m. ir 
gyvenęs Gilberton, Pa. Paieško 
giminės.

Deringai, Jonas ir \Villiam, 
menkoje gana senai. Iki 1920 
gyvenę Ba.vonne. N. J.: Jonas 
92 West 53 St., William — 
Vest 23 St.

Jeselskis, Vadas, Dzidorių sū-

I

ir

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

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

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

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

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

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

kių kuopų ir draugijų narius ir ĮnuS( gįmęs 1888-9 hk Kurtavėnų 
pavienius ar priklausote ar ne, at
silankyti į šią pramogą. Būsite 
užganėdinti ir linksmai praleisite 
vakarą ir susipažinsite su didele

- T- - , • - ,-,r • - • -kr • • * v • cs« ii,,, lietuvių kolonija. Visi, jauni ir se-l P-ni? Rn.i- iuskiene (N^rinkane) Naujoj Anglijoj, o ypač So. Bos-: . y . \ J .
, . T . . - - -i , .■ • m prašomi neužmiršti. Bus valgių'tone yri žinoma kaino 2era damininke. Ja nuo seniai praminė laks-į. _ . . 1

i 1 ' . _...•.<]!* ^eriniu
tinmlėlė. Dabar po tiek metų negirdėję kas nenorės ateiti ir pasi-| n 
klausyti jos gražaus dainavimo.

P-nia Rakauskienė Chicagoje nesėdėjo rankas sudėjus namuose, 
bet lavinosi muzikoje ir koncertavo lietuvių kolonijose. Ji yra pada
rius didelį progresą, muzikoje.

Ateikite į “Darbininko” koncertą, South Bostone, balandžio 21 d.,
; jos dainavimo pasiklausyti.

tūrą. Pavyzdžiu’, 
•i Įšalti i lvdą ir i 
va; šikšnosparniai 
kabėdami kur nors 
vali apšalti ledais, 
dvs pavirsta Šal 
kaip ledas. J u Širdys 
dau”’ šaltesnės už mer; 
širdis, kuriu šaltumu 

Idažnai nusiskundžia 
i jaiini vyrai.
d;ir žemesne tempei 
jos gali išlikli gyvos 
dytiis iki

— šalta kaip varlė.

Dabar Įdomu suminėti, 
kaip vi.«»ki gyviai išmitga 
lą žiemos miegą. Pasirodo, 
kad jie miega gąna nevieno
dai. Įvairios musės, vabalai.! 
vorai, vabzdžiai daugiausia 
lenda kur nors i plėšius, po 
medžiu žieve, samanas ir ten 
ramiai—miega, 
smulkių -gyvūnėl 
nėra dar susektai 
gelio jau ’ žinoma 
džiui žinoma, ka 
bitės, atėjus ru< 
gaišta, o palieka 
siutą motinėlė, kuri viena' 
Žiemavoja ir pavasari., susi-Į 
li|xlžiusi gTtštą. deda kiauši- j 
nėlius. iŠ kurių išauga bite-- 
lės. šliužai, prieš migdami J 
pasidaro sau loveles, patalus j 
— kriaukles, kiautus, ap-' 
daugalėlius ir juose ramiai į 
miega. Tokiuose pataluose 
jie gali pakę-ti labai žema, 
net liei laipsniu ir

I 39 įšventino į kunigus
P<c :.;i )>< nkiiidh nį J. E. Knr- 

i<:i!i il;)N < i’(šv. Kryžiaus 
| Ka; • tire j, Įšventino į kunigus 39 
>v. Jono senimą rijos auklėtinius.

ta:;,e yra buvęs Harvardo I'ni- 
r.Nin to ]>rofo.soritis kini. Robert 

II. Lord, kuri- priėmęs kataliku 
ji !<ej;r:;:> I92G m. įstojo i s< inin;;ri- 
Į.i; ir .'žymus •jyd;, toja-. kun. ('ti- 
j I . Kr,Iv. šiais metais nėra no
j'. '■!'<■ liet u\io, |><t už tai už poros', 
įmetu bu- įšventinti net du jauni-! 
j i;airiu: vi< nas iš S<>. Boston, o ki-i 
pa- iš < ambrid<r«-, aMss.
į < en Kloni jose dalyvavo <’ 
kunigu ir tūkstančiai svi< tiškių.

