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ė- KLAIPĖDA. — Apie fi- 
* nansines derybas tarp cent

rop valdžios ir Klaipėdos
- ^krašto direktorija išleido ši- 

tokį komunikatą.:.
p “Iš delegaeijos, kuri cen

tro valdžios vardu veda fi- 
nansines derybas su Klaipė
dos kraštu, vasario 4 d. bu
vo atvykę į Klaipėdą pirmi
ninkas, valstybinio apdrau-

»
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dimo įstaigos direktorius p. 
Feterauskas ir nariai, sta- 
tistikos biuro direktorius dr. 

p Mįcuta ir finansų ministeri- 
r jos*referentas p. Leonas.

Delegacija išbuyo'Klaipėdoj 
į . iki vasario 8 d. Per tą lai

ką krašto direktorijoj įvyko 
v keli. posėdžiai, kurių tikslas 

«buvo suteikti centro valdžios 
delegacijai smulkių žinių a- 

% pię Klaipėdos krašto valdy- 
. mo,- mokesčių ir tt. tvarky- 

mą, o taip pat apie įvairm 
‘. valdymo sričių būtiniausius 

finansinius, reikalus.
Susitarta kitą savaitę .vėl 

> tęsti dėTvbas toliau Kaline.
Abi pusės sutiko, kad; rei-

Brazilijos žyiųiapsias lie
tuvių emigrantų savaitinis 
laikraštis “Lietuvis Brazili
joj,” minėdamas savo meti
nes . įsisteigimo sukaktuves^ 
praneša, kad jį perėmė leisti 
nauja spaudos bendrovė 
“Šviesa,” kuri suorganizuo
ta koperatiniais pagrindais. 
“Šviesos” b-vės pirmininku 
išrinktas kun. J. Valaitis, 
kuris dar; tie to, ir aktyviai 
bendradarbiauja minėtame 
laikrašty. ;

j Pajus yra .100 milreisų.

savią spaustuvę. Dabar 
“Lietuvis Brazilijoj” spaus
dinamas K. Uckaus “Biru
tės” spaustuvėj.

Jubiliejinis “Liet, Brazi
lijoj” n-ris (nr. 2, 1930 I. 
11 d.) yra 8 puslapių, gan 
įdomus, su atatinkamais 
straipsniais ir 
mis. Be to, daug žinių iš i 
lietuvių emigrantų gyveni
mo. ' * 1

A “Lietuvio Brazilijoj” rer 
(faktorius yra St.. Šakelė-
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LIETUVA KVIEČIAMA Į TARP- 
TAUTINĘ PEDAGOGINŲ 

PARODĄ LENIN
GRADE t

Kaunas. — švietimo mi
nisterija šiomis dienomis 
gavo iš SSSR pakvietimą

x NUOSTOLIŲ PADARE APIE 
$40,000,000. A

Paryžius; kovo 6 d.— 
Per paskutines tris dienas 
apie 300 žmonių žuvo po
tvyniuose, kurie’ .nuplovė 
pietinę ir ’centralinę Pran
ei ją. Didžiausi potvyniai e- 
są Montauban ir Moissac, 
Tarn pakrantėse.

Praneša, kad vien Moissac 
150 žmonių žuvo,- 500 namų 
sunaikinta ir 2,000 žmonių 
liko be pastogės. Reynies 
kaimelis iš 500 gyventojų 
visai sunaikintas ir 12 žmo
nių žuvo. Albias, su 1000 
gyventojų,'trys žuvo. 20 na
mų sunaikinta. . -

St. Antonin, miestelis ; 
3000 gyventojų, du žuvą tl 
25 namai sugriauti.' * • 1 * 7 
upė vis dar kįla ir g 
tikėtis didesnių nelajmiųj 
Ligšiol vanduo padarė m 
stolių apie $40,000,000.

Naujas ministerių k 
tas gamina deklaraciją 
lamentui, kad paskirtų 
gii nukentėjusių sušelpiu

Tardieu reikalauja $!,-«;■ 
200,000. Audringas vanį 
^sugriovė ir nunešė, ne-t 
tūkstančius nąmų, >bet į 
daugybę tiltų. Žmonės nega* 
Ii susisiekti ir daugelis 
ta badu.

V.

BERLYNAS.-—‘ ‘ Deutšche 
” iš va- 

kad Vokie- 
nepapras- 

veiklumas.
jlO vietinių.dalyyauti jų ruošiamoje nuo 

šių mėtų liepos 1 d. ikkrug- 
piŪČio 15 d. tarptautinėje 
pedagoginėje parodoje. Pa
roda įvyks Leningrade. Pa
rodoje dalyvauti pakviesta 
daug valstybių. Lietuvos 
švietimo ministeriją dar ne
davė sutikimoj bet pakvieti
mą ir parodoje dalyvavimo 
klausimą studijuoja.

AJlgemeine Z^femg 
sario 7 d.
rijoj pasirei 
tas klaipedif
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1,070, lenkų—85, ru-būti' atšaukta.

" krinti vidurių: s kabelė j imą.
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212 VINIŲ VIDURIUOSE

Lodzės ligoninėn buvo at
vežta moteris, kuri skundėsi

girtuokliais ir proto 
niais.
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ką . j klaipėdiečių *1 atžvilgiu; 
Jos nuomone, klaipėdiečius 
nereiktii=įversti pasilikti jų 
tėvynėj r jei jie i pageidauja 
visai: persikelti < į Vokietiją.

.4' \ 
v f ' ,

ArbJBabraviči us j ssU

4

. d t;

Į! tn f 

—J
**' **

t *

_ 4

t 
.»'-r

K
• “ * ■ r *

. t r! * '

A . .

—eL

I

Floridoj.

-e Vi ‘

>

r
4

4

J

iliusrtacijo4Jau isist 
grupių į vai 
dalyse. 
steigiama* 
čių sąjunga, 
eių judrumas 
įimi yra 
le "Berlyno 
jungos pi 
tos Bonner^-* . .
gija. Berlvncfsąjunga turi 
apie 1,000 hajii 
klauso taip pąt daug vokie
čiu iš kitų krito dalių, ku- • * •. < r . k. . » r —
tiems rūpi Kli pėdos krašto 
reikalai. Be t , Berlvne su- 
siorganizavo gaunuomenes 
grupė, kuri pa ak laikraščio 
“išdidžiai nci$ ja baltą sky
dą šū jii 
v* ‘ • 7 5, znim.* 
j . • J
i. Per 
ąąjdiįčs

B-vė norinti įsigyti dar nuo- .Puišys. 
-----------------------——.. , ■—i

PRAŠYMAS KRAŠTO APSAUGOS 
rtlNISTERIUI

’ A ‘ . ■ ■ J

V '' •*' * .

K.VrČ.Vyf. krašto apsaugos įstatymais 
įregistruotų draugijų veiki
mo varžymas nėra numaty
tas. Taip^pat prašoma ne
apsunkinti kultūrinio darbo 

kimo Centrui, ir jam pri- darbuotojams veikimą per
dėtais reikalavimais, kaip 
paskaitų konspektų ir kt.<

KAUNAS
Valdyba parašė ponui Kraš
to Apsaugos Miništėriui raš
tą, kuriame prašoma leisti 
laisvai veikti kataliku Vei- 
V - ' - ■-
klausančiom katalikų orga
nizacijom, nes ypatingais 
į ’ ” ' •• T. *4 ■ * X
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Vokietijos 
Hannovery 

klaipėdie- 
klaipėdie- 

iele savo da- 
namas dide- 

iečių suf- 
ės. Elzbie- 

►epfner ener-

JAU TAIKO “BESIEDOVSKIO 
J ĮSTATYMĄ”

Maskva. —Šiomis dieno
mis. Sovietų teismas pirmą 
kartą pritaikė Besiedovskio 
įstatymą. Aukščiausias Mas- 
kvos teismas išnagrinėjo bu
vusio Berlyno Sovietų pre
kybos atstovybės tarnautojo 
Malkiso bylą, kurioj jis bu- 

’ Vo - kalt i namas kai kruiais 
nūsižengimais • ir tuo tikslu

PARYŽIUS, kovo 5 d.— 
Prancijos naujasis ministe- 
rių kabinetas, šiandie, gavo 
parlamento pasitikėjimą. 
Premieras Tardieu • parla
mentui pareiškė savo .veiki
mo-

5-*- 
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T

ordino kry-
.

diečių 
Savo’

•Bren-

pasitikėjimą, 316 balsų
263 prieš.

Tą pačią dieną išvykoj
Londono laivynok 
ciją delegatai

**• .1 «£■'

ARGENTINOJE

Buenos Aires, Argentina 
— Lš priežasties didėlio lie
taus vietomis kilo dideli po- 
tviniai. Pridarė daug nuo
stolių. ' .. -

LIETUVOS KONSULAS 
z AFRIKOJ

Buvęs Lietuvos atstovybės 
' Londone sekretorius p. K, V. 

Račkauskas paskirtas kon- 
rvsulu į Rago miestą (Kapšta- 

tą), Pietų Afrikoj.
• — * ■■ ■—

WASHTNGTON(D:CJ 
kovo 6 d.—-Komunistai, pri
sidengę bedarbiais, suruošė 

! demonstraciją prieš Baltuo
sius Rūmus. Pradėjo triukš
mauti. Policija paliepė išsi-. 
skirstyti. Į nepaklusniuo
sius komunistus paleido 
draskančias bombas.

Boston  * Mass.—Komunis
tų “bedarbių” demonstraci
ja buvo negausi. Policija 
jiems leido mitinguoti ant 
Boston Common.

TRYS MILIJONAI BEDARBIŲ AMERIKOJE, 
SAKO DAVIS

WASHINGTON, D. C.,’ 
kovo 5 d?;— Darbo sekreto
rius Davis pripažįsta, kad 
Jung. Valstybėse šiuo metu 
yra trys milijonai žmonių 
be darbo ir kad bedarbių 
skaičius sumažėsiąs pradėjus 
viešuosius darbus. Gal ir su
mažės, bet nebus mažesnis 
kaip 3 milijonai.

5 Dabar-bedarbių- yra kur 

kas daugiau. Apskaitoma, 
kad esą apie penki milijo
nai. Tas skaičius vis didėja.

I •'

--------- /
Bedarbių klausimu val

džia turėtų daugiau susirū
pinti, kitaip jie gali, vargo 
ir skurdo verčiami, sukilti.

Valdžia daug laiko ir pi
nigo aikvoja mažos vertės, 
reikalams, bet svarbiuoju 
bedarbės klausimu beveik 
nieko. Tiesa, kongrese buvo 
iškelta, kad bedarbiams pa
skirti $50,000,000, bet taip 
ir liko nepaskirta.

-- ■ < » t A

Sotus alkano neužjaučia.

Šūkavo ir keikė “ supuvu
sią ;tvarką'.” Darė taip, kaip 
buvo įsakytą iš Maskvos. 
Besiklausydami bedarbiai, 
kuriu Bostone vra, nemažai

v • - » ■ f. ; : ; fk,5 z S-. «
prądejb pr6testUoii;"; kad 
įbroliai komunistai77 Jie be
darbiais rūpinasi, o Maskva. 
.Vadinasi nutraukė maską. 
Tūlas Jackson Wales, ko
munistų partijos sekreto
rius, puolęs John Kellv 
mušti. Kilo riaušės. Pašauk
ta daugiau policijos.. -

Kitas būrelis /komunistų 
nuėjo prie Statė House ir 
ten susimušė. Pribuvo dau
giau policijos su ginklais ir 
draskančiomis bombomis.

Sako, kad komunistai 
puolėsi muštis už tai, kad. 
kas tai iš publikos sušuko: 
“Raudonas.”

Nors komunistai daug šū- 
__fkavo prieš tą dieną, bet “so- 

idariškumo dienoje*’ pasi
rodė žvirbliais. Taip ir buvo 
manyta. • ,

Stopoje irgi pasirodė be “pe- 
p’o.” Paryžiuj, Vienoj, Londone, 
Mtmkhe ir kitur įvyko demon
stracijos, bet policija visur rau
donuosius tĮįįfil ^ncržtesniioš 

sius pasodino-?

r
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PRANEŠAME 1 j
■ > r < C

kad kitame “Darbininko” nnmery įdtefane aodalbto Pleč
kaičio ir kompanijos byloa,-prtttča prisiekutiąhl lotame, 
smulkmenišką, aprašymą. Tame aprašyme rasite kiekvieno 
kaltinamojo HMymą. Plečkaičio, dirbusio VUaillje nž len
ką grašiui judoūšką darbą, paatteiainhpM |AtomW;įr 
nušviečianti* sodaidemokratą darbuotu LHtĮvraf “lbbttį.”
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sė Malkisą sušaudvti. Spren- 
idimaš turi būti įvykdytas 
per 24 valandas . Mąlkisui 
sugrįžus į Sovietų teritoriją.

KASM9K0S1LIĖTUV0S 
UNIVERSITETE

b ■ —.
Kaunas. — Pereitą semes

trą Lietuvos universitete 
mokėsi 3,812 studentų, jų 
tarpe 2,815 vyrai ir 997 mo
teriškosios giminės. Dau
giausia studentų yra 20—30 
metų amžiaus. Seniausias 
studentas turi.. 64 metus ir 
jauniausiaą 18 metų. Tiky-

£ Vokietijos valdžia sunkinda
ma klaipėdiečiams įvąžiavi- 
mą į. Vokietiją,, tūri /‘tiesių 
ketinimų.” Ji nori, kad vo
kiečiai ten pasiliktų ir pa
laikytų vokišką tendenciją. 
Tačiau pirmininkės nuomo
ne ta prievarta neduos gerų 
rezultatų. Priešingai, reikė
tų klaipėdiečiams daryti kuo 
daugiausia visokių palengvi
nimų, kad jie galėtų atva
žiuoti į- Vokietiją ir, čia pa
sisemti naujos drąsos jų bos žvilgsniu jie šitaip skir- 
sunkiai kovai dėl būvio lie
tu vik krašte. 7—-  ------

Po pirmininkės kalbėjo 
kitas Klaipėdiečių sąjungos 
narys Schubertas, kuris'jau
nųjų klaipėdiečių vardu pa
darė pranešimą su obalsiu 
“Mes norim atgal į Vokie- 
tiją.U (E.) . .

s

1

rtt’Į ,
Maskvai 

nekaip pasitarnavo. Revo-. 
liucijos nesukėlė. - Kraujo 
praliejo, na m iižkąT Tuo 
darbininkams., nepasitarna
vo, bet pakėnkė. ’

Organizuoti darbininkai 
tą gerai supranta ir komu- 
nfctus šluoja lūuk iš unijij; 
Taip ir turėtų būti.

.-v
» 

■>

sukėlė kačių koncertą. Šo- 
cialfstaf daugiausia skanda- 
indsi dėlto, kad jų kolegos, 

be partijos pritarimo, įėjo 
kabinetą.- :
Dėl kilusio triukšmo par=

amento posėdį- pertraukė du 
ęartu.'> ‘

jalsaįs kabinet

r ^Ti^^IiomjŲ^ 
ris Pietri,. : PrpmĮe :̂ 
dieu vyksiąs tik savaičii 
baigoje, hes parlamenti 
bar eina svarbieji da 
būtent, biudžeto svarsty 
ir jo priėmimas.

Šiam kabinetui poli 
"Parlamento .atstovai 53 duoda Ilgesnį laiką pagy 

>tJS& pareiškė, venti.

FORD’AS IR EDISON’AS Už PROHIBICIJOS 
PALAIKYMĄ

f i.

nu uždraudimu nepada 
me žmonių blaiviais,-- Šiomis dieno- ... . . .T

išklausinėjimas priešingai, juos padarysim^

stosi : 2,434. katalikai, ^1,070 
izraeilitai, 143 evangelikai, 
87 stačiatikiai, 35 netikintie
ji, 2 mahometonai ir 1 pago- o _ . •'
Ūas: Lietuvių yra 2,555, žy- 
dų — . . ..
sų — 47, vokiečių — 30, lat
vių — 10, baltarusių — 7, 
vokiečių — 30, latvių lū kinėjimas, 
baltarusių — *7, totorių — 1 
ir 1 anglas. 47 studentai v- 
ra ne Lietuvos piliečiai.

loj ,*'• i.- •
Ir 11

Gydytojai padarę pper^ciją.. 
radę moters: viduriuose 212 
vynių. apie ^22 gramų svo
rio. Ligonė pareiškė, kai 
norėjusi nusižudyti vvnimis, 
nes josios vyras esąs jai ne
ištikimas.
.r ‘ —
i.)

Vasariu<7id? vakare Kau
ne buvo matyti žaibai.

i'j

•**£*< •*! i Jfe 4 *

J
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n

vo-dran^ams^Beskjne, < kad’ 
jam* Floridoj patinka ir .kad 
jis plaukiakožną’diėną.1 
Koncertas būsiąs kovo ! Mė
nesy. Visiems siūftčia1 l&bų 
dienų.. Jis apsigyveno lWi- 
lėb mieste, St. Petersbittg^ 

"h

WASHINGTON, D. C., 
<ovo 5 d. 
mis eina 
taip Vadinamų “sausųjų” ir
“slapiųjų’7 apie prohibicijos 
blogąsias ir gerąsias puses. 
“Slapieji” pri parodinėj o
kiek žalos prohibicija yra 
padarius, ir kad ji turėtų

A —v—

Trečiadieny prasidėjo taip 
vadinamų “sausijjų” išklau- 

Fordas ir Edi
sonas pasiuntė telegramas 
nurodydami, kad būk prohi
bicija suteikus Jung. Val- 
stybėms; “prosperitv.”’

AiškuT^ kad prohibicija 
gins Visi' bigotai, milijohie- 
ri ii ir-būtlegeriar. -Potdas 
•st 
įirėhibicija, jeigu tik nori, 
gąli gauti.ne.\>ųųą^in^”. 

[ kuriuo darbininkai nuodija
si, bet “senoviško.” Bet ar 
tik dėlto reikia prohibiciją 

aikintV ^.-’ProMbicija 
tij Hftfl pahSIttihU’,ckaa 

ėti jaunimą. Privmrati-

9

SOV. RUSIJOJ SUŠAUD
200 JŪREIVIŲ

Šiomis dienomis So 
Rusijoje sušaudyta 200 b 
vusii^jūrų karininkų, k 
gydytojų, inžinierių, me< 
nikiĮ ir laivyno k 
rių.