FULLER “RUNYSLĄS” 
Į SENATORIUS

Buvęs guli. Fuller su šeima su- 
I grįžo iš pietinių valstijų. Sugrįžęs 
p ėl Įsivėlė į politiką. Paaiškėjo iš 
i io 
i 7

i

PARSIDUODA
JAMAICA PLAIN—2-jų .šeimy

nų namas. Bargenas-$4,100. 4ir 4 
kambariai, elektra, maudynės, 
ikalbynčs, naujas plumbing, dide- 
is vardas, prie karų. $600 įnešti, 
ikusius kaipo renda. YVILLIAM 

CASS, 152 Warrcn St., Roxbury. 
Tel. Garrison 4109. (B.-12)

parapijoj, Šiaulių apskr. Ameri
kon atvykęs 1907 m. ir dar 1913 
m. gyvenęs Rochester, N. Y., dir
bęs siuvėju. Spėjama, gal jis bu
vęs paimtas kariuomenėn karo 
metu ir žuvęs, kadangi nuo karo 
laikų giminės jokių žinių nrra ba- 
vę.

Kunickis, Jeronimas, Danio sū
nus, Amerikon atvykęs apie 20 
m. atgal, seniau gyvenęs 913 E. 
Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa. 
Tėvai negauna jokių žinių nuo 
1923 m.

Misevičiai, Justinas ir Saliamo
nas, 34-35 m. amžiaus, į Ameriką
atvykę 1909 m. Einant gandais 
abudu tarnavę Amerikos armijo
je, ir Justinas esą žuvęs ekspedi
cijoj į Rusiją. Kilę bene iš Kė
dainių apskr., nuo Surveliškio. 
Paieško motina.

Žukovskis, Platonas, kilęs nuo 
Merkinės, Alytaus apskr. Ameri
koje apie 22 metu, gyvenęs Bos
tone.

Zaveckas, Pranas, Jono sūnus, 
kilęs iš Audiejiškės, Pilviškio v., 
Vilkaviškio apskr., 46 metų am
žiaus, prieš kari gyvenęs Brook
lyn, N. Y. Turįs brolį Vincą, irgi 
Brooklyne. Tėvai negavę nuo jo 
žinių nuo pat karp pradžios. Ka
ro metu 
nėn.

Vileika, 
nių km.,
čionių apskr. 
prieš karą, 
pie jį jokių žrnių.

Vaškevičiai, Juozas, Vincas, fi
na ir Juzė, kilę iš Vištyčio, Vil- 

m.
a-

Pihmtnlnkas — Mot. Versiackas,
694 E. Fifth St., So. Boston, Mas^ 

Vice-Pirmininkas — Povilas Rukai,
125 Bowen St., South Boston, Masa. 

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

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

Iždininkas — Andrius Zalieckas,
150 H Street, Soith Boston, Mass. 

Tvarkdaris — Kazys Mikalionis,
906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Draugija laiko savo susirinkimus kaa 
antrą nedėldienį kiekvieno mėnesio 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Silver gt., 
So. Boston’e, 1:3O vai. po pietų, 
Ateidami susirinkiman prašome at
sivesti naują narių prirašyti prie 
musų draugijoj.

Pirmininkas — J. Grublnskan,
24 Prescott St, Readville, Masa. 

Vice-Pirmininkas — J. Markelionlt
140 Bowen St., So. Boston, Masa 

Prot. Raštininkas — P. Milius, ,
541 K. Seventh St., S. Boston, Masu 

Fin. Raštininkas — M. šeikis,
364 W. Broadway, So. Boston, Mase 

Iždininkas — V.. Balutis
36 Mercer St, So. BostOD, Mas^ 

Maršalka — J. Zaikis,
7 VVinfield St, So. Boston, Mass 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, po 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mass.

LABDARYBĖS REIKALAMS 
VAKARAS PAVYKO

Sekmadieny, bal. 7 d., bažnyti
nėje svetainėje, ivyCo šv. Vincen
to de I’aul’o Labdarybės draugi
jos vakaras. Lomeli’io Merginu 
Sodalieijos mėgėjos, kun. F. Jurui 
vadovaujant, vaidino “Nepaisin- 

daug loja.” Žmonių buvo daug. Pla
čiau apie vaidinimą žadėjo para
šui korespondentas “Plaktukas” 
1 itanre numery.

DIDELIS BARGENAS
’arsiduoda So. Bostone 2 šeimy

nų namas su šiluma, voniom ir 
skalbynėm. Viskas geroj padėty. 
Geras pirkimas ant lengvų išlygų. 
Gera vieta. Parsiduoda be agen
tu. Šaukite tarpe 5 ir 7 vakare. 
S. B. 0815-R. <

taviškio apskr., visi apie 50 
amžiaus^ gyvenę Nctv Yorko 
pylinkčso.
Vitkevičiai, Juozas, Martynas

Josvai-
Ameri-

Ant Rendos—Parsiduoda arba 
Mainais

PRIE JŪRIŲ VASARNAMIAI 
Nantasket, su garadžiais.

DABAR atdara pasižiūrėjimui: 
kertė <• ir Ileach Avė., tyavelaiul: 
fiirnnrv šiluma, prieky žemė-: 1‘ 
lotas 2X.0<»t» j«ė<lų--ir keli maži tia- 
litams lotai; tnipvt Coacord upė. 

| r.illericsi Jotai; easlt arba išmokė
jimai; mažas Įr^-šimas.

Viršuj Arlington Heights
1 ir 2 šeimynų namai, šilto van- 

I •Ietis šiluma ir visi įtaisymai, šauk
arba rašyk : DR. GRADY. 327 Tre- 

St.. Capitol 5395.

maišini dažniausiai pakan
ka siGaiipvtii tauku.

Ik'ig'ant kalbėti apie žie
mos micyrą. reikia pasakyti, 
Kati yra ir tv/.svo-o.s- nvo/as. 
Šiltuose sausuose kraštuose, 
kur saulė diena iŠ dienos 
kaitriai šildo, gyvūnai, ne
gaudami drėgmės ir maisto, 
lenda i drėgnesnes vietas ir 
mu ga vasaros miegą. Vasa
ros mi< gą miegančių gyvūnų 
pasitaiko ir mūsii kraštuosi'. 
I’avyzdžiui, mūsų krašte va- 

pedas. *<aios miegu užmiega kai ku- 
>eni b.- rios varlės, dėlės, vijūnai, 
■go. ar- \ ašaros miego reiškiniai v, 
ai. Kai j ra panašūs į žiemos miegą ir 
ai mie-į;; p .k ritai miegą. \ isi šie 
i mais-1 D iskiniai vra labai Įdomūs 
i’" grei-Įir mokslas jais labai dotni- 
•Jiinis[si. - M. L.”

i

z
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RAKAUSKIENĖ WORCESTEEY
Art. Elena Rakauskienė (Narin- 

I aite) pereitą šeštadieny išvyko 
\Vorcesfrr, Mass.

Sekmadieny, bal. 7 d. giedojo 
šv. Kazimiero bažnyčioje ir tos pa- 
i apijus jubiliejiniame koncerte.

i

I
PARSIDUODA PENEMI 

PARŠIUKAI

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

ir Ig- 
gyve-
New

vaikai

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

Pirmininkė — Jieva MarksienĄ
625 E. 8th St., S. Boston, Mana, 

Vice-Pirmfninkė—Ona Zulonien^
11 Monks St., S. Boston, Masą, 

Prot. Rast. — Ona SiaurienČ,
443 E. 7th St., S. Boston, Masą, 
Telephone South Boaton 3422-R. 

Fin. Rast. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St, W. Rorbury, Masą. 

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

Tvarkdarė — Ona Mizgirdien^ 
1512 Columbia Rd., So. Boston. 

Draugija savo susirinkimus l&ikt 
kas antrą utaminką kiekvienu 
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p> 
bažnytinėj svetainėj.

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

L. R. K. SALDŽIAUSIOS MRD. 
V. J. PAŠALPINfiS DR-JOS 

VALDYBA t

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

Borksbire ir Chester 
Yorkshiro ir Chester 

Persiančiam GOD. Nero- 
tiž gurbą. Garantuojam

I NEW ENGLANO AUTO 
. SCHOOL

i 8 lekcijos................... I
License kursas........ $10.00 x

Išsimokyk su musų naujnlM karais
A. BENDORAVIČIUS, Prop. 
579 Tremont Street, Bdston.

Kunųia* Unlon Purk

$ 5.00 
$10.00

Kazys, iš Mazgalių km., 
nių v., Kėdainių apskr., 
koje apie 20 metų.

Varaškevičiai, Motiejus 
pas, tėvas ir sūnus, seniau 
nę 769 Washington St., 
York City. Ieško broliai.