300,000 LITŲ VYTAUTO
PROSPEKTUI TV 
..-u* U V .

Mįnįsterių kabinetas 
skyrė Kauno miesto ąaviVI 
dvbei 300,000lt. pr 
JYyianto Didžiojo P 
lui Kaune tvarkyti*

Ž6 VILNIEČIAI
BJEĘLJTNAS, kovo & 

' kad. 36 
grįždnrtii H‘'testurių,

ste. •
!>• 4. ‘ *>.
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BDOSPRAMONES NAU.

protesto balsas

Šssųyoįdeti ją skaudžiai j . pskaudžiai
8T"

A. / _ ? -\ 1:
omis dieųonais Klaipė-’ 
ryko krašto milžto pra- 

irim ir mišk,. i?**’*’
gos į*tatų lO § u* papridyda- 
mąą, naahe< privalomą įsaky- 
?ną nr. l< hu3tatau 

lliano sutikimui* gauti į’ 
i pranešime tarp, kita ko I vairiems (viešiems ir priva- 
ibrėžė, kad prekybos su-' 
irtis su Vokietija, kad ir 
nešė šipkios tokiošxįąudos 
mėsūkiui, bet yra be ga-’■ ■ -- -
nepalanki medžio prašio

ji. Ypač skaudžiai toji su-
’ i’7 palietė Klaipėdos

W- M> > ,

IŠ /plukdomojo Nemunu 
tiško beveik pusė nuvežta 

pdirbimui į Vokietiją, o 
j<rašto pramonė nebeteko to 
darbo. Tai didina bedarbę ir 
kenkia Klaipėdos uostui.
t v. -> V ' _

į Pranešė j as pabrėžė, '
Sąjungai svarbiausias klau
simas Nemimo visiškas ati- 

’^rymas, kad eitų plukdy
mas ir iš Lenkijos. • 
(*7 ■' -■ i

V‘

inkų ir miškų eksporie- 
s^ungos visuotinas su-

/<- • e
r *

1 — . .ZZ '

Kaunąs.

tyffiA&Z-ifftuvąškfĮ, 
įįįfam. draugiją yra p*ū- 
ryžusi atgaivinti!? išpopu- 

tautinę čiuiką-  ̂

les. savo tikslui

di,

<įiWĮ- 
ifiteMEe IrAnlrlhi miiaalroa 

failas atidįj^pĮis

t ->•* \ •

J

'H ■ \5jL '4

,^1‘V tft^a Jau
jo, d pavasari prasidės ir

mės ims
w i^ abiejų g^ių. Viso prie

. _ .......w
193fiĮ m. vasario mėn. Nauja liniją bus 73 kilo- 

ilgio. Svarbiausias 

stotys tarį^®lšių1irrKreiin- 
gos-bus Plungė, Šateikiai ir 
Salantai. Nauja geležinke-

M* *

varoj

R9MĮ90 toĄtrą. Su

darytas komitetas, kurjįim

1 tikslui (

\ / •

-

»«=w«-!=!-—-e=-=
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I5M -1? Mrt, darbo biržos 

ijūste' . (Gedimino7 gf'vė7 Nf. 

36). ’

_ . • t” r -'IJi'ąi-- RT7T«T”

. t.

.. .r

tiems) susirinkimams dary^ 
ii: ’

1., Ne vėliau kaip*14 dienų 
prieš susirinkimą reikįajja-- 
duoti per apskrities virši
ninką prašymas, kuriame 
turi būti pažymėta-:

a) prašytojo pavardė, var
das ir gyvenamoji vieta;

b) kur ir kada norima pa
daryti susirinkimas (čia nu
rodomas tikslus susirinkimo 
vietos adresas ir data) ;

c) kas atsako _už susirin-

FREIBJA UŽ NUMOS BūtnBBjlio linija sutrumpins kelią iš 
X SVIESTA

Šiemet kaip ir 
praėjusiais metais, žemės ū- 
kio rūmai nutarė išmokėti 
pieno perdirbimo bendro-: 
vėms už 1 kg. pagamintoj 
rūšies svįesto po 30 centų 
premiją.
* ■ A ’ ’ ’ % . ‘ 'j

Kaunas. -
Kauno į Klaipėdą. 60 kilo-
Hietnu :

• ii

. KIRVIU SUKAPOJO ŽMOGŲ
...*......... . .... IR ŽMONA •

“ Sausio 31 d. Genčių dva-; 
re, netoli Darbėnų įvyko ne
žmoniškai žiauri žmogžudys
tė; Nežinomi piktdagiai su- 

'; ūkininką 
■ Lankutį ir jo žmoną. Vie-

NAUJI PLENTAI

Kaunas.—Susisiekimo mi
nisterija ruošia projektus 
naujiems plentams -tiesti. 
Plentus numatoma pirmoj 
eilėj tiesti šiuose rajonuose: 
Kaunas—Babtai; Čekiškė— 
Airiogala—Raseiniai ir vie
nas plentas, Klaipėdos kraš
te. Tų plentų nutiesimas 
kamuos keletą trilijonų litų.

f • -I

PAŠTO ŽENKLAI SU * *

i, lUefiĮsaą to^p^u^įira- 
;yešft,k»<HJįetų^J?ąštp,di- 
rukeija. naitarū. juiUjya^ąrio 
16 klienos įvesti, pašto ženk- 
ius su Vytą^^j^žįojo at- 

aizdu. . f ŪJ X * 1 «S : ♦

UĮj , 
NUMIRĖ BEVALGYDAMAS

SILK^ AŲTO BUŠŲ STOTY

Vąąąrio 2 dienos metu cen- 
trąlįnės autobusų stoties bu
fete bevalgydaams staiga nu
mirę Seinų apskrities Leipa
lingio v. Kazilių k. gyvento
jas, Adonius Mikeiionis. Sa
ko, kad xjis buvo- bekeliąs 
prie burnos galą silkės, tik

4. • . . V"'”

staiga suriko ir. krito negy
vas* ' Vedamas: tardymas.

■> «» g
r* 

r* • * ■*/ •* *T •* 'V

ž<9iiw i.eiyą sąrašas įvairių knygų. ^Įffįįį^ ?
- ---------------- nftni*q nrfiBnmAyft.tnržac mIĮ ji flftnŽO

IP> dolerį veltui. Knygų myHtoįai AaiMMritia proga. 
Prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo- 

Aąsao už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas aoritų įsįtaiąyii >r-: r 
JppMdyti savo knygynėlį gera progą dabar tą padaryti, nas dso-! > 

dagi* didelf nuolaidą., ? Iškart imant ąž |5AQ katallgme kaina gau-> > 
rite uą 384)0. Ta kaina, tik “Darbininko’’ prenumeratoriams ir LD^.

.. . r 7 ■ ~ j J

’ * - . ■ ' . •• 1’ • a ■

ĮVAIRIOS KNYGOS
Hucidebepry Finas-dabai į- 
>ml apysaka------ —---- ------

V

•v*

TAS JAU NEBUS JAUNAS
'-f K /•
'________ __________

•^7 "■■■■' -

įrrnegalės save jaunuolių draugu 
adinti, kuris 1930 metais neuž
prenumeruos. leidžiamo Kaune 
moksleivių,-skaisčiausio mūsų, tau- 

tės Sėdo, žurnalo _ . 

Ę TOtlES” 
Šit - - - / 
JKmsbalas eina sąsiuvini 

mėnuo jau 10 {
įr^jęgraBų^ilėraščių, beletristikos 
•dįĮjkėlių, įdomių ir rimtų sitraips- 
jd^įUliustracijų—pažinsi visą Lie- 
iriįvos besimokančio jaunimo gyve- '■

^Ateitis” visų pigiausias Lietu- 
įVCją žurnalas. Už $2.00 jį gausi 
SEte-mėnuo su mėnesiniu 16 pusi.

.00. Moksleivams;
^$1.00,.pusm’ $0.50. Tad skubėk!

.*Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais-
^WAL> -■

Žįolė trokšta rasos,",gamta gaivi- 
iąi ir stiprinasi saulės spindu

le žmogaus širdis ilgisi tėvų 
r—-gimtinės, gaivinasi ir stip- 
* jos gyvenimu ir žiniomis.

g?1* 3.5-~~ ' ——————-

fl< . BALSAS Iš UETUVOS

ę.

Mg

I . •

K. '

kad jįimą, jei toks asmuo nėra 
pats prašytojas, tai atšakiu^ ^P0!0 kirviais 
gas asmuo turi prašyme pa- ■ 
žemėti, kad jis atsako už su- ?ias įtariamas asmuo suim 
sirinkimą;

d) susirinkimo programa 
ir paskaitų konspektas.

2) Leidimas turi būti per
» . • • . i' '

24 vai. prieš susirinkimą į- 
įęgist ruotas vietos policijos 
nuovadoj, kurios ribose bus 
daromas susirinkimas.

Kauno Karo Komendan
tas . .' .' ‘ ' . , - . :

Pulk. leU^Saladžius 
....Kauiias, 1930^V

gilsią, sausio m. 29 d.

tas.

įlos Draugo” priedu. PusĄ. 
: met. —

.1

.......

Trumpa Apologetika arba 
Kąt Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. • Zajančauskas—JJOe 

Dr. Vinco Pietario Raštai.
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00

Apie Apdraudę. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ____________  5e.

Moterystė ir Šeimyna. Ver- 
:ė J. Gerutis ______________ 40c.

Gaml®3 Pradžiamokslis — 
Dr. A Vileišis-_____________ 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugotil Parašv f 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas..—50c. 

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

Meilė (Poemą). Parašė M- 
Gustaitis _J_____ ____________15e.

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

Vienuolinė Luomą. Vertė 
£un. P. Saurusaitis ------------25c.

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais   __________ _____ 30e.

Mano Patyrimai Dieniojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para , 
iė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) _____________ _____25e

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

SunĮrisnsiftis Laikais. Parašė
L Rucevičins---------------------40c.

' šventas Gabrielius. Išleido 
tėvas Alfonsas Maria C. P__25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. j. Skruodyą—50e. 

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Maaj«- Sutąįsė • KuPra- 
naš—:---------- I------------ 40c.

Dainiąf. Parašė Ka- / ’ 
' 'įį'' ! 50er-;

Triimpalaaturią Kairas Gra< 
natika. Pąaraė J. Pamįjonai- 
:is -------- --------i____ _ ______ 40c.

Europos Istorija. Vertė J. 
Andziulaitis —- , ____ ,________ 50e.

H Kelionėj po Europą ir 
kziją. Parašė Pranaičių Julė 2J5I9

TEATRAI
Nėpaisytoja—keturių veiks

nų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Turas. Kaina=»________ _______35a__

Giliukingas Vyras—2 aktų. 
romedija; parašė S. Tarvy
das------------------------------------- 25c.
Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks

nų komedija. Parašė Seirijų 
.. uozukas _____ ■' ■ 25c,

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

y Sniegas — Drama 4-rių ak
ių. Vertė Akelaitis ________ 40e

Esumąs—3-čią dalis dramos 
^Gims Tautos Genijus?’ Pa- 
?ąšė Kun. L. Vaicekauskas__10c

Žydų Karalius — drama 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M.’Šir- K 
rintas ------------- ------------------30o

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

— 4 aktų drama, 
nas Tarvydas _——10c. 

ApsbneMkimai — 
dėjimas ir gyvenimas ant že- 
uė8 Jėzaus Kristaus. Vaidini- ? 
mas su gaidomis___ ___ —------75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; pąraiė 
i. Tarvydas____ _____________65c.

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

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
'aimė; 3) Pasakyk mano lai-. - 
nę. Surinko S. K., D. ir N—15e.

Valkų Teatrai: dalią H: 1) 
(štirame paskui; 2) Antanu- j - 
kas. Surinko S.*K., D. ir N—15a,

MALDAKNTGRS . 
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

panda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
Mažas Naujas Aukso Alto, 

dm—juodos (prastais mmkž- 
aią virieliaia)——_—50a.

Mažas Naujas Rukso Alto- 
dg^o. <Wuu>.

RgutaO. ?ort8 y 
A 4«kišW4im K. &...'. .VTIOe. 

bjLriBiNiSiidiš"

366 Broadway, So. Bostęn* Masa

darni ftpį__________
Mftterūąs—pAmn. 

kinimas mųterhųs jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo- 
laeainiąpe gyvenime, drengė 
Kj^i .V. Įšnjjkauskae ------- į

Bea-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėuus Kristaus laikų. La
bai įdopiĮ ir plačiaį žiomsĄ 
knyga (audimo apdaru). Ver
ti Jonas Montvila Ą1.50

Aukrinio Obuolio Hi^oriis 
(Graikų Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių kalbon išpildė Alyvą—50e.

Ttjb Keleiviai—Krikščionis, • 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš- 

,40c.

.75c.

15c

KIEK PER MENESĮ Iš UŽSIE- 
NIO ĮVEŽAMA SPIRITO

IR TABAKO

Pereitų metų spalių mėne
sį iš užsienio į. Lietuvą įvežtaisiMitymaL*Paraš645n

—labai 
rmai «pie į- 

vaįri&£ gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas ------------45c.

Turto Norma—moksliški pa-

Lietuvos. Raudonooj Kry
žiaus pirmininkas dr. Rokgs 
Šliupas apdovanotas Vokie
tijos Raudonojo Kiyžiaus 
orderiu. r ..

r Į; : L ; ' -i- 1
r - * ± i* X - * 4 - - • ■

“RYTAS’’ LAIKRAŠTIS
:/> : / : PADIDINTAS . ■ • : i .

Krikščioniųdemokratų or-f y ••
gaąas “Rytate” nuo vasario; 
-1 diėnės padidinamas įkifG 
•puslapių.' Iki šiol toėjb 4 
įų^lapiusl 1 Berods * daugiau 
atkreiptalengvus 
pąsiškąityiritii^d^ jąt-J
riį'd^rbį^ihy^ j;

'2j 1 •: ' ■ -“'’—'— • 'i -, •:i;> ,i

EMIGRACIJA SAUSIO M£N.
Kantas. — Vidaus reikalų

• ' ** v*.
ministeri jos žiniomis^ šių me
tų gausio mene iš Lietuvos.ę-j 
migravo 1,423 asmens^ bū
tent : į Argen t iną—605. B r a - 
«iii ją — 408, Urugvajų — 
186, Pietų Afriką—94, Jung
tines Valstybes—. 73, Kana
dą — 12, Palestiną — 9,: Į' 
Meksiką ir Kubą po 5.

LENKŲ KONTRABANDININ
KAI PERDUOTI TEISMUI

Kaunas.

r- -y- " ■

spirito ir jo dirbinių už 12,-! 
006 litų, tabako ir jo išdirbi
niu už 130,700 lit * ’ 7

Blaivybės Draugija 
i . ‘ ; -1 ■ ’ • '■ i :

ta r- <- 
t-

?PANEV£Ž^ S:. ^Bedarbių, 

girdėt, miesto valdyboje pri
sirašę .ąpid 700 žmoniiį Val
dyba rūpinasi gauti iš val
džios nemažą pinigų sunią, 
kad galėtų duoti bedarbiams 
uždarbio, realizuodama savo 
nutarimą pataisyti Panyvė- 
žio-Pajuosčio ir Pan—Velžio 
kelius ir išgrįsti miesto kvar
talą, kur pravestos Algirdo, 
Kęstučio, Duonelaičio gat7 
vės. Šie darbai jau pradeda
mi — tęsiamas geležinkelė
lis.

Suimta lenkų 
kontrabandinio laivo ‘ West’ 
įgula pervežta į Kretingą ir 
perduota Kretingos teismo
ikrdytojui. Iš kpntrabandi-. 
ninku vienas turi vokiečių 
pašą, antras—Danėigoį tre- 

-Vytauto-i -pias — lenkų ir ketvirtai— 
i.ietiivių<, i iki*>4- 
T?. ■' ”
i ■ y■■ i...
|į BUTPINIGIAI ŽEMESNIEMS 
f TARNAUTOJAMS "7

’ Kauas. — Ministerių Ka
binetas svarstė ir priėmė 
valdininkų butpinigių įsta
tymo projektą. Buipiiiigiai 
bus mokami tik žemesniems 
valdininkams:vedusiems 
i 5% ir nevedusiems 10%. 
Turintieji vaikų našliai gau
na butpinigius, kaip vedu
sieji. Tarnautojų, kurie jau 
gauna butpinigius arba nau-. 
dojasi valdišku butu, 
nutarimas neliečia.

-f . 5 •»
..M '?
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t
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UTOMy

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų

Garurnaa —aprašymas apie 
gerumą per Teyą Fabera-Fi- 
iipiną. Vertė Kun. P. L. L___15e.

; Tabakaa—Nuodai — rūky
mo kenkšmąšfpągal d-rą Ni- 
kolskį j parengė S. -Kaimietis—.15c

; Užkeikta. Įffaygplž wn BaiZ- 
da fe Barzdaskutis—apysaka 15c.

• KdtiUgrą Bažny&a Ir De-
— Parašė kun. .. 

Tapias Žilinskas__ _________50c
Apašta^^a Maldos Statu- * 

tas.';—Vertė Kun. P. Sauru-
--------- , ..... ___25c 
ilink Itaiaulį per 
pįi- ’^SM-Ūęjybaff,;

laonės' pėr ■ įVaitius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, — 
J; Balčikonio__ ' " r $1 (M:

Pranuminės Demokratjios Pa
grindą! Parašė Uosis  2—-75c 
' Gegužės Mėnuo - Kun. P. 
Žadrikia. Kainą ___ yr y x50e.

Aritmetikos Uždavinynas__25c. 
: Vaikų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui—------50c

įPjetriųkas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c 
' ■ Bolševizmai— Kas tai yra 
bolševiznrtk ir jo vykdymas 
Rusijoj _____ __ ___ ___ ___ 15c
va^tr^^^s' ir gegužinėms su 

gaidomis. Sutaisė Mitas Gri
gonis ... ----------------50c.

Laimė— (počma)., Parašė 
Vaitkus ; ,V..7:50c

Mū^Tiką^nuū-r-išaiškiDi- .. . ., . .. ...g 
uZ750e.

tiiė Tėvas ' 
7^50e.

• » t

* 1 P K • >. » 1 Į.:

KIEK 1929 M. FARpIĮOTA .
.. f ., DEGTINES LIETUVOJE?

i Per vienuoliką 19291 metų 
mėnesių VaĮstybiųis degti
nės , monopolis pįtrriįve deg
tinės už 36 milijonus 781 
-tūkstantį 659‘ litus, yK’er^tą .
jiatį laiką 492R m/buvo par- tie^alo^fdomAs n^i&fke- 
įduota.už 37366,617 lit, 1929.
mmet. mažiau . parduota, 
kaip 1928 m., vienu milijonu 
84 tūkstančiais 358 litais.

“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesiais vaikų paveiksluotas 

Jailrražtig. ■■■>'•'■

Eina septinti metai kas' mėnuo 
32 pusi, didumo. ■'

elo Sargo -Vaikų Są- 
, 3 lit., o visiems ki

tiems. 4 lit.(metams. Užsienyje 8 
litai metams litai pusei metų.

Tėvai, auklėtojai, šeimininkai!
Jūs trokštate savo vaikams lai

mės. Tai pradėkite jiems tą. lai
mę kurti jau buo mažų dienų. Pats 
pirmas tam darbas — tai įpratin 
ti vaikas dar mažose dienose pa 
mylėti vfea, kas gera irgpižu. Tai 
yra visai nesunku ir -nebrangu. 
Štai “Žvaigždute” leidžiama vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems,šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems HŽvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymelių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonu, (kai vaikas skaitys ir! 
dfiaugsis.

Tik paabndyk ■.— mūsų nerūgosi. 
^uk visai maža kaštuoja — vos 4 
;lit. mętaiųs. :Z| <.

Priedų duodama- loterijos bilie
tas. ? ' *’ s’
i; Adr ė s & s.: “tvaigždotis” 
:Admi&irtneiijk Kamiaš^ LimMes

-J

*v^»-

i

V.

■
-A

10 OB
(tari&Čių arti5$00pusl) 

mosią kiekvieno lietuvio inteligen
to bibliotekų, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū- 
fos. mokslo, visuomenes ir akade- 
miš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži-

mas pagriadų 
Vertė Jonąą Ė

Bitininkaš. -
Jeronimas Pęekaltis
• ' Lietuvos ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kąų-. : 
nas____ —L_____ u-.—___ ___ 40e.

; :-Jknęt M Deklama- ___ „ ________ -______ -
; rijos, Monolgai ir Dialogai. Patricija, arba nežinomoji
Parašė Juosaa V. Kovas ... —BOo.11 •“ - ' • o.--- *—

GteRdfil FerkBinaL — Ver
tė Vysk. A , Baranauskas-----10c.

EiteittristišicDs Biadjos—Su-
' lietuvino Kun, P. Juškaiti£_15c.

- Kristaus KrySus: Staeijos, 
Graud&s Verksmai, Maldos Ge
gužes, Birželio ir Spalių mė- 

, tęsiama. Išleido kun. K. A. Va-< 
" qrs _____ ' ________________25e.

Dangaus Karalienė. Su
rinko Kun.’M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 eentai, su ap
darais __—. . . $1.00
j fino^fo^ir Gyvuolya. Para
šė kun> JVrĘgčjĖs' ..r .■■ •> . 30e.

PASIKĖSINIMAS ANT 
KUNIGO . ; v 

linkiai (Mažeikių apskr.). 
Sausio 29 d. 17 vaL grįžtant

*

rS~>- *
I T

L^.
MĖ 

r

F*

«W. t. ramsns
Ą<

Vedu .riąokiąs bylas ir padir-

Trumplaukės kaimo jį už-

'A . * * .

3*5-y■ 4 j

> Hti

r r.

DARBIMKO” ĄDMINimMm
366 Vest Broadwty,

»■ - ~ ■ ■■■■ .i »
Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos pb- 

Ft litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi- \ 
fe si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo- 

feljamos kasdien mano mintys, bet as nenusimenu. 
K^Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- 
į£?j&ia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

pį. Nors mio Tamstos mane skiria platusis At- 
| jlantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
K* to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenąn- 
gįtiems Lietuvoje padaryti didelį džiaugsmą, pa- 
|? 0stęngkį, kad aš juos lankyčiau. ■> . ■ <■

.■ Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li- 
r tus vįsą mėnesį, už 15 litii 3 naėn., už 254it—r, 
| pusę jnetiį už 50 litų—visus metus. Užsienio 
Į Jąnkymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokię- 
C'tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone- 

įąičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva.
Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienįntėlis Lietuvos katalikų dienraŠ-  ̂

fe tis “RYTAS.” Mane redaguoja pTęf. dr. Leo* - 

B i s t r k s.

■<1

J '
. f pat jo lėmimu prau**ve.. pei
kun. Šleiniui nuo ligonio is. dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
Trumplaukės kaimo jį už
puolė nežinomi piktadariai 
ir kažkokiu įrankiu iš uzpa-.
.kalio užgavo. Piktadariai vi
josi. norėdami įlipti į veži
mą, bet, dėka -vikriam veži-' 

-kui, kurs sudayė kelis bota-, 
■gus arkliams, pasisekė iš 
piktadarių rankų pasprukti.

ir tiesiog būti} nedovanotina, jei
gu kuris inteligentas, vistiek kų< 
irias profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų bent nuo 1930 metų 
pradžios.

“Židinio kainą Amerikoje: met. 
—$4.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje:, 
met. — 35 lt., pusm. — 20 lt.

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lėjaB nj. “ŽIDINYS.”

• . . . - • • • U
________________________________________________________ __ • 1 .

kari 
Vertė

, I# -Tff ĮĮĮĮJO B sripoog

» h;; ’

Pirašė KUN. fltOP. Į»R. BD&S, g

Labai įdųmi knyga. Aprašymus žymiaumų.nuetikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, M. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkė- 
tais viršeliais |1.50. Kietais v&įaiais 11.00 Užsakymui siąs^ 

o f ė ari!M* sritąnčiu |dr<u>
.■

OriBO VALANDOS 
no 9 tki 8 kaatUea

j Smogi** ir Gyvuolys. Para
šė kngs :

“gtiaž^r^JL^ioe.
Vojs.->Par<šė,S.

..hiKjarM10' 

J Vafįjįp LLL15c.
Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-to Šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbos 
IguKfcP.

, žydae-Ehtm 
Kaimietis

. .. 25c 
Ato-

!
A

4
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- V. Jėzus' priės pradesiant 
skelbti .'pasauliui Evangeli-

• * u

ją išpasnykavo 40 dienų ir 
aaktij. -Jo pavyzdžiu sek- 
iama. Bažnyčia ir mums
•M .*% I - ’ ' - . -

skirią 7 pasnyko savaites 
prieš Velykas, kad kūną 
kiek suvaldę ir apmarinę, 
galėtume dvasioje stipriau 
gyvuoti ir bent šiokią-tokią 
atgailą už nuodėmes pada
ryti. Nuo pat Apaštalų lai
kų žmonės smarkiai pasny- 
kaudavo. ' Valgydavo tik 
kartą į dieną ir tai vakare, 
Mėsos nė nepaliesdavo, o 
maitydavosi daugiausia vai
siais ir daržovėmis. Nera
gaudavo svaiginamųjų geru
mų. Kone kasdieną priim
davo šv. Komuniją. Praleis-

t

davo Gavėnią ašarose ir 
maldose. - Ką sutaupydavo 
nuo pasnyko išdalydavo pa
vargėliams. Kasdien klau
sydavo šv. Mišių, o kurie ne
galėdavo klausyti, uoliai 
melsdavosi namie.

Toks. uo1įisx Gavėnios už
laikymas tęsėsi per devynis 
šimtus metų. Paskum, žmo
nėms kūnu ir dvasia nusilp- 

1 nėjus, Bažnyčia palengvino 
pasnyką. Šiandien sunkiai 
dirbantiems jau valia ir mė
sa valgyti ir jai iki soties. 
Bet tai nereiškia, kad pas- 

*' nykasbūtų panaikintas. Kas 
sunkiai nedirba, tas privalo 

’ užlaikyti pasnyką, o .trečią- 
. dieniais ir penktadieniais 
| Rašosij*
'> fie gi dėl Šimkaus ųarbo pa- 
- liuosuojami nuo pasnyko, 

tie privalo kitokiu būdu pa
rodyt .savęs išsižadėjimą, 
kaip va: prisilaikant nuo 
įvarginamųjų gėrimų, nei
nanti šokius ir pąsilinksmi-

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

^<^-1930 ^ 
te 

k JdP?tfTUANlA’' 
|| KS-J^O 26. 1950

ŽEMIAUSIOS KAINOS TIESIAI 
| KLAIPĖDĄ:

V' —

Trečia klcaaT vieną pusę... r. .$107.00 
Trečia klesa J abi pusi/...........$181.00
Turiat trečia kl. Į vieną pusę. .$123.50 
Tor. treč. kl. J abi pusi (min.) $204.00 
Cnbin klesa . <............. .............. $142.50

UŽ VAIKUS.: Nuo 1 iki 10 metų pusė 
kainos.__ , '. . . .
. Už KŪDIKIUS Iki 1-n? metų $5.50.’ 

Valdžios Revenue ir Head Tax at
skyriam. ■'
TASKVS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 

STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS ■
4IMAGIAŪ8U IR PATOGIAUSIA KELIONE ’

Dėl Informacijų ir laivakorčių kreipkitės tuojaus 
pas savo vietos Agentą.

p, - NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ 

BALTIC AMERICA ŪNE , 
8 Brldge St, New Y«k, E. Y 816 So. Dearbora St, OHcago, UI. 
Ution Trort Bldg., Pfttetarg!i, Pt. 818 St. Įam« MotttrjfiĮ Otn.

eatrų irniinus,(Selank 
t t 
. -Kiti nori išsikalbinėti nuo 
pasnyko sakydami, kad štai 
ponai- ir bajdrai? nepąsny- 
kauja, tai ir mums nereikia* 
Nevisi ponai ir bajorai,lau-<. 
žo pasnykusi- yra daugelis 
kurie'uoliai jufts užlaiko. 
Pagaliosponai ir bajorai 
atsakys už savę, ir mes tuo2 
mi nebūsim pateisinti, kad 
kiti blogai darė. Juk nega
lime sakyti, kad jei pasau
ly yra vagių, tai ir.viąi žmo
nės gali vogti. >

Pasnvkas yra atgaila, o 
nėra tokio žmogaus, kurs 
^reikalautų atgailoti. * V; 
Jėzus ^aiškiai pasakė: “Jei 
atgailos nedarysite, visi ly
giai pražūsite.” Pasnvkas 
iuomi naudingas, kad suval
do žmogų ir jo mintį pake
lia prie augštesniųjų daik
tų. Anot Bažnyčios žodžių, 
"pasnvkas sutramdo nuodė
mes, pakelia mintį ir su
stiprina dorovę. Taigi pa
barstę galvas pelenai^,- pa
žaboję kūno geidulius, su
tvarkę širdies jausmus, tin
kamai pradėkime Gavėnią,

Tuo pasnyko nietu steng- 
kimės išauklėti kilnius sie
los jausmus, sustiprinti ti
kėjimą ir įsigyti reikalin
giausių dorybių: kantrybės,

- *■ • v *’•*•’*- i > t .į

nuolankumo ir meilės iprje 
V. J ūžaus, kurio kančios^pa* 
minėj imui tą Gavėnia pa
švęskime. - . į
j Nei^kūnųjį^asnyj^-

ligų sukyla nuo persivalgy
mo ir- persigėrimo. , Yra li
gų, kurios tik pasnyku teiš- 
gydomos.. Taigi. Bažnyčia 
labai tiksliai .ir išmintingai 

j pasielgė įsteigdama žmo
nėms pasnyką. r ,

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
IŠ NEW YORKO:

Į Lietuvą Per Kartaginą > 
--- :--- ^“7^ - ( -' J' iii . l t y 

politinę nepriklausomybę, 
.Lietuvos katalikai: visur ir 
ivisame. buvo atstovaujami 
lenkų ir .platusis pasaulis, .a- 
pife Lietuvos katalikus ir ži- 
rioti nežinojo, r^Su Lietuvos 
politine nepriklausomybe ir 

i Lietuvos: katalikui - atgavo 

priklausomą katalikų tautų 
pasaulyje vietą. Dabar jau 
visi žiiifį’kad Ltehivos; žmo
nės yra katalikai ir Lietuva 
katalikiška šalis.- - Kas ant
ras ipetas'įvvkstantieji: Eu
charistiniai Kongresai įvai
riose pasaulio šalyse/ duoda 
geriausios progos visoms pa
saulio tautoms pasirodyti e- 
są katalikai. Čia ir Lietuvos 
katalikai turi, geriausios pro
gos pasirodyti. esą ištikimi 
Katalikų Bažnyčios vaikai.

Laike Chicagoje atsibūvu- 'z' '• - ’ -i# > -» • ri X
šio Eucharistinio Kongreso 
Lietuvos katalikai pirmu 
kartu pasirodė imdami daly- 
vumą su viso pasaulio ^kata
likais. Čia tarp kitų tautų 
Bažnyčios atstovų turėjome 
garbės matyti ir Lietuvos 
garbingus vaikus kaip ana a. 
a. Arčhk.- J.,.Matulevičių, 
prof. P. Bučį ir kitus. Šįmęt 
įvyksiančiame Eucharisti
niame, Kongrese Kartaginoj 
Afrikoje lietuviai irgi pasi
rodys.
Lietuvos katalikų žinių ne
turime, bet kad tenai jų bus 
neabejojame. Amerikos lie
tuviai katalikai neatsilikda
mi nuo kitfrAmerikbs kata
likiškų tautų irgi dalyvaus. 
ur-iĮ . . *■
• ’ Šiai Amerikiečių lietuvių 
grupei vadovaus žinomas a- 
merikiečiams visuomeninin
kas, buvęs Fed. pirmininkas 
bei iždininkas Brocktono lie-

v
tuvių parapijos klebonas 

gerb. kun. Jonfi^ Švągždysir 

Federacijos Dvasios Vadas 

bei Kunigų Vienybės pirmic 

ninkas 'Hartfordo lietuvių

'Šių metų spalių 27 dieną 
sukanka 500 metų nuo D. 
Lietuvės Kiinigaikščio; Vy
tauto mirtiės. HietiMai šias 
sukaktuves iškilmingai mi- 
nes ir Amerikos lietuviai, tė- 
yynainiai vyks aplankyti 

kartu su visa tauta imsrda-. 
lyvumą to garbingojo Lietu-? 
vos sūnaus atmintį tinkamai 
minint. • ' ' .

Vytautas Didysis matyda
mas, Lad stabmeldiškoji Lie
tuva negali susilyginti, 'su 
^krikščioniškąją kultūra, jis 
pats priėmė šv, krikštą ir vi
są tautą apkrikštijo. Mes 
minėdami Vytauto mirties 
sukaktuves kartu prisimin
sime Lietuvos apkrikštyjimo 
sukaktuves ir kaip išitikiTni 
Katalikų Bažnyčios Saikai 
visur, tokiais- privalome ir 
pasirodyti.

Prieš atgausiant Lietuvai

nes v •
“DARBININKAS” yra. įtariausias 

ši? d1enq Lietuvos cyvefiUoo veidrodis. 
“DARBININKAS” ugdo tiesos ir 

laisvas jieilę. ■ ’ •
“DARBININKAS” moto fteapkesti 

priespaudos smurto fr niekinti dldval- 
d? veidmainystei- *(> l' .

“DARBININKAS” tiesia keli? TCvy* 
nei J šviesesni rytoju. v

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmoni? reikalai.

“DARBININKAS” turi labai įdomias 
savo “RADIO ŠYPSENAS." < ’ 

“DARBRUNKA&* yra. darbo žmo
ni? fr irifetlMnt? Ūlkraitts.

“DaKhIKtNKA" redAtfiajl Profeso
rius PR. DOVYDAITIS. ‘ ' e-

KfcuMHfe kai tfHfaiyti “bAJtBINHi- 
K4n patv» ir UrafyHte H tavo pimi- 
nėmt Lietuvoje. > . >>

Amerikoje “Darbininku” kaštuoja 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 amsrikouUUČ? 
centų. ' • ' . *

“DARBININKO" aire tat: Lithua- 
> nla, Kaunas, NeprlkMusomybta aikšte

J'-<«* 'A

Pereitais 'metais kR<>wiet 

men,” dabartinis pasauly pagar- 
sėjusis North German Lloyd. lini
jos garlaivis, perplaukė Atlantiką 
pirmą kelionę, jo išrengimas ir u- 
belnas išrodymas padarė daug 
sensacijos. ‘ ’•'U.

jo dvynės “Europa” neužilgo 
atvyks į New Yorką pirmai ke
lionei. .Galingi- dyyrtah busi ga jbė 
visaęi tfandenynuį.,.. “Europos11 

'atvykimu, North^ German Lloyd 
Kompanija turės reguharuką sa
vaitinį patarnavimą Į Europą savo 
trimis laivais; “Bremęn,”-“Euro
pa” ir “Columbus.”^ »

Puikus patarnavimas tuo pat 
laiku bus ir “Muenchen,” “Ber- 
lin,” “Stuttgart,” ir “Dfcesden,” 
kurie yra gerai žinomi ir gerai lie
tuvių publikos remiami. • '

“Bremen” ir “Europa” grei
čiausi laivai, abudu su 50,000 to
nų perkėlimu, jie Atlantiką per
plauki * per mažiau kaip penkias 
diedas, pasiekdami Bremen, ma
žiau kaip per šešias dienas keliau
jant vienais galingų dvynų.

Daleiskim, kad jūs negalit pa
švęst daugiau, kaip dvi savaites 
atostogoms, ir jūs i 
važiuot Į ' 
ar Paryžių. Jūs galit nuvažiuot 
ten, prąleist 3 ar 4 dienas, bet ku, 
rjose šių vietose ir dar sugrįžt bė- 

dviejų savaičių. Šis dalykas 
niekad pirmiau nepadaryta.