Vitkauskai, Petras ir jo
Juozas ir Anelė Bakanienė, gyve
nę Athens mieste, nežinia kurioj 
valstybėj.

Jochimavičius, Jonas, kurio ieš
ko sesuo Statė Rinkcvičienė, Kau
no.

Umbraziūnas, Konstantinas, iš 
Saplių km.,- Tverečiaus parapijos, 
Švenčionių apskr. Paieško brolie
nė.

Stroga, Juozas. Jono sūnus, 38
m., iš Šapių km., Traupiu v., Ck- 
mergės apskr., seniau gyvenęs 42 
Orr St., Pittsburgh, Pa. įvaro me
tu tarnavęs kariuomenėje. Po ka
ro giminės nėra gavę jokių Žinių.

Ailauskienė - Gečauskaitė, Anta
nina. Walterio žmona, Amerikon 
atvykus 1910 m. iš Jonavos, se
niau gyvenasi Sturgeon, Pa. 

Į Ieškomieji arba apie juos ką 
nors žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti šiuo adresu: Consulatc

9$ Lilhuama, 1 ark ra| vakare, pobatnytlnėJ 
Rovr, Netv York City. Fifth Su So. Boston, Man.

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

Vlce-PIrmlnlnkM — A. Naudžiunns,
885 Rroadvvay, So. Boaton, Masa. 

Prot. Raštininkas — V. TamoltunM,
40 Marine R<1., So. Boston, Ma*. 

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

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

Tvarkdaris — J. I-eėdoskas.
141 Rovven St, So, Boston, Maa*. 

Draugija laiko susirinkimu* kas anV /A 
rų panod^l| kiekvieno mėnesio 7^0
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Antradienis, balandio 9 d.,1929 *

30|LDS. Kuopų Susirinkimai
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BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks balandžiu 2G, 7:30 v. 
vakare, Karalienės Angelų para- 
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir Souih 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

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

Kviečia Valdyba

pavidalo, nuo jos atsiskyrė 
męnulis. Būdamas raažes- 
nis greičiau už ją atvėso ir 
paseno. Nežiūrint tai, kad 
mėnulis arčiausiai yra že
mės, apie jį nedaug težino
ma. Žinoma, kad mėnulis 
neturi oro, nei vandens, o 
jei nėra oro, tai mūsų suly
gti samprotavimais negali ir 
g.vvvbes būti. Dieną mėnu
lio paviršiui nuo saulės 
spindulių labai Įkaista, karš
tis pasiekia net 200 laipsnių. 
Nesant oro supančio sluoks
nio, saulei nusileidus greit 
atvėsta. Naktį mėnulio pa
viršiuj būna tiek didelis šal
tis, kokis mums žemėje sun
ku ir Įsivaizduoti. Manoma, 
kad nakties metu šaltis pa
siekiąs 200 laipsnių. Oro ne
buvimas ir toks didelis oro 
šilimos svyravimas patvirti
na. kad jokios gyvybės mė
nuly negali būti. Pro ge- 
jiiailsius žiūronus mėnulio 
paviršius kaip koris atrodo, 
visas išduobėtas, giliom tar
pukalnėm išraižytas ir ne- 

jpaprastai kalnuotas ugmia- 
ikalniu kilimo Rainais, su 

1>:,T [krateriais viršuje. Buvo ma- 
^‘naijpoma. kad tie kalnai yra sp

ruko naj veikusių ugniakalnių žy
mes. Tačiau geresni žiūro- 

Visi tie 
krateriai arba duoliės yra 
krentančių meteorų ('dali
jaus akmeni]) išmuštos ta
da. kai mėnulis dar nebuvo 
sustingęs. Nukritę kaip mo-

W0RCESTER, MASS.
LDS. 7 kuopos susirinkimus į- 

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

Valdyba'

Valdyba

I

DFk A. J. G9RMAN
BRITAIN, CONN.

į įRusiją.

Raštininkė

lo-

i

X.

I

PRANEŠIMAS
KĄ

ar nešokinėja?

I

J

ap-

I

/

laidojimus

!

l

ę

i

258 Broadway, So. Boston
Telephone So. Boston 4486

Mirus šeimynos nartui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai

Life 
O.

JIS SUVALGĖ 
ar obuolčliai žali?

Graborins ir Balsamnoto jas
877 ir 448 Oambridge Street 

Cambridge, Man.
Telephone Unlverrity 8881-W

1

Nariai, 
neturite mokesčių kny- 
gausite susirinkime.