Greitumas ir patogumas ,saugu- 
<mas ir lygus plaukimas yra šių 
Galingų Dvylių' ypatybė. Jie pa- 
-statyti,’ kad būtų1 tvirti per; žiau
riausius vandenis, ir jie įtaisyti su 
visais parankamais jūreivystei — 
net ir su radio. z

Apie’tų laivų visų klasių pato
gumą ir saugumą galėtų būti pa- 

. rašyta visa knyga, nepaprastai ste
bėtini yra trecios; klasės paranka
mai ir patogumai, šitą klasė lai
vuose “Bremen” ir “Europa” y- 
.ra trečia klasė tik vaidii. Seni ke-f 
įfeiviai, kurie keliavo prieš ;:karą/ 
čia tų patogumų -ras už kuriuos 
reikėjo labai brangiai prieš; karą 
mokėt. .Dideli išvėdinti kamba- 
riai dviem ar keturiems asmenim.^, 
patogios lovos su švariais apvalka
lais, kambariuose vandeniu ir a- 
belnai labai labai maloni atmosfe
ra. Valgomasis kambarys didelis 
ir gražiai įtaisytas. Mandagūs pa
tarnautojai tarnauja prie stalų. 
Nereik nė sakyt, kad .yalgis* yra 

, skanus ir jo užtektinai duodama.
Kuomet turim gražiu orą, keleiviai 
ras daug vietos pasivaikščioti de
niuose. Kuomet oras yra toks, kad 

• -norisi būt viduj, turim gražius sa
lonus ir įvairius žaislus, kurie su- 

/1 eikš malonumo.. Tai matot, lietus 
: aif giedra, mes jums užtikrinam 

> malonią kelionę.—-Skelbimas.

J ^tUuvGS^ąųp|ioęienė Lie-i 
tUvos mokykloj kaip yra ži
noma, daro pastangų pastaru 
lajku anghHcalbos priimokti 
ir labai -interesuojasi Ameri
kos literatūra ir modemi
niais Amerikos rašytojas. 
Bet Lietuvoje amerikoniškai 
angliškos literatūros, knygų 
veik visiškai nėra. Ten jiems 
ypač yraj reikalingi Ameri
kos autorių originalūs raštai- 
knygos:

romanai' (novels), 
poezija (poetry), 
drama, *knygų recenzijos ir kriti

ka.
Čia yra graži proga Ame

rikos lietuvių jaunuomenei 
susiartinti su Lietuvos jau
nuomenei. Jei Amerikos lie
tuvių jaunuomenė malontėų 
šią progą išnaudoti atsiųs- 

nuspręstumet dama perskaitytą knygelę 
Europą pav., j Londoną šiai įstaigai aukščiau minė-

— - - . MA

tam tikslui, tai iš perskaity
tų knygų į trumpą laiką su
sidarytų gerokas siuntinys 
besimokinančiam Lietuvos 
jaunimui. -
. Tiesa, ar tai Amerikos ar 

** \

tai Lietuvos jaunimas neturi 
pinigų knygoms, bet kame y- 
ra noras ten surandaams ir 
kelias tą norą vykdyti 
(Where is a will, there is ą 
way). .

Kiekvienam, kas teiktųsi 
atsiųsti šiam tikslui bent

parapijos klebonas gerb. 
kun. Jonas Ambotas.

Galintiems ir turintiems 
ištekliaus^ lietuviams katali- 
kams patartina vykti į šių 
metų Eucaristinį Kongresą į 
Kartaginą gi iš ten pėr Nea
polį, Romą, GenoR^ Paryžių, 
Berlyną Kaunan. Norint pa
matyti platijjį pasaulį* vie- 

Kiek tenai dalvvausjnam vykti nemalonu gi drau
gų nevisada gžflima susiras
ti, dabar pasitaiko labai gera 
proga ir Eucharistinį Kon
gresą aplankyti- ir3 pasaulį 
pamatyti ir tat visai nedaug 
daugiau, išleidžiant negu 
yyHstaŲt tįesįok Lietuvon, 
’i’aigi galiniiei&iž ! nAk,' pasi
naudoti proga.

Visais šios kelionės infor- 
macijų reikalais prašoma 
kreiutis į Draugas1 Pub. Co., 
2334 So. Oakley Avė., Chica- 
go? III. »> .į.

Federacijos 
Sekretorijatas 
n f~ '

K
iTp1
!■k11 <-■
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I LII
NORTH GERMAN LLOYD

EKSPRESINIU LAIVU

BREMEN
Greičiausiu Pasauly Laivu 

IŠPLAUKIANČIU Iš NEW YORKO 

GEGUŽES 3 D.
✓ '• •

PO PRIEŽIŪRA
LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ 
AGENTŲ AM. DRAUGUOS

■ > z s - w.

Prisidėkite prie šios ekskursijos- ir. dalyvaukite 500 metą f 

Vytauto Didėjo* Mirimo Sukaktuvėms . Minėti Šventėje .

SPECIALUS TRAUKINIAI TIESIAI 15 BREMENO I KLAIPĖDĄ > 
VADOVAUJANT PRITYRUSlĖS^S" VEDĖJAMS

MAŽIAU NEGU 7 DIENOS I LIETUVĄ

NORTH GERMAN LLOYD
65 BT^TE STREET *___ j ?, ' BOSTON. MĄSS.

Dėl informacijų kreipkitės i , '

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ DRAUGIJĄ

J, G. BOGDEN, \
322 W.' Iw SU Du Bois, Pa. 

.T. ZOLP, . . -
4559 S. Paulina St, Chicago, III. 

V. M. STULPINAS,
3255 S. Halsted St, Cbtcago, III. 

A, VARAŠIUS, •. -
■> S. 42 ir Caraon St.,

v - Pittsburgb, Pa. 
•TARPININKO" AGENTŪRA, 
A 'Kupstas, 332 W. Brondway, 

: '• w . “ Šdnth Boston, Mass. 
MIS S J. RAUKTYTR,
50 Sterifng St,Woree«ter, Mase. 

N. GENDROLIUS,
395 B’rvay, S. Boston, Mass,

K, KAZEMKKAS,
793-797 Bank St,Waterbury, Ct 

P. BARTKKVTCZ.
678 N. Main St, Montello, Mm*. 

K. sidabras.
875 Cambridge St, 

" Cambridge, MM*> 
J. VITKAUSKAS,

Ricbtbond Trust Oo., 
2701 E. Allsgheny Ave^ 

.r y- Phlladelpbla, Pa.

J. AMBRAZIEJUS,
168 Grand St, BTdyn, J^. Y. 

“VIENYBE,”. -
198 Grand St, B'klyti, N. Y.

J. VASILIAUSKAS,------ --
814 Bank St, Waterbory, Ct. 

A_ S. TREČIOKAS.
197 Adams St, Nevrark, N. J. 

J SKK3TS
.226 Park St, Hartford, Conn. 

“NAUJIENOS."
1739 S. Halated St, Cbicago, III.

A. VELECKIS,
t; 502 Soūth Av., Brldgeport, Ct 
P. BALTUTIS,

' 3327 S. Hateted St. Chicaąo, 111.
“DIRVA,” i

. 6820 Superior A v.. Clcveland, O. 
« K. MAKARSVTCIUS,

95 Ltberty St, Anaonla, Ct
K. VAIŠNORA. •

Franklin Stringa Ir Traat C<x 
11 . Plttabnrgh, Pa.

. ŪRBSAS, 
1 t# 187 O*k St JLavrenca, Man.

P. MOLIS, -
! yą 1730-Mth 8t, Detrolt, Mietu

''7 J./ •* - K r X **- A ' 

vieną
staiga stengsis sSfig pariju 
kalavimb atsilyginti pasiųįt* 
dama aY tai tįeetuvišką kn® 
gėlę ar.taį. Į4ętuvos ženjė!^ 
pį. , .

Pradžia įjau yra padargu 
ita: ' New York PuW£a 
labrarvK jau teikėsi muh^į 
dovanoti 100 naujų knygų. įjl 

Lietuvos Respublikoj^ 
Generalinis Kovsulątdą 

15 Park Row 
*New. York City •

Petras Bartkevičius par£ 
duodamai vakortes aut didžiumą 
jų ir greitųjų laivų. Siu^ 
čia pinigus doleriais į Lietuj 
va ir į Lenkiją. Tvirtina dek j 
kumentus, nes jis -yrą nota*^ 
ras. ’ - ■

Šiemet per jo agentūrą y- 
ra atvažiavę į Ameriką daug 'į 
lietuvių ir lenkų. Bartke^* 
čius tikras yra kad ateinant 
pavasarį daug lietuvių vaj* 
žiuos į Lįętuvą ir jau prad&- 
jakelipnės dokumeųtus tvaįfei 
kyti iš anksto.- !
.. United Statės Linija tuįi ’ 
didelius laivus ir gerai pa* > 
tarnauja. ' r

Adresas agentūros toks>^*
________

St., Montello, “Šft-

- s 
-L—-. i « " ■
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Iš lietuvių dauguma dar
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1y p|įpr^svaigalams

UfeteB/ries* ku

* ’

negu 1928 m. 74:

...k..., ■
Jei skaityti pinigais, tai 

gyvuliu
mil. lt, tnfeos 12 mil. lt.,pie
no ir sviesto 12 mil.JL, sėtas- 
nų 17 mil. lt. ir miško me
džiagos 28 mil. Jt, viBO- įkl 
mil. lt Tačiau, linų išvežta 
mažiau 14 mil. lt., javų 4 
mil lt. ir kiaušinių 2 mil. lt, 
arba viso mažiau 20 mil. lt. 
Tuo būdu, kai kūnų prekių j ' 
išvežta daugiau 94 mil., lt.,-o 
mąžiau 20 mil. lt. Tad, ben
dras padidėjimas siekia 74 
mil. lt

negalime. • Miestų kavįnėse,
* \ \ j -n įle idžiam e 

šimtais. Knygai tuę labiau 
pakaktų.

’ ■ z, .■ . ■ ’ • ;

Pas kai kuriuos yra nuo
monė : —- esą pakankamai iš
mokslinti dar mokyklojaTai 
klaida. Mokykla teduoda pli
kus žinių griaučius (skele
tą) ; tenka tuos griaučius vį? 
liau patirtomis žiniomis už
pildyti. Mokintis reikia vi
są gyvenimą.

** I

Bet kartais išaikvojama 
daug brangaus laiko perdi- 
deliu skaitymu. Būna net 
baisūs proto nuostoliai, var
ginama ir silpninama akys, 
kenčia taip pat plaučiai.

Skaitytinos knygos būna 
šių kategorijųt a) Pamati
nės arba profesinės, t. y. 
knygos, kuriomis nušviečia
mai jo profesinis užsiėmimas, 
b) papildomos — kuriomis 
pagilinama ir papildoma 
naujų žinių skaičium, c) au
klėjamosios — kurios auklė- 
ja žmogaus būdą, valią ir tt. 
ir pagaliau d)— atilsio — 
lengvo turinio knygos,

- .. .. Negalima perdideliu, be-
geros knygos. Menkos vertės reikalingų knygų skaitymu

, 1929 m. prekių Lietuvon desnė, negu Lenkijoje, bet 
buvo įvežta už 3.Q6,4 mil. litų, mwsnč Wu Latvijoje, ku
tai y ra už įū,3 ntiį- Įįtį daų; ri m daugiau pramoningas 
giaų, ąegp J928 rpetris. T

Pąlygipti au l93$ m., per
nai daugiau įvežta javų, si|- 
kių< ir akm. anglies. Kitų i 
prekių įveežimas mažai te- 
pasikeįįe.s

Kadangi 1929 m. prekių 
buvo išvežta už 329,8 mil. lt, 
o įvežta už 306,4 mil. It, tąi 
bendra apyvarta siekia 636,2 
mil. lt., arba vienam gyven
tojui apyvartos tenka 277 lt. 
Pas mūsų kaimynus užsienio

I 

prekybos apyvarta, kuri ten
ka vienam gyventojui, suda
ro Latvijoje 566 lt., Lenkijo
je 221 lt, ir Rusijoje 32 lt.

Taigi, pas mus palygina
moji užsienio prekybos apy- 
vai'ta veik 10 kartų didesne,

p eilinius pilie-* ■ 
e int^gęn- 
labai retąi 
iokia tolią

...w, 
ja jejpantaty-

<ąlo*vieną kitą 
ar kelioli- 

,ką knygtj, dažniausia — ne
vykusių romanų, ar ką nor§ 
panašaus. Rimtesnė knyga 
dar nespėjo užkariauti sim
patijos.

Geros knygos reikšmė di
delė. Kiekvienas supranta, 
kad įdomiau, įr naudingiau 
pasik ti su išmintingu 
žmogum, 
Kalbėti su Na

• . .• - > • X. ’

tu ar kitu panašiu-— kiek
vienas pripažins didelę pir
menybę. Tačiau dažnai žmo- 
gus 'veltui praleidžia valan
das skaitydamas niekamver- 
tas knygas—lygiai, kad pra
plepėdamas su neišmintingu 
žmogumi. .

Visai nedaug tėra knygų, 
kurios sulaukė tūkstančio 
metų. Tokį amžfų pasiekia 
ti ' ’V- .....
knygos turės išnykti, jų am
žius negali būti ilgas.

• Žmonių daugelis brangina 
įvairius turtus, brangius me- 
talus, tačiau knygų, gerų 
raštų dar neišmoko. Prancū- 
zų mintytojas Montesąuo pa-

• •. . » ■ ' ' ■ . -

sakė: jaij^aurio nuobo-

gali paversti tikriausiu ma
lonumu.

Mes lietuviai nebranginam 
knygų — tai visi pripažins. 
Dėl ko taip yra? Ar męs ne
turim pinigų? To tvirtinti

na.
m*

to t
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ONDONO KONFEREN 

CHA NEVYKSTA
‘ • > ya.

^^Nusiginklavimo konferen- duržeminėse Jūrose. Todėl 
Jį ei ja Londone enna dvgliuo- 
fetius keliais. Valstybės, ku- 
' rios tariamai nori nusigin- 

kluoti, viena kitai nepasiti- 
|rį ki. - Amerika rodos rimtai 
fe c • * *** , . •

nori sumažinti^ savo laivyną, 
IfeBet to paties ji pageidauja 

nūo. Anglijos, . kurios pre- 
g mieras MacDonald ir rodos 
f' trin pritaria. Bet visai ką 
1^,kitą mano Anglijos laivyno 
^zAdmiralicija. J ai rodosi,

*■

sumažinimas. Anglijos 
Ęt, laivyno būtų lygus tautinei 
§;saužudystei, nes Anglija tik 

su savo laivyno pagelba ga- 
gyvuoti, kad palaikius 

prekybą su savo kolonijoms. 
kK Franci ja iš savo pusės pa- 

reiškia, kad jai reikia di; 
| dinti laivynas ne matžinti, 

nes ji taip pat turi koloni- 
B įų Afrikoj, taigi jai reikiant 
fe|$kies jūrinės jpajėge^jkol 
^piįlaikius savo prekybą Vi^J ’ -

ar-**-. *

p*'
a, v •ĮSA ■
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ji reikalauja net 725,000 to
nų kariško laivyno. Italija 
neatsilieka nuo Franeljos ir 
taip pat reikalauja tolygaus 
didumo laivyno. Ir Japo
nija pareiškia, kad jį kaipo 
jūrinė pajėga privąlo turėti 
atatinkainą laivyną. Tuo 
būdu didesnė ji dalis valsty
bių dalyvaujančių konfe
rencijoj vieton mažinti savo 
jūrines jėgas, ieško priemo- 
nių, kad jas padidinus.

Iš to bendro nepasitikėji
mo matosi, kad pasaulio 
Valstybės daugiau rengiasi 
prie karo negu prie taikos. 
Tuo būdu Londąnp konfe
rencija žada sukelti daugiam 
lenktyniavimo, ir pavydo ne
gu buvo pirmiau. Kol kas 
išrodo, kad konferencija ne
turės pageidaujamų pasek-

- .4

v

r r - -- r

kybos sąlygos ten palankes
nės. Palyginamoji (vienam 
gyventojui) užsienio praky
bos apyvarta paprastai rodo 
ąpie kraštų ekonpmišką iš
sivystymą. Daviniai rodo, 
kad šiuo’ atžvilgiu Lietuva 
aukščiau stovi už Rusiją ir 
Lenkiją. .f

Fnddą išvežimas U lietuves
z

1929 m. iš Lietuvos užsie-Z ’ c
ųin buvo prekių išvežta už

r ■ ’t

KAUNAS.

•»

Su doleriu

< ■; • f ir- '■ ■'<
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^žindomu, kad Rusu sovietai. Jei bolševikai tūrėtų nors 
|?,užsimojo padalyti ant -syk paprasčiausio sveiko proto, 
|-dų‘. daiktu: komunistiškai tai mėgindami susocijalizuo- 
L’ sukolonizuoti ūkius ir pa- ti ūkį, kol kas nekliudytų 
| paikinti tikėjimą. Tai yra tikėjimo, kad jaU perdaug 

tokie svarbūs uždaviniai. Ižmonėms neįsipykus. Bet 
—7 7----------------------- ----------------- - —

|į,kia daugel, daugel metų. Y- 
tikėjimui panaikinti tai

| Ir šimtmečio gal neužteks.
*MPaip pat ir atimti nuo-ū-
|rkininkų nuosavybę, ir. pada- 
g,Imti lygiai visiems tai jau

$oks užsimojimas, kurio į- 
Vykinti jie nepajėgs. Tuo-

R ŽIAURŪS IR KVAILI

tokie svarbūs uždaviniai, [žmonėms neįsipykus. 
kad kiekvienam atlikti rei- ’ jie paneigė visus žm<

♦

kiems skaitymams. daug 
brangaus laiko praleista.

Žmogui, taip, patiir gyvu
liui, nekramčius maistą ryti 
|yra ne tik {nenaudinga, bet 
net žalinga. Maistas reika
linga gerai sugromuliuotL 
Skaitant knygą, reikia gal
votu Viską, kas naudinga— 
reikia paimti atmintin—vis
ką kitą — leisti pro šalį.

Tvarkant savo •gyvenimo 
žingsniusT^-neturime aplenk
ti ir skaitymo. Privalome ne
pamiršti naudotis geromis 
knygomis įr jasiąs branginti. 
Jos mums gali duoti labai 

naudojantis. Lygiai privalo
me nepamiršti, kad aklai 
skaitydami mes žalingai už
kemšame atmintį, ir vietoje 
naudos — jiažnai turime blė- 
dį. • < J. Mažeika

užkimšti savo* atmintį. At
mintis nėra* neribotas daly
kas. Ją reikia, kiek galima 
taupyti naudingiems daly
kams. ' Mūsų amžius serga 
perdideliu skaitymu. Skaity
mui reikia/pasirubšimo.

*-r . ■ i’ ’ , '

Daugelis dar nUo mokyk
los suolo įpuola perdidelio daug gero, jomis tinkamai 

skaitymo klampynėm Jie T-—-1 —

skaito, kas papuola, dargi vi
sai ųiekam vertas knygas. 
Galiau jie patys prieina prie 
cisternos. ’ Pradeda supras-

k**’

ti, ką reikia1 skaityti, ir ko-

sunkumai vis dar nepasibai- bar tik 4%. Dėl to ir pas mus 
gė, nes užsienyje pasirodė 
daug suklastotų dolerių, y- 
pač banknotuose 
rių. Tad’užsienio bankai da
bar priima dolerius tik s|Įy- 
giniai? ir tik vėliau spren
džia, ar juos priimti, ar ne. 
Kad palengvinti tirinėjimus, 
Amerikos Jungtinių Valsty
bių vyriausybė paskyrė į žy
mesnius Europos centrus sa
vo ekspertus (žinovus). Ta
čiau, tokia tvarka sudaro 
bent prekybai daug sunku
mu. Todėl užsienyje dauge
lis žmonių dolerių kratosi. 
Tas pats pastebima ir pas 
mus, tuo labiau, kad ir pas 
mus pasirodė suklastoti do
leriai 100 dol. banknotuose.

1 Be to, mūsų bankai sumaži
no paskutinėmis dienomis 
procentą, kurį jie moka už 
indėlius doleriuose.

> x • .» ■ . . - t . -

Komercijos Bankas, pa
vyzdžiui, už einamąsias są-

» , 

dabar dolerius žmonės nelai
ko, o keičia labiau į litus, ar- -— 
ba' į kitas valiutas. Žinoma, 
Lėl aferistų daVbų dolerio 

kursas negali kristi, vis tik 
jis laikosi kiek žemiau pari
teto ; dabar už dolerį bankai 
moka nepilnus 100 litų. Už 
kitas valiutas moka: už vo
kiečių markę — 2 lt 39 et., 
už anglų svarą sterlingų 48 
lt. 70 et.; už danų;kroną 2 lt. 
67 et., už čekoslovakų kroną 
29 et, už švedų kroną 2 lt. 68 
et.; tiekpatir už estų ir nor
vegų kroną; už prancūzų 
franką —39 et., už italų ly
rą — 52 et, už suomių. mar- 
kę — 25 et, už austrų šilinę «

j išūžia
tą A lt. 98 et; pag:
Dancigo miesto guldeną Bui
ka 1 lt. 95 et. Iš svetimų va
liutų kursas dabar nepasto
vus Maskvos červonco ir Is
panijos pezėtos. ' "M. B.”

f nedidelių inaldyklų Tibete, Himalajų atkalnėse, 
esą Apie 800 tūkstančių. < -

Tikybos saugotojai ir kerėtojai nuo piktų 
dvasių pasikėsinimo Tibete yra tam tikras luo
mas, vadinami lamos, nuo kurių lūpų maldos 
niekad nenueina. Jie parduoda savo lūpų jėgą 
už nedidelį atlyginimą tikintiesiems, daro už
kerėjimus nuo piktų dvasių, paleisdami tam 
tikrus “maldos malūnėlius,n nes. tų malūnėlių 
tarškėjimo dvasios negalinčios pakęsti.

Suprantama, kad tokia, prietaruose pasken
dusi tauta nieko pažangesnio sukulti negali. 
Dėl to mongolai pasiliko merdėti viduramžių 
kultūrom laipsnyje. Tik gamtos sąlygos 
nai, dykumos ir dideli atstumai - 
_• _ ą   T—— -1—1 —T   1-
tų užkariautojų!

ŽMONIJOS LOPŠYS
■ y ■■ ■ —

Į ■. . v ■
Pačiame Azijos žemyno vidury guli didžiu

lis, tnažai girdėtas kraštas — Mongolija, kuri 
kadaise buvo išaugusi į galingą valstybę. Iki 
tryliktojo šimtmečio apie Mongoliją ir joje'gy
venančias tautas maža tebuvo žinoma; ten vie
na po kitos klaidžiojo įvairios mongolų tautelės. 
Tik tryliktojo šimtmečio pradžioje galingas 
Čingiskanas sujungė visas giminingas mongolų 
tautas į vieną didžiulę valstybę. ,Per trumpą lai
ką Čingiskano vadovaujami mongolai sugebėjo 
užkariauti visą vidurinę Aziją. Palaidos jų ma
sės užėmė siaurės Kiniją, perėjo Persiją, Kau
kazą, Rusiją jr buvo pasiekusios net vidurinę 
Europą. Tik-apie 1250 metais dabartinėje Sak
sonijoje Čingiskano gaujos buvo sumuštos ir 
atstumtos į rytus, kur dar ilgą* laiką valdė pie- 
<inę Rusijos dalį.

f

Su mongolais—totoriais anais laikais teko 
turėti reikalo ir lietuviams. . Vytauto Didžiojo 
laikais lietuviai turėjo ne vieną susirėmimą su 
totoriais Kijevo žemėse, dabartinėje Ukraino
je. Vėliau Vytautas sū totoriais susitaikė ir jų 
kariuomenčrpadėjo^ lietuviams nugalėti kryžiuo
čius mūįyjė ties Žalgiriu 1410 metais. Anų lai
kų totorių*.ainių keli tūkstančiai dar ir cįabar 
gyveną Lietuvoje, ypač Vilniaus krašte.

* Yra padavimų, kuriuos patvirtina ir kai ku
rie mokslininkai, kad ^Mongolija yra žmonijos 
lopšys. Nors, pasižiūrėjus į plikus Mongolijos 
tyrlaukius, išdaižytus aukštais, nuogais kalnais, 
toks spėjimas atrodo ųe visai suprantamas ir 
įtikėtinas, bet.garsus Arijos tyrinėtojas švedas 
Sven Heddinas linkęs yra matyti mongohiofie 

_ seniausią pasaulio istorijų j etąutą.į H l ! t 
Ir labai galimas dalykas, kad prieš dąu? 

tūkstančių metų visi tie pliki kalpri Įr dy£)m* 
turėjo turtingą augmeniją ir derlinga leme. 

—La-:.

T’ ografįja daro istoriją,”dai yra, kad, besikei
čiant geografinėms žmogaus gyvenimo sąly
goms, keičiasi ir patys žmonės, galima spėti, jog 
anaįs laikais mongolai buvo visai kitoniška tau- 
*a. Mat, tose vietose, kur gamta suteikia gy
ventojams, galima sakyti, viską, kas tik reika
linga, gyvena paprastai linksmos, rytojaus die- 
na'nesirūpinančios tautos, kurioms netenką ypa
tingai sunkiai koypti už būvį.-

Babilonas, Egiptas, Graikija, Senovės Ro
ma davė tautas, kurioms gyvenimas nebuvo toks 
sunkus, kaip kitoms, turėjusioms kovoti su snie
gu, ledais ir vėtromis, tautoms. Užtat šios pa
starosios ir į gyvenimą žiūrėjo rimčiau.

Kalbėdami apie mongolus, čia mes paliesi
me tik šių dienų Mongolijos dalies gyventojus, 
vadinamus pietų mongolus, gyvenančius į Šiau
rę nuo Himalajų kalnų ir Tibete. Kaipo tauta, 
jie giminingi kinięČiadis ir kalmukas, nuo ku-. 
rių juos griežtai Skiria tikyba — buddizmas. 
Buddižmą tibetiečiai perėmė iš Indijos ir pa
keistoje formoje pavertė jį savo tautišką reli
gija. Savo mokslą Budda skelbė Indijoj 500 
metų prieš Jėzų Kristų. Skirtumas tame, kad 
Didysis Nązareto Mokytojas skelbė savo moki
niams obalsį: Melskitės ir dirbkite!, 
o Budda mokino: “Melskisl ^leiskis visada! 
Paskęsk savo asmenyje! Mirk pasauliui! Eik 
į amžiną ramybę Tame yra tąvo~išganymas!’’ 
- Nuolatinė maldą ir paskendimas savyje ir 

i šiandien dar tebėra Tibeto mongolų mąstymo 
pagrindas. Niekur pawudyje nėra tiek vienuo
lynų ir maldos namų, kąip Tįbete. Tik “am
žina malda’1 seniai jau yrą virtusi ten burtais 

i ir prietarais. Tuščia ir nejauki kalnų įrdyku- 
• mų ty|a pagimdė tibetiečio vaizduotėje daugybę 

piktų įvasįų, ^ąoą-nersąkįoją jį kiekviename 
- Žingsny. Nuo tų piktų dvasių tibetietis ginasi 
i maldomis ir amuletais

daiktais), neSiojattuąs kaklo arbi

jie paneigė visus žmogišku
mo ir sveiko proto dėsnius 
ir užsimerkę žygiuoja pir
myn, mosykuodami kruvi
nu kardu. Gal kitos išei
ties ir neturi. Miestuose nė
ra duonos. Ūkininkai jos 
neprodukuoja, nes bolševi
kai viską nuo jų atima, pa
likdami tik tiek, kad vos ga
li išsimaityti, tai ūkininkai 
nenori kitiems dirbti. Ver
čiau, sako nieko neveikti, nė 
kaip sunkiai dirbti ir viską 
kitiems atiduoti. Tokios 
nebuvo. Jau_ viena tokia 
baudžiavos nė. caro laikais

M

jąu ir pasirodė rezultatai: 
^Ūkininkai priešinasi; bet ne
žiūrėdami ginklii negali at- 

kyti prieš raudonarmie- 
ir bėga į Lenkiją bū- 

n Ir patys, raudonar- 
iiai nenori eiti budelių baudžiava sunku panešti,

* • •

Jareigų ir taip pat bėga už-
Čia'TOdos'uiškU, kad 

i imtis įtitokių priemo- 
nes šaudymu bolševikai 

^ sukels maištą. , Bet -jie 
būt visiškai apjako. 

Jbomfet pats Stalinas ma- 
Įb kad pertoli jau nueita-įr 
tad numalšinti mažesniųjų
įįMnisarų uolumą, jje šau- 
uL, kad'permaža yra-daro- 
į|, kad neužtekti i ui s^ubo- 
■įnu vedama 1 sočijįalistinė 
pų reforma, kad labai ne- 
EaifČiai. uždarinėjama baž-

* e

bet kuomet ir tikėjimas pa
neigiamas, tai jau nebepa
kenčiama. Reįškįair kūnui 
skurdas ir siela turi žūt. Dar 
nieko -panašaus—pasaulyj 
nėra būvį. '

, > Z” • k . --/b . -• \
Kad bolševikai žiaurūs r— 

seniai tą žinojpme, bet kad 
būtų taip nedovanotinai 
kvaili, tai tik dabar tenka 
pastebėti. (

• ”, .’-4
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Katalikas, kuria galėdamas ne- 

teisto vadintis gera BafayHot val
ka lAVyikppaa Kettoler.,

i..-j ,‘ji. iu!ta?

Nuo. tų piktų dvąsįu tibetietis ginasi 
ir amuletais (medąujonais ąt Įeitais

kal- 
apsaugojo 

pietų mongolus iki šiol nuo rusų, kiniečių ir ki- 
Ir ateityje vargu arx išdrįs 

kuri nors pasaulio tauta eiti prieš mongolus, 
nors kalbama, kad Moųgblijos kalnuose yra 
daugybė neištitrų. įrneiš^audojamų turtų: va
rio, geležies, sidabro^no ir kitų metalų.

Amerikos tyrinėtojai vadina vidurinę Ariją 
ateities kraštu, kuris turtingumo atžvilgiu sau 
lygaus neturįs. Ar bus kada nors tie turtai iš
naudoti, nežinią. Nedaug ką težinome ir apie • 
patį Tibetą, kurio didžiuliai plotai tik kur-ne-, ✓ 
kur yrą ištirti. Priežastis- to reiškinio *— užsi
darymas tibetiečių nuo pašalinės įtakos. Tik 
nedideliam europiečių tyrinėtojų Skaičiui pavy
ko iki šiol patekti į Tibetą, ypatingai į jo sosti
nę lūiąasą, ir sužinoti vieną kitą nuo ąyetipiųjų 
akių saugojamą paslaptį. u.

Politiškai Mongolija nėra pilnai nepriidau~ 
soma valstybė’ nors gyvena ir tvarkosi savaran
kiškai. Šiaurės Mongolija. į šiaurę nūo- Gobi 
tyrų, yra Rusijos įtakoje, o pietinė ?— Tibetas 
— kiniečių. Piktos" dvasios ir dabar, dvidėšhfl- 
Kimėnetyje, dtr tebelaiko apsėdusios atsi- 

^ongblįją, ir niekaM negali paaakyti, ku-

• ■ *
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•) Prof. Dr. Būrigė. 
••) A. Aekerman.' Bazei.

■j 
tr ■'

flv
— .a,

Z ’ . »•-

X*

,• j ;

Retai! and Wholeaale 
<52 Beacon St.

0 /“next.”
> * J v O. Si^akrtėhe^

1 lj Centro TžcL■■srh -vinr 11 -> <

ir pasakyk kad nori būt vienas iš ttpkuris nori sau 
■norsitikrintn n«nia Rsser fho. ffiiAlipnirer ' '

....‘ : ■■■-. < i-. ~

- Geras katalikiškas laikraštis y- 
ra nuolatine misija.
Leonas XnT. y.
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Ši yra ‘'Drive-it-Your&elf Challenger Savaitę.” 
ims savaitę kaip visi automobilistai matys skirtumą 
padirbime naujam Essex Challenger, kuris duoda 
malonumą važiavime. •. 1

Beveik 6000 pardavėjų Sąv. Valstijose ir Kanadoj 
turi stovinti .tavorą karų, šie karai tikrina Greitą
Atsitraukimą—Smarkumą—Kalnan Lipimą—Leng
vą važiavimą; Lengvą Operavimą ir Patogumą.

Pašauk mus dabar arba jūsų artįmiausį* pardavėją 

persitikrintų naują Essex the Challenger.'
■ :. t '. '

Z - .

’l -a_____

Į GREITA ATSITRAUKIMĄ—prieš bile karą ne
žiūrint didumo arba brangumo. ' --

.f"'-. -; . t ’ ' ■>

SMARKUME- — palygnk su bile garsiu smarkiu , 
karu. . %

KALNAN LIPIME — sunkiausius kalnus apylinkėj 
—ir Amerikoj. 1 '

įi. • '• ’ • J - ' i ■ - • r.

IŠTIKIMYBĖJ—Patogus ir Lengvas Operavipias. 
TAUPUME—Dar didesnis pasisekimas.- — • . . . . ' ; 7 j: ’ ■ .

‘ Tamista esi kviečiamas pavažiuoti ir persitikrint, 
sau šiame naujam Essex Challenger kąre.

. ATIDARA VAKARAIS

’ ’ HENIEY-KIMBAU CO.

k •
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ią—pirm.},
•

101 ĖeSevue Avė., IfonieUo, Mass. 
0. Ceįam<mwealth Avė., Woree8ter, Mass.

W Main St, Masa.
h itpratinA Komisiją: Knn. /Petras Starusaati^. 

Kiti. Jonas Svagždys, Kun. Dr. Jonas M. Navickas, KdnN; 
Pranas V. Btrakauskas, Kun. Feliksas Norbutąp, p. Vįnetatas, 
Manaka*: Y "

.įr •/s.'- J--

'Uodos buvo Skelbiamas 
Bląifininkų Susivienijimo, 
naujų narių .prirašinėjimo 

(vaju4,dat tikimės, kad Blai- 
vkpnfcų. piUkėįis paaugo, pa
didėjo. ' Ir nenuostabu, nes. 
skyriai ir nariai darbavosi’ 
išsijuosę rengdami teatrus, 
prakalbas! ir? pamarginimųšsi; 
kalbino, prirašihėjo naujus 
narius prie Blaivybės orga- 
nizacijos^ vh ’ r ,

Būtų labai pageidaujama, 
kad kuopos parsitrauktų^ 
centro Blaivininkų Ženklelių 
ir platintų tarpe narių, na- 
riai-gi turėtų turėti sau už 
^jarbę pasipuošti puošniais, 
gražiais ženkleliais, kurių 
randasi centro ižde trejopos 
rūšies: po 25c,, po 50c. ir po 
-1.00. Ženkleliai arba spil- 
kutės kiekviena turi gražų o- 
balsį : “Būk blaivus.” Tai
gi, kaip ženkleliai, taip ir o- 
balsis blaivininkams yra 
labai brangus. Taipgi kam 
trūksta konstitucijų reika
laukite iš centro ir apturėsi
te. Reikalaujant ženklelių 
malonėkite pažymėti kokios 
lūšies ir kiek. .Būtų pagei
daujama,. kad ^siunčiant pa
reikalavimą. prisiųstų ir pi-

*z ' i ’• •
Pigus siuntinio vertės. Kon
stitucijos po 15c.; priesaikos 
lapeliai siunčiami veltui.