Valdyba

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GAT.INAUSKAS)

414 Broadwayį So. Boston
T<4. So. Boston 2300

Ofisas nuo 10 iki 12 vai.
ryto, nuo 1 :3O iki 5:30 po piet ir 
nuo (’> iki u vakare, šventą <1ieną 

pagal susitarimą

- Tėte,

— Taip.
— G jič
- - Ne.
— Tr be kojukių ?
— Na, žinoma.
— Na, tai, reiškia, aš suvalgiau

\arlę. L. Vitkauskas
(“Žiburėlis’*)

I

a99999999999S99999999999ea9999tHM999«&V99<999999999999

Svetimšalis klausia berniuką:— 
Kodėl .jūsų kaimo nėra nė vieno 
paminklo? Ar čia niekad nebuvo 
gimęs no vienas didelis žmogus?

Kaimo berniukas: Niekas! Pas 
mus gimsta tik maži kūdikiai. PAIEŠKAI’ Stanislovo tVajciekovsky, 

kuris gyvenęs So. Bostone. Lytino. 
Holyoko ir Wor<-(‘stery. Iš Lietuvos pa
eina iš Dusmeny. Kas apie jį žino arba 
jis pats malonėkite atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą. VIKTORIJA \VA.I- 
CIEKOVSKIENR, 46 El!sworth Street, 
\Voreester, Mass.

Jeigu nenori, kad Tamstos vaika 
pamirštų gimtąją lietuvių kalbą 

tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ 

LAIKRAŠTĮ 

“SAULUTĖ”

Pabaigęs N. V. univeršity niedika- 
iiška kolegija: buvęs gydyfoju Et. 
Hamiltonl.iuoninėj. N. Y.; chirur
gas į < >tit ratient Slaft' Dnvellio li
goninės. Daktarus Miesto Dispen- 
sary: Sujungtas prie St. Jobus 
Ligoninės; Medikališkas ogz.ami- 
nuotojas <lei Metr<>|>olitaii 
Ins.: I.o\vell YMCA. Gyni.:
E'oresters <>f Anieriea : Vai. Antr.. 
Ketv.. šeštad. 10 iki 12 ryte. 2—5. 
7—S vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont Sr. Patarimas <lul;<ii.

1iaj ro(Į() ka ki^a.' 
:| Tel. Brockton 5112 ^krateriai
| DANTISTAS fc'

— I 
Š S

Iv meteorai susmego, palik- 
'•įdami dideles duobes. Kai- 

kurių duobių skersmuo šie-I
(GUMAUSKAS)

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

Ofiso valandos: Ryte nuo 10 
JO iki 12 vai.; dieną nuo 2 4
iki 5 vai.; vakare nuo 6—8 val.$ vin 1D L-ilnm

— ■ - - -   ------------------X | ** B 1 vz! f t ■

Sekmadieniais pagal .surtarties. aPR. GRADY
SPECIALISTAS

dutimško svanimo žmogus 
mėnuly tesvertu tik pusant
ro kilogramo. Dėl to vienu 
šuoliu .jis tenai galėtu už
šokti 50 metru aukščio. Mė
nuly žemė atrodytu labai 
šviesus kamuolys. “Tr.”

LAIMĖS IEŠKOTOJAI TARP 
ŽEMĖS IR ORO

Laikraščių žiniomis, Ru
sų koncentracijos stovyklo
se ir kalėjimuose daliai' sėdį 
šimtai iš užsieniu atbėgusių 
žmonių, daugiausia darbi
ninkai, ir esą atbėgę Į čia iš 
kaimynių/ valstybių. Jiems 
blogai sekęsi savo gimtinėj 
ir prijausdami komunizmui 

1 A. * * v

PRANCŪZAI APIE 
PILSUDSKĮ

Prancūzu žurnalas
cri dės pęuples,’’ rašydamas 
apie dabartinį Lenkijos val
dovą. Pilsudskį, pažvmi, 
kad

“Maršalas, kuris gimė Vil
niuj, yra, kaip žinoma, lietuviš
kos kilmės. Jis mėgsta .šaTia sa
vęs lietuvius, susibūrusius, kaip 
ir jis, Šventojoj Lenkijoj, dide
liam daugelio tikrųjų lenkų 
nusivylimui.