Šiuo žvilgsniu pirmutinė 
graži ai pasirodė Ath'ol ’io 
B-kij kuopa. Įdomu, kas bus

»

A. Uaugis
! S / - • •

; • . F • - V'**• 
; < > • 1 . .J v

. ' i ‘ * i *
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gęs. Tai, kas žmogų daro 
žmogum, t. y. protas, sąmo
ningas svarstymas eina ša
lin, ir lieka—paprastas pik
tas žvėris su savo norais, su 
savo žemais geidimais, su są- 

pav. (Vokietijoje iš 120 ka-yo kerštinguųiu ir kvailumu.

t

/f ' ■ ’ ■ ’
Kriminalų teisėjai, polici- 

riri jos viršininkai ir kalėjimų 
į vedėjai ’ visose civilizuotose 

.> šalyse yra nuomonės, kad di
džiumos prasikaltimų prie
žastis yra nusigėrimas. Taip

Įėjimų su 32,837 kaliniais 
40% žmogžudysčių papildy- 

‘ ta pasigėrimo stovyje,*) o
kūno sužeidimo kaltininkais 

-. trys ketvirtos dalys.**) To-
5 dėl prakilnesnieji teisėjai ir

. visuomenė^ veikėjai yra įsi- 
—tikinę, kad jei jų kraštai bū

tų blaivesni, nusikaltėlių bū
tų daug mažiau. Tat neste
bėtina, kad Belgų ministeris 
Frerę - Orban.; pasakė šią 
skaudžią teisybę: “girtybė;

, / gamina 9/10 vargšų, % pra
sikaltėlių, ligonių ir be

* globos vaikų.” Bet kaip 
'muštynės, kūno sužeidimai ir 

žmogžudystės atsitinka ? Tą 
gražiai nupiešia mokytojas 
Š. Tijūnaitis, , . . .. /

' svaigiųjų gėrimų vartojimo 
z įstaigoje linksmą kompaniją.’ 

aplink stalą. Jie yra jąu 
/“nebepirmą ;stiklą ištuštį-

vos ant krūtinės nusvirusios. 
Liežuviai guviai vartaliojasi 
burnoje ir švaisto riebių ir 
smarkių juoko žodžių, kurie, 
žinoma, ųeina kur tuščiais 
laukais, bet krinta į ausis 
čia pat už stalo bėsantiems 
bendrininkams.- Tie žodžiai 
tai yra nelygu signalai neil
gai lauktiniems įvykiams, 
dėlto kad įžeistasis turi da
lbai’ spręsti, ar jam draugo . ,
mestasis žodis yra tiktai taip|me nora žiemos šalčių, kame 

 

sau juokais paleistas ir todėl j mūsų Šarkis Skotui kailį 

 

turėtų būti jam tokios pat|P^s- Ir aš. tik tifo tikslu va- 

 

rūšies pasakymu atsilyginta, Įžiuoju—pasilsėti, jurose pa- 
ar — priešingoj dėtoj

. “Kadangi alkoholis para- 
ližuoja proto gebėjimą ra
miai svarstyti ir spręsti, ka
dangi jis daro žmogų palai
dą žvėrį, todėl dauguma nu
sikaltimų iš susijaudinimo 
— afektini j nusikaltimų į- 
vyksta tomis dienomis^ ku
riomis daugiausia išgeriama 
degtinės ir alaus, t. y. sek
madieniais ir kitais šventa
dieniais, kurie yra įsteigti 
tam, kad žmogus galėtų Die
vą pagarbinti ir pats po sa
vaitės darbų pasilsėti. Tai y- 
ra pagonių, nė krikščionių 
gyvenimo reiškiniai.”

{

>S.

4
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K^ioiie
. Vas. 23 d.,_ nedėldienyje 

vakariniu Seabord. Florida 
Limited traukiniu -5- aplėi- 
daug New York’ą. Trauki
nys pilnas keliaujančių pįe- 
tuosna. Visi į Floridą, ka-

jm pi maudyti ir Šarkį matyti, 
ti ir tuojau pabausti įžeidėją. | Traukinyje visų kalba — 

Lauke 
Išvažiavus iš 

Nevvark, N. J. nuėjau į club 
car. ' Čia vyrai rūko, kor- 

Niekas apie 
iciją nemano. Mažas 

jaunų būrelis kalbėjosi apie 
Havaną, Kubą', kur jie vyks 
gero alaus išsigerti ir Ba- 
carti paragauti. Iš Miami į 
Havana tik 5 valandos trau
kiniu į Key West ir 6 va
landos laivu. Kur čia ne
važiuosi. Tik, sako, Miami, 
Slapesnis už New Yorką; Ki
ti kalbasi tariasi žuvauti —

Blaivus žmogus tokiuo j Florida ir Šarkis, 

 

atveju svarsto, kas čia jam|Lvja> šalta, 
būtų naudinga,, kas galima 
sutaikyti su įstatymų reika
lavimais. Bet įkaušusis 
iieberanda laiko ramiai pa
svarstyti. Jo šmage 
bepagali liežuvio, rankų ir 
kojų valdyti. Vienas kitas 
žodis—ir įvyksta“ ^iūdna sce
na, pasilieja kraujas.

“Ir taip esti gana dažnai. 
Degtines apsvaigintas žmo
gus yra prie visa ko pasiren-

«>
< t
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THE HEIIEV-KIĮIMU M.
/; IR ŠIE METROPOLITAN PARDAytJAI 

Johmson Avtomobile Čozp.r 91B Gommaavoaltk Avė.
. r i - ' T ' • . , > - - * * i' f '• * •' ''' . A

ALLSTON: HučtBoa-Esses Co., 122 FRAMiNGgAM: ’Hud*on-Eąex Co.-, ROEBURY: Hudson-E«aex Co- 491 
i .. Am' I i - 7-- eį537 Fqipni* ‘-A-’*’ **** ' '

'^RebfcEilUEHndson-Essei 91
»< -i st . -i

ČAAIBRIDGĖ : Hudson-Essex Co., 978
— Massachusotts AVel v .
CAMBRIDGE:, Henley - Klmbąli Co.,

157 Vassar St
iCAMBRIDGENORTH: Brown&R4>8e,

1963 Massachnsetts Avė.
CHARLESTOWN: Šullivan Sq. Motor

Sales, 644 Main St
CHELŠEA: Brdadway Garage, Ine.,

1&-Foarth St - - 1
DEDHaM : Dedham Motor Mari, Ine., 

; ■ lj Eastęrn Ąve~f " .
DORCHĖSTER: James T. Beckvitb

Co., Ine., 711 Columbia Rd.
EAST MILTON: E. E. Wadsworth,

Ine., 424 Adams St
■! EVERETT: D&an Motor Car Co- 87 

e Broadway. - 'v

FR AMINGUAM:’Hud*on-E®ex Co.-,
i ; { JrS37 Union Avė. - ’ ’ r-- . •' *

. PARK : luomas J. Halpto, 12
Ccntrsil Avą ‘ /

JAMAICA PLAlk: Harold O’Neil, 579 /
Centre St-

MALDEN: Wright HndsovEssez Co., 
284 Pleasant-St. * ■

MATTAPAN: Hudson-Esser Co., 1360 
Blue Hill Avė.; ’ 

3IEDFORD: Hudson-Esser Co., 4 
. Mystlc Avė. ; , ., .

MILFORD:. Alilford Auto Sta., 271 
Mala SJ.

MELROSE: K. W.-Fellows & Co., 29 
Upham St-

„ . NEWTON: Frank 
’ Washlngton St 

NORWOOD: Robert 
Centrai St

QŲINCY: Sylvester 
IVashingtoti S t 

REVERE: The Luna Park Garage 
368 Ocean AvA. '

.
Gražūs hoteliai, sodai, o y- 
pač gražus pąjūrys. Visas 
pajūrys nusodintas palmė
mis ir nestatytas hoteliais. 
Čia nutiestas gražus ir pla
tus bulvaras. Apsistojau pa
jūryje” Miami BeacbV vieš
butyje. Nusivalęs tuoj nu
ėjau jūrėse pasimaudyti. 
Vasario 25 d. jau maudžiau
si., Saulė kaitino, kaip vi
durvasaryje rytuose. 
Jausi nusidegti. ’ "

r ' '■ Pas Šarkį.
A, . • '

<rą537. Unipn Avę. -
•• ■»•

‘"i? t

>

SOMERVILLR rHB«hwn Essei Co^’ 192

STONEHAM: Stoneham Auto Sales 
Ine., 450 Main St

WAKEFIELD: Wak»field Motor Salei 
. & Service, 350 Malti St. ' ' f‘ '

5VALTHAM; WiHiam McKeiter, Incų 
173—175 High St

WAJERTOWN: Claflln Hudaon-Esseo: 
Co., 32 Ni Beacon St

WAVERLEY: Frank L. Harris, Ine, 
IVaverley Sąuare. ,

WELLESLEY: VeUesIey Motorą, Ine, 
Colonial Building

WEST R0XBURY: BeUevne Motort, 
1710 Centre St ; "> •

E. TCEYMOUTH: Lincoln Perreault 
Co., gtoed & Madison Sts. 1

WINCHESTER: The Dean Motor Cat 
Co., 605 Mato St

5VINTHROP: Hudson • Eskx Co, 
WInthrop Centre ’ ' - y ‘

WOBURN:McGUvary Brbe, 263 Mato 
, Street .

»

•fc
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lūžėm per Virginijos valsti- 
'ją. Ryte prabudau. Žiūrau 
per langą ir nieko nematyti 
tik dyki laukai ir’ pušynai. 
Kur ne-kur pamatai pakry- 
pusę bakūžę. "Ęįk valandas 
važiavę privažiuojam mažą 
miestelį. Pasirodo, kad esa- 
mė North Caroliną valstijo
je.
me South Carolina valstijo
je. Čia jau matytis daugiau 
gyvumo, bet daugiau juodu
kų. Abi Carolina valstijos 
žinomos, kaipo juodukų val
stijos. , Prie štcJČių apspin
ta traukinį gaujos juodukų 
ir prašo dešimtuko. Jų tiek 
dūug, kad manytum esi Af
rikoje ne Amerikoje. Jie 
visi nuskurę, gyvena sukry- 
pusiose be langų bakūžėse. 
Vaikai basi, neužaugliai. 
Pakelyje matosi juos žai
džiant prie mokyklų, ar lau
kuose dirbant. Laukai jau 
ariami. ; .Žemkenčiai suža- 
liavę. < Daržuose daržovės 
paūgėjusio^ OVas tikras pa
vasarinis, Šiltasi,’ Pirmadie
nio; vakatė girdėjau Svirp
lius svirpiant ir varles kvar
kiant. Buvoibe Georgrjos 
valstijoje, čia medžiai žy
dėjo.’ Atvyk^ į Savannah, 
Ga.: jautėm pavasario orą. 
Vakarė atsisėdęs lauke ob- • 'J, *- ’ -• »

Vidudienyje, jau buvo-

a.

w.
w.

and

■ •

Lane, 389

Baker, 103

Carson, 84
X . f

/

Pavalgęs vakarienę valgo
majame vagone, — pasikal- 

_ ' «bėjęs su nekuriais turistais 
atsiguliau. Antra naktis 
traukiny, tad ir užmigt buvo 
lengviau. Pirmą naktį dėl 
traukinio trenksmo nekaip 
miegojau. •

Antradienio rytą girdžiu 
per miegus “next stop Mia
mi.” Reikia kelti^ Nespė
jau apsirengt jau, traukinys, 
sustojo Miami stotyje. Bu
vo dar tik pusė po septynių. 
Išlipau ir dairausi. - - Čia pat

ką nors apie jį į lietuvių lai
kraščius parašyti, ar jis tu
rėtų ką nors ypatingo lietu
viams pasakyti. Kalbėjomės 
angliškai. Labai nenoriai 
bet man atsakė, kad aš 'tu
rėčiau 'vartoti “commoii 
sense,” viską apie jį sužino
ti iš dienraščių, kad jis už
baigė treniravimą ir laukia 
ketvirtadienio parodyti vi
siems, kad iis Ii nugalėti 
Scott’ą i laimėti.’
Tą įsigręžė.
Na, po 'plynių/ pamaniau, 
jei nenori kalbėti, tiek to. 
Visgi negalėjau, suprasti, 
kad daug kalbąs Šarkis, taip 
mažai kalbėtų. Gal lietu
viai jam nerūpi...

Už pusvalandžio išėjo

1

■ • '**• j2-

/ •* '^5

lesiu gauti interviu.
kiau kad jau esu jį malęs it' 

mažai kalbąs. Nieko nejje< 

šiau nuo Buckley.
biznis iš, lietuvių, maža A® J|: 

jais kalba. Tuo baigėsi
iio svajotas pasikalbėjite^^ 
su Šarkiu.

■ Bendras įspūdis Mi 

kad Šarkis turi laimėti, 
$eott yra permenkas.
ir sujudimo, entuziazmo, u£*' 

ra. Mat jo kautynės 
Stribling padarė nek 

spūdžio. Pamatysime 
virtadienį.

(Bus daugiau)

< • y* -'sA-čIl.'

VALKUOS TMtY
SUSTBBIKAVO

Katinas. “Momen

I

• f

Posėdžiai praeitis 1 vai po pfatų.

kaip padu-

v' 
»♦

/•

Be Ach.

A
Pavalgęs pietus-nuėjau į

Jack Sharkey—■. vosį Šarkis. Nereikėjo daug 
att ... Garsina vaik&įioti, nes Miami Beach

%’-l

•» 4 -------- X. ,

LDS. Naujos Anglijos Apskri 
čio suvažiavimas jvykr atamadie-

» ' • • > ’ ! «
esu keliavęs ir gražių mies-

Bijo-

(išškyrus Bpvelry Hilte, 

Cal.) yra

1 
t

A

DARBININKAI RENGĖTĖS pelo ir golfą'lošti. Man, ma-j

SUVAŽIAVIMAM : lėtą Aplankyti,' pąsimaudyr 
tiir muštynes' - ^hmatyti. 
Kiek gi gali atlikti'per de- 

ny, aien,J> reik5s 8"“

f šio apskričio kuopos Jiritafto

rr-tiptiauria 
/ č mrtią rei

• tarimui.
▼L PutigukM, Pirm.lbuval1

__•_ • Vi • > gnzti.
įt rukus privaŽipyom Phi- 

lądelphį^ ir aį-tinomė^ .prię 
Baltimorės. . Nuvargęs af?

au. Dar . neužmigęs 
kai pravažiavom

netoli stoties matyti didelė KennekClub, kame trenira- 
iškaba “< 
Paul • Scott ... ----------
muštynes. Žiūrau ir stadium 
netoli. ? iAiia, fai čia lietuv
ninkas rungsis! I^ašišaukiata 
taxi ir pasakiau vežti mane 
į Miami Bėach. . Miami 
Beach yra maža sala. Mies
tas turi apie 30,000 gyven
tojų. Nors Miami didesnis 
už Miami Beach, be,t Miami

inervacijos Pagone gerejadši Beach daug gražesnis. Daug

-------------------- -----------------------------------, (-----------1—1-------------------—‘----------------------------------------

<•". • > r • , • <£ ~ M
^palto, nors tų matęs, bet gražiausias

gražiu vakarėliu; nereikėjo 
nė kepurė 
traukinys

Hotel randasi tik penkis 
blokus. «ątst|i nuo. i Kennęl 
Club- Priėjęs kliiihą pų iiū- 
rau ir Šarkis stovi sū Buck- 
lev. ir dar kitais. Drujai 
priėjau prie Šarkio ir*'už
klausiau lietuviškai “A gn-• * . | • • * ’ !
Įiū su tamista pasikalbėti.” 
Rodos nesuprato ir nusigrę
žė. Koks piiikus, pamaliau. 
Bet vėl atsigręžė ir tako: 
“Well, vrhat .do you want.” 

Aš pasisakiau, kad norėčiau

Šarkis mankštytįs- , Vyras Nr. paduoda žinutę, 

įštiėšų griaus, stiprus, rau- ” 

meningag. ’ Teknika tobula. 

(Susirinkusieji grožėjosi juo^ 

mi. Pasitaikius progai susi

pažinau su Buckiey ir pa-

šiaušės valsčiaus taryb 

riai dėl įvairių n 

sų savo valsčiaus pi 
f *

spstreikayo ir i 

tavo pareigų. Į Są

prašiau ką nors apie Šarkį sčiaus tarybos 
pasakyti; ką aš maloniai pa?’ 

pašyčiau ipiisų ląi|craščiam3.
lanki tik viena* 

*♦ 1 Gyrf ;<>• 
iys. ku)rg
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zavo L. L. Paskolos Bonų komi-!>-

;i41 « .

“Lietuvoje Įspūdžius.
į. . X

,. ■

i Kun. S. Stonis,
Šv. Kazimiero Draugijos 

įgaliotinis Amerikoje.