Bet kas drįstų, šą jums sa
kau, rizikuoti iššaukti nervišką

700 metru 
savaime mė- 
šviečia tik 

atmušdama*.

nulio kalnu sudaro milžiniš- 
jko aukštumo žiedo pavida- 
ilą. nuo 90 iki 110 kilom, pla- 
jtumo' ir siekia 
(aukščio. Pats
'nulis tamsus.
I

[saulės šviesa
:?\Iėmilio atmušta šviesa 000.- 
000 kaitų silpniau šviečia 
[kaip saulės. Dėka mėnulio 
[masės lengvumo. kiekvienas 
[iš žemės daiktas mėnuly 49 
kartus būti] lengvesnis. Vi-

T ei. So. Boston 0506-W. f
Lietuvvs Dantistas |

A. L KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston |

(“Keleivio” name) | 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, f 
nuo 1:30—6 ir nuo 6<>0—9 | 
vakare. Seredomls nuo 9—12 | 
vai. dieną. Sukatomis nuo 9 | 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 £ 
iki 12 (pagal sutartį). |

Worcesterio Lietuviams
Vietoje buvusio “Amerikos Lietuvio" 
galite gaut dienraštį "Draugą." kuris 
esąs daug geresnis ir pigesnis, tik 3c. 
egz.. į antrą dieną ateina, šiuomi tarpu 
daug svarbiu žinių yra iš viso pasaulio. 
Taipgi čia kerpatrt plaukus ir galite 
gaut pigiai piano lekcijas. Su tikra pa
garba,

JONAS VINICKAS,
63 Penn Avė., Kamp. Harrison St. 

W o r c ester, Ma s s.

tikėdami čia laimę rasią, bet 
apsivylė. Rusai i tokius atė
jūnus žiūri su nepasitikėji
mu. kaip Į šnipus ar kontra- 
bandistus ir suėmę uždaro i 
koncentracijos ’ stovyklas. 
Čia kuri laiką juos seka ir 
jei jų nuomonės nepasitvir
tina — grąžina i tėvynę, liet 
kadangi tokių pabėgėliu ne
labai kas nori beimti atgal, 
laimės ieškotojai pasilieka 
likimui Rusijoj ir gyvenimo 
sąlygų spiriami turi sueiti 
Į santykius su vagimis ir ki
tais nusikaltėliais ir taip 
baigti savo gyvenimo dienas. 
T kitus kraštus jų taip pat 
neįsileidžia, laikydami .juos 
.jau sugedusiais žmonėmis.

šių ‘‘laimės" ieškotojų! 
daugiausia yra iš Lenkijos.! 
Latvijos ir k.

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

332 WEST BR0ADWAY SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. South B<Fton 1662—1373

OFISO VALANDOS NUO 9 RYTO IKI 9 VAKARO

DAR VIEKĄ NEGIRDĖTA PROGA!
SOUTH BOSTONE

2 Šeimynų nnm.is ir krautuvė. Kampinė, vieta. Romios $820 J metus. 
Kaina $6.500. įnešti nemažiau kaip $1.000. Likusius išmokės to namo 
rendos. žmogus gali daryti gerą pragyvenimą. Gera vieta gyvenimui 
daryti, nereiks eiti pas kitą ieškoti darbo. Nanjni ištaisytas iš lanko ir 
iš vidaus. Kreipkitės tuojau pas: A. J. KUPSTIS, 332- W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Teis. S. B. 1062—1373.

Parūpinant mortgičius namams Ir ūkiams. Kas turi pinigų dėl mort- 
glčiib kreipkitės pas mus. Tnšiurinnm viską, reikalaujant duodam ir ant 
išmokesčio—tik Mass. valstijoj.

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

Parduodam anglis Ir malkas, priatatom Į namus ne toliau kaip 12 my
lių nuo Bostono.

PARDUODAM LAIVAKORTES IR SIUNČIAM PINIGUS I VISAS
ŠALIS.

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

Įvyks penktadieny, baland. 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
'num. 12 AVater St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti Į ŠĮ susirinkimą, nes turime 
svarbiij reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivestų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

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

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

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

4’’
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CAMBRIDGE, MASS.
LDS.,8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 14, tuoj po sumos, Lietuviu 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyta

susijaudinimą, prikišti tą faktą 
diktatoriui? Bet Lenkijoj dar 
yra drąsių žmonių.

Vienai jaunas besmegenis ne
svyruodamas padarė nediskre
tišką priminimą dėl perdidelės 
lietuviškos aplinkumos. Ir jis 
susilaukė triukšmingo, kaip žai
bas, atsakymo iš karštapykčio 
maršalo:

«

— Tamsta manai, — sušuko 
Pilsudskis.—kad aš sugebėčiau 
be savo lietuvių suvaldyti jūsų 
girtuoklių gaują?

Kokiais mandagiais žodžiais 
tai yra pasakyta, ar ne tiesa?”

C i IJp ’ ’

BALTIMORl^ MD.
Balandžio 14 d., sekmadieny, 

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

LAWRENfc, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas ivvks 

balandžio 21 d., po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti Į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti, 
kurie dar 
gučių tai

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

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

Valdyba

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

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

Juokeliai
---------------------------- —------------------- —

NESUTINKA

“Ko judu dabar pešatės?” 
klausia motina.

“Mama, Juliuks užima pusę
vukės!”

“Tai gerai,” atsakė motina, 
“tegul Juliuks užima vieną pusę, 
o tu antrą.”. /

“Kad, mamvt,” skambėjo atsa
kymas, “jisai savo pusę nori turė
ti viduryje, o man liepia gulėti iš 
abiejų pusių.” (“Šv. K. A. A.”)

— Ar tu proto nustojai, Petreli, 
ateini Į mokyklą visiškai nesusišu
kavęs !

— Aš neturiu šukų, panele mo
kytoja ! _

— Galėjai paimti nuo tėvo!..
— Jis neturi plaukų, panele mo

kytoja !.. L. Vitkauskas
(“Žiburėlis”)

NEW
LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieny, balandžio 21 d. š. m. 
Svarbu, kad Į šį susirinkimą atei
tų visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti prit 
mūsų brangios organizacijos.------

Nepamirškite užsimokėti duok
les.

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

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

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

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
baland. 21 <1., tuoj po pamaldų, šv. 
Jurgio parapijos mokykloje. Visi 
kuopos nariai yra kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei
kalo. Valdyba

PROVIDENCE, R- I. -
’ t ’

L. D. S. 11 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks sekmadieny, 
baland. 21 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, kad 
visi šiame susirinkime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiems.

PARSIDUODA BAR’AS
Tinka salei, Lunch ruimiui arba 
dėl Ice Crcam parlor. Kaina ma
ža.

Turime pardavimui gerų farmų. 
miestuose gerų namų, toniko iš- 
(lirbystę, grocer štorų, barber 
shop ir kitokių ištaigi].

Dėl informacijų kreipkitės pas 
; W. M. MITCHELL, Real Estate 
j Agency, 36 E. Pearl St., Nashua, 
N. H. (B.-5)

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

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

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

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

Valdyba

PRANEŠIMAS LŪS. CONN. 
APSKR. KUOPOMS

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

M. Blažauskaitč,
LDS. Conn. Apskr. Rašt.

BRANGŪS TAUTIEČIAI
Ka« ugdytų Jumyse Broliai-Užjurie- 

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

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

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

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

Su pagarba.
“Šaltinio" Administracija

DIDŽIAUSIA DOVANA .
Neužmirškite užsakyti savo my

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

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

nas, Liaudies Namai, “Ž vaig- 
ž d u t ė s ” Administracija.

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

Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: ‘ ‘Saulutės’ ’ 
tracija Jurbarke.

Tel. So. "Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
O f šio vnlundo*: 

nuo 9 Iki 12 ryte Ir nuo 2:30 iki 5 
ir nno 6 Iki 8 vai. vakare. Ofisas 
uždarytas subntos vakarais ir ne- 
dėldieDials. taip-gl seredotnls nno 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

)> —■

P. J. AKUNEVIČIUS
LietuvisGraboTius

-■

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

S. BARUSEVIČIUS
Lietuvis Grnborius. Balsuomno- 

tojas, Ileal Estate ir Bubile 
Notaras 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester Av.
Dorcheater, Mass. \

E. V. WARABOW
(VVrublIanskris) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Nonvood, Mass. 
Tel. Norwood 1508

MONTET.LO OFFICE 
104 Atneš Street 

Telephone Brockton 1644-J

i

Adminis-

PATARNAVIMAS
IR NAKTĮ

kurtuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sntnnplna ge
rokai pinigų.

Mano kaina ri
doms ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRARORTUS

162 Rronthvay. So. Boston. Mm 
Rostdonoe: 313 W. Third St. ■

Tplefonas: Sonth Boston 0604-W.