LIETUVIS ADVOKATAS l:

ANTHONY J. MILLER
406 STATĖS BUILDING

. Worcerter, Msmchusetts
Phone Park 5065*~

_____ į įgauto ' Jubiliejaus reikalą, ir„Dr.
GYBA”“duoda populiarių' Zurnys atpasakoj A savo kelionės

Saugokitia apgavikų. 
^"Vietos laisvamaniai matydami, 
kad Labdarių'- draugija gražiai

; ‘jo- Taigi gali atsitikti ir su nau- 
ja laisvamanių Labdarių draugi-

ižą

usomytiės šventęt '&&&

*■
e -i.

r- -'-g .j-*-* ' W K - -.i- ij

rio 16 &, 1930 metais, 6-tą 
vakare Įvyko Šv. Alfonso 
nėj Salėj 12-tų metų Lie- 

Nepriklausomybės sukaktu- 
apvaikščiojimas. Susitarę ben- 

rengė, Federacijos Skyrius ir 
, yba. Vakaro progra- 

susidarė iš Choro giedojimo, 
vaidinimo bei šokių, ir

> ■.**■"*

-Iškilmes atidarė - Pirmiųinkas 
nas. Savo trumpa, bet turi-

pelnusioms Seserims Kazimierįe- 
tėms-,

Kitas kalbėtojas buvo Kun. Dr. 
L. U. Mendelis. Jo, kaipo princi
pinė vakaro kalba, bųvo nusta^- 
ta programas vidury. Jo kalbos 
turinys susidėjo. iŠ istorinės ap
žvalgos Lietuvių tautos ir valsty
bės vystimosi. čia patiekiu keletą 
minčių. Nuo senovės laikų, pra
dedant su* Mindaug^o pastangomis 
kurti Lietuvių Valstybę, mūsų bo
čiai nuolatos atsidūrė į tą pačių, 
nepalankią aplinkybę — būtent, iš

komisija dirbo, darė apgarsinimus 
ir juos skleidė , netik . Newark*e, 
be£ it visoje apylinkėje. Bet p/ 
J. B^bnvičius paskutinėmis .die-*- --- 
nom&duoda telegramą-, kad įtėgiŪ darbuojasi, pradėjo iŠ kailio nei< 

rj^ažiuo  jąs į Floridą, 
savaitę lailp ilgiau 

' koheertą ir tada.

lis 
Arį

• xr-•

Argi jku p. Bab&ričius 
prabagotėjo, kąd galėjo newarkie- 
čius paniekinti, Kurie jam net do- 
vaną yra'Įteikę'.* baila ! V / . ’

▼fturys
> Įu-

•. • Z •

tad. /Javu uci tuii’ „ # ~ e e
pa kalba jis priminė Mn^Hm.Jv>Sę pu3.y j>e bnvo-pnAĮ apmip. 

tL'- Rusai, Vokiečiai ir Lenkai žiū
rėjo godžiomis akimis į derlingą 
Lietuvos žemę. Šie Lietuvių ne
prieteliai ar atskirai ar susitarę, 
rengė žygius į Lietuvos-kraštą. Vo
kiečiai ir Rusai, vieni vienu,, kiti 
kitu metu, jėga stengėsi užkariau
ti Lietuvą. Lenkai dėl savo men
kesnės būklės privalėjo kitaip elg
tis. Kaip jų pastangos Lietuvą 
sujungti su Lenkija galų galė,pa- 
sisekė, visiems žinoma. Lietuviai 
pasirodė perdaug galingi Kryžuo- 
-čiams bei Rusams kardu nukariau
ti. Tik iš bėdos susidėdami su 
Lenkais į talką nuo priešų apsi
ginti Lietuviai padar? artimesnę 
sutarti su jais, ir tuomi parengė 
{kelią/ glaudesniam susigiminiavi
mui. Vylingiems Lenkų pažadams 
pasidavė, ir Liublino nUija su jais 
susidėjo politinėn sąjungom Nuo 
to'ir prasidėjo Lietuvių valstybės 
žlugimas. Po Didžiojo Karo vėl 
savo narsumu ir jėga Lietuviai ap
gynė savo kraštą nuo atvirų/prie- 
šų. Tik vėl jų nelaimė juos išti
ko: pasitikėjo Lenkųx pažadams. 
Šie gi pasinaudodami ta proga Vil
nių užgrobė. Baigdamas savo kal
bą. kun. Mendelis priminė klausy
tojams kad Lietuviams niekuomet 
nestokavo narsunlo ar pasiryžimo; 
Kartšai ragino tas dorybes nepa
miršti, ir nežiūrint kliūčių, tauti
nę -sąmonę visuomet ugdyti

NadisRsaten&kalbėjo'ė

šiai prisikimšusiems salėje žmo
nėms tos dienos .reikšmę Lietuvių

i .r . “
ikaro Garbės Pirmininkas, 

Kųn. Klebonas Lietuvnikas pasa
kė prakalbą. Jau seniai teko žmo

nas jį išgirsti kalbant, nes. dėl 
.akių ligos negalėjęs nė skaityti 
Tačiau, kalbėdamas apie Lietuvių 

; Tautos likimą Amerikoje, kalbėto
jas sumaniai išdėstė padėtį ir pa- 

fOdė pavojų,/ kuriame mes dabar 
^stojame įštautėjimo žvilgsniu. Iš- 

__/ rs padėjimo svarbą, jis rą- 
,do vienintelį būdą tam ištaūtėji- 
mui pastoti kelią — tautinėse mo

le.. Kalbėdamas kaipo lietu-
. , v - r i

tįs ir katalikas, kun. Lietuvnikas 
.giliai susijaudinęs atsišaukė Į vi- 

Jdausytojus, ir visus lietuvius 
, širdingai prašydapias jų 

o-vaikučius siųsti Į katalikiš- 
-lietuviškas parapijines mokvk-

; Po jo kalbos, ir gerai pritaikin-.. 
,5Jntvb pirm, čeplinskio.primin- 

ta'klausytojams, kad kaip tik da
lis to vakaro pelno atiteks Balti- 

orės lietuviams daugiausiai užsi-
■ ;----------- -—:------ —«
1930 METAIS.

kitę ir platinkite mėnesinį 
blaivybės ir sveikatos 

laikraštį

“SARGYBA”^

Maloniai sutinkant gerb. kun. 

klebonui K. Urbonavičiui, kovo 
9 d. sekmadienio vakarą. 7 vaL 
parapijos svetainėje įvyksta pra
kalbos apie Inttalilriiflrįjiį spaudą.

, Kadangi nei vienas , susipratęs 
katalikas XX amžiuje negali kp- 
seiti be savo spaudos ir kadangi 
visas pasaulis spaudos klausimų 
yra susirūpinęs, maloniai kviečiu 
visus norvvoodiečius' kijo skait
lingiausiai-^-prakalbas atsilanky
ti.

Jp

WORCESTER, MASS.
Gražus darbas.

Marijos Vardo moterų draugija 
surengė gražų teatralj vakarą, ku
ris Įvyko 23 dieną vasario, sv; Ka
zimiero salėje.. Publikos buvo pil
na svetainė. VisLs pelnas parapi
jai. Minėta moterų draugija kiek-, 
vieną metą ką nors gražaus suren
gia šv. Kazimiero parapijai . ;

Šokiai davę gražaus ,

/• s f

. Labdarių draugijos šokiąį įvyko 
T į. kovo

i^niii iš Įvairių mokslo sričių, 
lodina skąityiojus’su naujai-: 
mokslo laimėjimais ir išradi- 

’■ ii.' ' ■ ■
‘3ARGYBA” plačiai rašo svei- f* 

is, pataria, kaip ap-1;
ifcdti nuo Įvairių ligų, ’ kaip I 

i susirgus pasigydyti, pail- •
Li'gyvenimą...
S^BGYBA” kovoja su Į vai-; 
is-dvasios negaliomis ir gyve

no Įuenormalumais, k. a. bedie- 
ę/Įgirtavimu, ištvirkimu ir tt. 
SARGYBOJE ’ ’ skaitytojas ran- 
įvairių žinių ir apžvalgų 'iš 

meno, politikos ir visuo-

NEWARK, N. J.
t . .

Dainininkas J.'Babravičius 
apvilė newarkiečius.

A ■ •
Labai nemalonu pranešti, kuo-1 

met mūšų artistai mus apvilia. 
Vėliau nusiskundžia, kad žmonės 
nesirenka Į mūsų parengimus. Ži- 
^noma, apvilus kartą, po.-to žmonių 
negalima sutraukti Į koncertą. * .

” kaina: metams
6 litai, pusei metų — 3 litai, ! 1

(tunelis—75 centai. Užsienvj dvi- 
į brangiau.

Metiniams skaitytojams duoda 
lij. “Laimės” kalendorius ir 

rijds bilietas. *

Adresai; “Sargybos” Adminis- 
i, Kaunas, Liaudies namai.
---

*

t

as pradėt rūpintis ke
rne į Lietuvą. Suteiksiu 

pilnas informacijas apie
laivakortes ir reikalingus 
okumentūs.

JUZERAUKTYTfi 
erfing St., Worcester, Mass 

Tek Cedar 9039-W.
. - > # • 

Skaitykite ir platinkite mėnesini 
- mokslo, blaivybės ir sveikatos 

laikraštį 

“SARGYBĄ”
“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos 

skyrius: 1) Mokslo populiarizacijos ir 
visuomenės klausimų, 2) blaivybės, 3) 
ūkio, 4) sveikatos, 5) gydytojo patari
mų, 6) advokato patarimų, 7) apžvaP 
a (politikus, visuomenės kultūros ir e- 
konomijos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
judėjimas (Lietuvoje ir užsienyje), 9) 
Knygų pasaulis ir 10) Įvairenybės.

► “SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kaa. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 
kaitė, dr. A. Gylys, dr. jur. Raulinaitia, 
tgr. Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš- 
a ir kiti.
.1930 m. “SARGYBA” kaštuoja me

tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Už
sienyje 12 litų toetams, pusei metų 6 
litai.

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
“Laimės Kalendorių” ir loterijos bilie
tą. - • . . '

Skaitytojų skaičiui padidėjus Iki 
10,000 loterija bus plečiama. *eJl pri
sirinks 20,000 skaitytojų, loterija bus 
padidinta tris kartus.

Skubėkit užsisakyti “Sargybą,” kad 
nepritruktų pirmųjų numerių..'

Adresas: Kaunas, Liaudies namai, 
“SARGyB9S” adm. ’. <

JUOZAS A. SOOTKOOS 
~Vienint«HiJ Bągirtraotas 

LDETUVIS AFTIKKOIIUS 
•
npfldau gydytojo receptus ir nt-

VERMDK DBUO OOMBAKT] 
* 860 Milllrary Btnėfe

• *
• K

<Į=

vamafiių gudrybes ir neduos sa 
vęs išnaudoti, bėbdirbs gražų lab
darybės darbą vienybėje ir suii-

* ■ • •. * *.

Korespondento Frentas
v t i

lis. Jie sumanė organizuoti kitą 
Labdarių draugiją po globa ten 
kokios Tarybos, kuri jau seniai 
^palaidota nežinomuose kapuose.

į t Mepatika.
Iš pradžių nekurie laisvamaniai 

pradėjo lankytis į Labdarių susi
rinkimus ir- temyti ■ ką. katalikai 
veikia. Sužinoję, kad katalikai 
gražiai darbuojasi "sugarmėjo ir 
laisvamaniai manydami, kad jau 

tČia visko bus. O. K. Bet kada 
buvo leista perskaityti «Labdarių 
konstituciją tąi laisvamaniams tas 
(nepatiko. 1) Jie norėjo kad nebū
tų kalbama malda pradedant su
sirinkimus. Mat mūsų Labdarių 
draugija po globa Diėvo 'Motinos 
Sopulingos. 2) Konstitucijoje y- 
ra parašyta, kad parapijos klebo^ 
nas gali )ūti komitete jeigu jis j 
nori. Tas straipsnis, žinoma, lais
vamaniams nemalonus. Antra, ka
da sužinojo,'.kad jie negalės per
dirbti ant šhvo kurpalio, nustojo 
Jankytis į susirinkimus. Tik laiks 
nuo laiko prisiųadavo šnipus sužfc 
noti kaip ten viskas sekasi, s?

' x . Nenaujiena.

Europos karui ištikus Worces- 
terio katalikai, vadovaujant gerb. 
kun. J. J. Jakaičiui suorganizavo 
Tautos Fondą šelpti nuo karo nu
kentėjusius mūsų grolius Lietuvo
je. Laisvamaniai irgi suorgani
zavo ten kokį Centralini Komite
to skyrių* Katalikai suorganiza
vo Raudonąjį Kryžių su tikslu 
pagelbėti Lietuvos kareiviams. 
Laisvamaniai suorganizavo Juo
dąjį Kryžių. Katalikai suorgani
zavo Federacijoj skyrių, laisva
maniai irgi suorganizavo ten ko
kią tarybą. Katalikai suorgani-

J. DIRSA
GRABOKTOS j 

patarnavimą laidotuvėms iri 
_._Vojam automobilius vestu- 
Mi* Ir kitokiems pastvažlnėjl-

j ■; < ■ t■ •’ ’
Vfeta.* 194 Mlllbury 8t

Mlo aukite) Geda/ 4KB
t 212 MiDbory St, Worcaa>

’c~
K

<■

Nors šiame mieste 
lonij 
Nėp: 
metų sukaktuves 16-tą d. vasarta 1 
gražiai paminėjo., Toje 4įąn<ueJ. 

-kun. M. Kuliavas atlaikė šv. mi- 
Šios už žuvusius'karžygius už Lie- ' 
tuvbs Nepriklausomybę/ Vakarė 
po Mišparų 7:3ū vai. parapijos sa
lėje buvo prakalbos. Kalbėjo kūpi. 
M. Kuliavaš, Kazimieras Stupin- * ‘ *' 
kęviius, Petras Bukana ir karštas x 
žemaitis Andriejus $arkauskas; 
Visi kalbėtojai nuosekliai papasd- * 
kojo kaip rusai pavergę Lietuvą 
persekiojo lietuvius norėdami juos' 
surusinti, ir padaryti pravoslavais. 
Tuo būdu pet'AO metų buvo už
drausta lietuvių spauda. Bet tas- 
nieko negelbėjo, nees Lietuvos vei-> • 
kėai nenuleido rankų. Jie Įsteigė 
Tilžėje lietuvišką spaustuvę ir ten 
spausdino knygas bei'laikraščius 
ir gabeno juos į Lietuvą ir skleis-, 
davo tarp lietuvių. .Už tai daug, 
lietuvių nukentėjo, nes rusų val
džia už platinimą lietuviškos spau-' 
dos labai bausdavo.

Ir štai po pasauliniam karui Lie7 
tuva nors karo buvo.sunaikinta, 
vienok nepasidavė ir apsiskelbė 
paasuliui, kad daugiau nebever
gaus nei rusams nei vokiečiais 
pe£ kitiems ponams. /Tas drąsus 
LietuVos^apsiskelbimas nepriklau
somybės brangiai atsiėjo ir daug 
■gyvybių atėmė; taėiaus Lietuvos- • 
jaunuoliai savo gyvybių' nepaisė 
ir Lietuvą išvadavo nuo rusų bei 
vokiečių. Šiandie visi-geri Lietu
vos sūnsū, tiek Lietuvoje, tiek kir 
tose šalyse su dideliu džiaugsmu 
paminėjo 12-kos meti] Lietuvos 
Nepriklausomybę. ■-•••

Iš didelio džiaugsmo atsistoję 
sudainavo “Lietuva Tėvynė mū- 
-sų” ir garsiausiai sušukta 3 sy
kius valio, Lietuvos karžygiams, 
bei jos veikėjams! Tegyvuoja Lie
tuva ilgiausius amžius Nepriklau
soma su sostine Vilnium.

Žmonių buvo pusėtinas būrelis 
ir visi gražiai užsilaikė!

X.

-m.; -
* “Pas m us,. randasi daug*’ jautrių 

atjaučia, parapijos 
reikalus, šiemet.tęko labai reika
lingą dalyką įstatyti į šv. Kazi
miero bažnyčią — skiepą — tai 
yra — naujas “boileris.” Ir dar 
ką —• prie mokyklos ’— naujus 
“fire escapes.” 7

'Moterų. Sąjungos 23 fkp. maty
dama reikalą, nutapė-suręngti gra
žų vakarą ,irs pelną padovanoti 
“boilerio” Įtaisymui!L Dėl* Pitts- 

burghiečių tai yra naujas ir negir
dėtas surengimas. - . . ■.

Į “šeimynišką vakarą” yra 
kviečiami visi jauni, seni, dideli ir 
maži. • x

Šis vakaras Įvyks pirmą savaitę 
po Velykų.
- Mūsų Lyceum vaikinai padarė 
gražią dovanėlę anglių fondui — 
$25.00. ‘

Valio; Lycėum Boys!
Ir Tretininkės padovanojo ang

lių fondan gražią sumą.
•Nepasiduokite, moterėles!

NORWOOB, MASS.
' i . t . L e j }■

. 7 Trupiniai. 4 <•*»,• fj

Whist Party.—Vasario 18 d. pa
nelė Ona Kudirkaitė buvo suren- 
. / v ■ 2 . . '.e i j ' < t:
gus savo, namučiuose kort-vakari 
Sodalietėms. ’ “Padedant Onytės 

,tėveliui ir broliui Broniui, mergai
tėms, porą valandų pakortavus pa- 
isrodė, kad geriausioms žaidėjoms 
buvo šios pirmą dovapą laimėjo 
— Ona Kudirkaitė, antrą — Sta
sė Smilgiutė, trečią — Ona Paz- 
niokaitė^ o suraminimą užsitarna
vo JZosė Navikaitė. Šiame vaka
rėly geriausia savo drauges mo
kėjo įgauti Jul£ Kriauneliūtė, 
ir “Miss Poker Face” sobriketa 
gavo Anelė Pazniokaitė. Išdali
nus dovanas, panelė Onytė visas 
dalyves pavaišino gardumynais: 
dar kiek pasilinksminus visos So- 
dalietės linksmutės ir dėkingos 
grįžo į namus. Panelė Onytė yra 
duktė Naujoj Anglijoj gerai žino
mo veikėjo — Vinco ir Anastazi
jos Kudirkų.

Klaidos Pataisa.—Rašydama a 
pie Moterų Draugijos koncerte 
per nežinojimą nepaminėjau po 
nios Uršulės Navickienės vardo 
kuri buvo viena iš rengėjų. Be 
to, ponia Navickienė jau nepirmą 
kartą įvanriose komisijose dar
buojasi ir padėjo Draugijai su
rengti kėlias vakarienes. Jos vy
ras ponas” Aleksandras Navickas 
yra .biznierius ir vertas vietos lie
tuvių paramos. . . .

N. A. Katalikų Seimely dalyva
vo.—Didelis būrys Norwood.’o ka
talikiškų . draugijų atstovų buvo 
nuvykę į. Worcester, Mass., -vasa
rio 22 d. Kelionę atliko labai pa
togiame autobuse. Mūsų kleb. 
kun. K. Urbonavičius skaitė pa
skaitą: ‘f Mūsų. Spauda; ” Vincas, 
ĮĘudirka tjųvo pre^idiupe^.. Jurgis 
Versiackassp^d^ir.ąveįkini-

♦ »’___*'

jos atstovai dalyvavo, diskusijose: 
Pranas Kudirka, Gabrielius Kaka- 
naūskas, ir Gasparas Pazniokąs.

; Stella Maris

tetą. Šiuomi atveju laisvamaniai 
visus stulpup-afdipdė' plakatai^, 
kad lietuvei įpirktų Paskolos 
honų. Bet 'išgamų- nieks neklau-' 
sė/ ^re^^^.katalikąi Mda- l^1 
migenrfe ^pirim^ųž; : ; “‘z. »*••*■*

$150,000
i * * " ' ** v* i/\e» ofo+Arrai rtnlmrovA HiolmanAGD «

niąi su savo kryžiais ir tąrybo-
. Visas pelnas skiriamas vargs tųig ką gero padarė i Kur jusi]. 

pinigai?/Kur jūsų drabužiai Lie
tuvos kareivams? Pasirodo, kad 
laisvamaniški kilniai viską suri-

saF

gimto-

“Sakinis” iiort tapti A 
kurta jungtų viaos LT

8H MftrtML
j ji

. v

. nuplėšė nuo sienos čartęrį ir ban
dė išdumti lauk, bet tas jiems ne
pavyko. Taigi dabar sumanė or- 
ganizuoti kitą skyrių. Aš neti
kiu; kąd susipratę katalikai, ti
kės laisvamanį gražiems žo
džiams. Mat čia tūlas graborius 
turi nusipirkęs ūkį, kur auga tik 
akmenys. Ten tikisi greitu laiku 
kalti paminkius buvusioms lais
vamanių .organizacijoms, kurios 
jau seniai mirę, bet nežinoma ku
riuose kapuose, tapo palaidotos. 
Bet tokio fabriko nėra t galimy
bės pastatyti. Taigi tas gudrus 
graborius dabar varo draugijų su
sirinkimuose agitaciją idant nuor
ganizuoti kitą Labdarių draugiją 
ir perša jiems savo ūkį. Turbūt 
graborius nežino, kad Labdarių 
draugijaxjau turi, gražų nuosavą 
namą, puikią šalę ir vasarnamius. 
Tai yra nupirkusi garsųjį Mairo
nio Parką" prie gražaus didelio 
Quinsigamond ežero kranto. Ku
riuo Worcesterio lietuviai katali
kai didžiuojasi turėdami tokią 
gražią vietą, kur vasaros laiku 
linksmai* praleidžja. laiką ir pa
kvėpuoja tyru oru. Aš gerai ži-. 
nau, kad katalikai jau žino lais-

*• * Ą ‘ z

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena 
turi ypatingų savybių, kurias pasilai
kys visados. . i

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs geras 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos gy
venimą. Kas nori tokiu būti, turi skai
tyt! Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
leidžiamą savaitrašti

“Mūzų LaikraštĮ”
reikia užsisakyti mu Amerikoj Ir 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje. , •* •
. “Mtura Laikrattfr* metams kaštuoja 
kejur litai, Meti metų— du litai. 
/Latvijoj, Sau joj ir Vokietijoj kaina 
t* !*&<> Tlror klt4r Afalany (taigi ir 
Ameriką i. trtetftoi brangiau. "

^S^L: Lietuva, Kaunas, Laisvės A- 
lėja 81 Nr. “Musų Laikraltls.

BAYONNE, N.J.
BaVonnės lietuviai tikrai gali 

pasididžiuoti ir pasidžiaugti turė
dami gerą vadą-asmeny kun'. Vai
čekausko, kuris yra pavyzdingas 
.parapijos gaspadorius. Kun. Vai
čekauskas atvykęs rado parapiją 
skolose paskendusią, parapijonys 
išsklaidyti po visas šalis. Šventa
dieniais Į pamaldas ateidavo apie 
porą tuzinų žmonių. Dabar kas 
kita. Kun. Vaičekauskas be jo- 
kių_apsunkinimų, be jokių ekstra 
kolektų išmokėjo visą parapijos 
skolą, kad patys žmonės nesupran
ta, iš kur galėjo tiek pinigų su
daryti. Dabar Bayonnės katalikai 
turi gana jaukią bažnytėlę, tiesa, 
nędidelę, bet pakanka sulig skai
čiaus žmonių. Turime parapijos 
svetainę, atskirą nuo bažnyčios, ir 
viskas išmokėta, jokių skolų nei 
morgičių nėra, dar ir “eash” ban
ke turime. Už tą žmonės labai dė
kingi savo vadui kun. Caičekaus-' 
kui. Visi kapeikai jį gerbia nr 
■myli, nes jštiXrųjų, ir vertas gar
bės. ' z Lietuviai katalikai šventa
dieniais gausiai lankosi į bažnytė
lę. Su kuo tik- pradėsi kalbėti a- 
pie parapijos reikalus, tuojau ^iš
girsi žodžius: “ Kad tik Dievas už
laikytų sveiką ir gyvą mūsų tėve
lį, o mes būsime ramybėje.”

' Parapijonas
__(—

.............. i i. ini ii.- .ir i:

BAYONNĘN.J.
Laiminga nelaimė.

Standard Oil Co. trūko “boile- 
•is” (tankas) sb aliejum. Buvo • 
misi ekspliozija, kad visas miestas* 
sudrebėjo. Žmonės išbėgę ant 
gatvių klausinėjo kas atsitiko. Vė
liaus išgirdę,' kad Standard eks- 
J/lioeijaį daugelis nusimjnč, nes 
ležino kas nelaimę patiko, nes ten 
dirba apie 2,000 darbininkų^ Ka
dangi ekspliozija įvyko pietų 
laike, tad prie darbo nieko nebu
vo ir-niekas nenukentėjo. Tik 
keletos krautuvių ir namų langų 
išbyrėjo ir vienam krautuvninkui 
lenkui ranką .sužeidė jo krautu
vės lango Stiklas 'krisdamas.-’

Šv. Petro ir Povilo Draugija ir 
visi Bayonnės lietuviai tautiečiai 
katalikai apvaikščiojo Lietuvos 
nepriklausomybės - dieną* vasario 
16-ttą.dėl patogumo vas. 22 d. \

: Ą. L. M. S.'turėjoJBakarienę. 9-<tą i 
vakario. Teko nugirsti, kad dar 
pirma toki vakarienė buvo, kaip 
Bayonnėj lietuviai gyvena. Nors 
Čia tų vakarienių būna daug, bet 
ši buvo pavyzdingiausia. Žmonių 
buvo daug,. kad rturėjo per du 
kartu sodinti prie stalų, nes nega
lima buvo sutalpinti. Buvo gerų 
valgių, kalbų ir dainų. Pirmiausia, 
prakalbėjo kun. Vaicekauskas ir 
paaiškino, kad ta vakarienė ren
giama pagerbimui vietinio vargo
nininko V. Sereikos. Vargoninin
kui buvo tikras “surprizas.” Aš. 
tik tada supratau kųdėl čia tiek 
daug žmonių prisirinko. Parapi
jiečiai myli ir gerbia netik savo 
kleboną, bet ir vargonininką,-ku
ris yra draugiškas ir populerus 
Šioje apylinkėje. Moterys įteikė 
dovaųą — labai gražų radio, kuris 
buvo atvežtas į svetainę. Taipgi 
matėsi svečių iš kitų miestų.

• ' ' • Ir-gi Svetis.

e
X

JOS. G. ZUROMSKIS
Vlentntafs lietuvis laišutuotas e- 
fektrižlnaa Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome Ir Įvedam motorus 
ir-vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radlos.

STOGE ROOM t.
* :

10 Hlenvorth St., Worcester
TeL Park 54S2. TeL Cedar 7388

Nėščios Moterys 
frtĮtąpafelbąng, 

širdies piktuos nauda jut 

PepsinicSeltzer 
VAISTINĖSE,

Ano* Apcfe/c 
16^Aam - -

GAUSI

U, 
I

, <
/
M

n

I

DYKAI

Ofiso tel: Park 2989
ADVOKATAS

PRANASJ. BUBLYS:
(BOBBLIS).

688—640 81at«r Buildfaig ; 
Worcester, M&as.

Namų tet: Cedar 1788-M

1 'I ' 1 ‘ 1 lf • I l==!

Ofiso telefonas Park 3080

ADVOKATAS

IGNAS J. BARNUS
726 8LATKK BUILDUTG 

VForoMrtcr, M>m
* i

, ““i *

Narna! — 101 8terllng Street 
Maple 4964

'• x«—
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»
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vaidintas ‘f Railas.”* 
vaidą© Roko ^ parapijos 

‘ h"“s S

.................... . ........................................................

H Juozas a. AMMunus,
A T>T>TTZ\TA O CH

ŠJIgavėnių vąkare, šv. Petro pa- 
Sį| ra piju: bAŽ»>XMtėj aalije, South “J

TiiV 
■■V *y**.*

Treeiadjeny Roįtoųę spauda 
paminėjo jog Gąvčniiją sezoųas 
prasidėjo it| dieną ib kafl.katąši- 

bažnyčiose buvę žmonių priąi- 
kimšę.
ulę jpęr .vįš^ gąveųia kataliku 
bažnyčiose bus pamaldos kad 
žmonės labiau susitelkiu ir ątgai- 
Botųl'

Katedroje kasdieų, šio pasnip- 
’ko metu įvyks šv. mišios 12;15 i 
P. M. Mąt dirbantieji© pietų me
tu galės gerai pasimelsti.

Šv. Petro lietuvių bažnyčioj ga
vėnios pamaldos bus laikomos 
7:30 vai. trečiadienių vakarais ir 
penktadieniais 4:30 P. M., 7:30 ■ 
P. M. Rytmečiais 7 vai. bus skai
tybai. Sekmadieniais vietoj miš
parų bus giedami Graudūs.Verks
mai.

rįrįįrr’

Bofiono diocezijoje visose 
jiyČiose bus daroma, metinė rink
liava. popiežiui. Riukliąya $¥.' Tė
vui bus daroma'iy iv. Petro Jįe- 
tųvių hflįfcyčįoj. .

jšv. mišias 2 -30 vai- gigdos kuą. 
Nebūtas intencijai šv. Kazimie
ro draugijos; taip vadinamos jau
nosios. ’ ''

Po sumai įvyks blaivininkų su
sirinkimas. J /

Po mišparų bus susirinkimas 
Seserų Kazimierieeių Rėmėjų.

7:30 vai. vakare pobažnytinėję 
salėje bus rodomi judamėji pa
veikslai. Apart gražių svietiškų 
paveikslų bus rodoma ir tikybi
niai, būtent: V. Jėzaus Kančia.

I

rr dY“ ad
1 Į . ,
i__ iri

neneįškia never^inįm^ veikalėli# 
ir vaidylų. Mums reikėtų moky
tis iš Amerikos vaidylų- Jie. ne- 
iškepaąū už mėnesio^ Dar geres
ni# jjąyy^dys t#j Bąvarijoj “Pąs- 
sion pląy” vaidinamą tik kas de
šimts metų. Rolėje reikalas gy- 
ventL Scenoje žmogus tai vaidy< 
la, ių. ponas tas ■_ i Siekipaie
lĄjįęi .augjšbasaės lietuviškos. 
nbs. Montelliečiai tų$ pusėn žy
giuoja. Tepadedie jięms «Die vąą!

. Bostonietis 
, ------------- ------ !

DALYVAVO TERCENTENARY 
KOMITETU SUSIEINI
Antradieny, kovu ’4 d., City

Hall’e įvyko Tercentenary sub- - -y- -_L,----- — -
koleto surinkimas. Pirmimn- AggK «

kavo p. Green. Šie pe-komiteto 4 ■ 
tiksiąs yra įtraukti visas organi-1 
zacijas ir draugijas į paminėji
mą 300 metų Bostono įsikūrimo.! 
Iš lietuvių šiame šUsirinkim-e da-1 
lyvavo A. F. Kneižys. Jis'-pareiš-1 
kė susirinkusiems ką'Sa. Bostono 
lietuviai jau yra padarę tuo rei-į 
kalu ir priminė, kad lietuviai šį-; 
męt švenčia Vytauto '500 m. inir-' 
ties sukaldavęs. . ' 1 •’ 1 *' ■<

Svečių priėmimo poJiomitete y-i 
ra dr. P. Jakimavičius, lietuvių 
tercentenary komiteto pirminiu-1 
kas. Šio komiteto susirinkimas, ■ 
girdėjau, įvyks antradieny, kovo' 
11 d., bažnytinėje svetainėje; 5th' 
St., So. Bbštone., ’ . -' P

Lietuviai’ planuoja turėti' paro
dą, dainų šventę ir kiidkių įvai" 
renybių. ' / ' ’’ ‘ '
; - Pažymėtina,, kad šiais’ metais 
bus daug svečių lietuvių So. Bos- 
toųe,^nes įvyksta LDS. orgaiiiža- 
cijbs jubiliejinis Sei&'as. ' , J 
t Taigi šįmet postove bus nepa
prastos iškilmes, ' -• tu ,:

! ’• i i"' \

liniukas — V. T. Savickas, ''
451 Ę. Seventh jSb, Sp- 

ytcė-PInnlninkas — A. Naudžlunas, •
885 E. Broadwąy, Sis. BosĮoe, Nata, 

prot. Raštininkas — V. Tamollunas,
4© Marine B4-, So. Boston. Maas. 

Fin. Raštininkaą — p. Llūgeviėlus, 
Adeną* St-, Dorcheeter, Mass. 

Kusterius — P. Kleponls,
268 Batton St.( So. Beetoa, Mass. 

Tvąrkdaris— J. Leščinsklą- u.:
1'41 Bowen SL, 5o, Boatoa, Mas& 

Draugija laiko susirinkimus kas antrą 
pirmadieni kiekvieno mėnesio 7:30 
vai. vakare, pobažnytiųėj ątetalaėj, 
Flfth St, So. Boston, Mass.

- - : >, ... ■ - •

įjr Montelle ger-

4ys, kun. Kneižis įf kunigas juš- 
kaitis iš Cambridge, Mass. Žmo
nių salėje, sų va^int?jais: buvo 
apie 3^p. Mat Užgavėnių vakaras 
nepatogus vaidinimams:

■.TT---i-a » ...ri .j.’hi

Ponia įKazgąiięnė — 
pos rojuje dar syk j pąrodė savo 
gražų balsą. Rodėąį kad. ji tai 
didelės operom žvaigždė. Gražiai 
dainavo ir vaidino tenoras p. A 
Krušas, sūnaus rolėje. Šioj augš- 
toj garbės eilėj randasi ir panelė 
E. Radzevičiūtė. Jį talentingai ir 
atitinkamai vdidjno Rožės samdi
ninkės rolėje- Šie trys artistai 
vaidindami dainavo* solo. Jie iš
laikė* ąeenoję gana ankštą toną. 
Tą ^adkrė ir y. Bakanauskas, se-

•A >'T .* •

ni£ <
e *

Ponas P. Antanaitis iš prigim
ties komikas, vaidino “Raulo,” 
samdininko rolėje. Tinkamai vai
dino prieš jį kontrastą panelė M. 
Žiogeliutė, kaipo Paulina, darbš
ti, švari samdininkė. Prie šios ko- 
miškos dalies galima priskaityti 
ir roles Barboros ir Magdės. Kai- 
po laikraščiai panelės M. Šilans- 
kaįte ir P. Galinskaitė gabiai lie
žuvavo, juokino publiką, o Rožę 
apkalbomis prie ašarų privarė.

Keliolika iš jaunimo šoko PoL 
ką, Noriu Miego ir Klumpakojį. 
Vėliau pašoko polką ir motiųa 
su tėvu (ponia Mazgalienė ir V. 
Bakanauskas). . ,'

Choras dainavo ir už seenos ir 
scenoje. Dainavo gražiai daug 
liaudies dainelių, nors porą jų^ 
netaip sutartinai ir maloniai. Gal 
skiepas ir pianai kiek -kenkė aidų 
saldumui, o gal vaidintojų ūpo 
kaltė. Mat tikėtasi didžiausios 
publikos. Ir permažai vyrų cho
ristų. Iš viso vakarėly damų su
dainuota 14:

Iš tų tat dalykėlių susidėjo mū>

-w*
Parari ip/npn s — ąntannj,

450 E. Seventh St, So. Bostom/Ma
J'liaeįtaa. — |Pov#w Jfrolta, ~ -

5§4 į. Flfth So. Boston. Mase 
PrptekDta Bašt — Adolfe* Navickai

274 Bolton St, So. Boston, Man. 
FBuuisą Bašt — Jnozapaš VlakevlČl

450 E. Seventh St, So. Bopton.Ma 
Kasteriu* — Andrius ZaMedtaė, ' .

TO® & Flfth St. So. Boston. Maža. 
Maršalka — Kazimieras MikalJIonls,

906 p. Brasdway, &o. Boston. Mąaa. 5.’, 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko

ne8inUi6 suBiriokJjmis kac 
dėldienj kiekvieno mėnesio Lietuvių “V . .. --------- „ . -------

— _ «Įr [Vfįį'Į

naujų narių su savim prie draugijai J 
prirašyti. < '• '' i' •

•V. KA2DHSK0B.K.D-TOI O 

VALDYBOS ABTBjkAI
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Rap.

ANTRADIENY
7:30 vai. vakare bus Sodaliečių 

paąmldos ir susirinkimas. Bus su
sirinkimas ir Lietuvos Dukterų 
Draugijos.

V
/»

i Kep.

Svetainėj kampas E Ir Silver S 
So. Boston, Mass., 1-mą valandą 
pietų. Ateidami atsiveskite dr»

«rt

T •T 

t

S f

ti

KETVIRTADIENY
4:15 bus Marijos Vaikelių 

Draugijos pamaldos. .

JEeifcalaufc Katalogo
l Vose & Sens Piano Oo .

160 BOYLSTON ST. BOSTON
LENGVOS JtJDYGOf

113
__

(

yąkąre 7:3O įvyks šv. Petro lie
tuvių bažnyčioj gavėuinės pamal
dos. Nepamirškime.

PIRMADIENY o
7:30 val. vakare bus susirinki

mas Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus R. K Draugijos ir, Susivie
nijimo kuopos.

TREČIADIENY

DANia J. FITZffiRAI
PLDMBING IR HEATING.

FURNAJOB IR PECIU8 
' TAISGMR

•- Kalbame ir LietuvUM

S82 Broadvay, Mb Bmvtob 
f T l j ;• '• * 3 •

TeL South Boston 2870 ' >

ėjo kaipo paprasta amerikietė. 108 Dorchester 8t, ikrath Boston 
’Phoue S. B. 8198—1658 

lfilton7998
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LIETUVOS 
ŽENKLAI

r;

•et.'i-J'■ i v w

t.vpusy>cW;W;.,«»- 
dabar ■ jau 'dr TriefttVoj 

deri iriČfa ?Nors a# jau 

ivo!
iivęs brangioj 
' galiu dalęis- 

džial. taųtįš-

kos lietuvių ka|alikii^ moterų žurnalas, leidžia-

TfUip.
*u’* 0
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KAM REIKAUNGA VIETA
1 OFISO

prašome kreiptis dėl visų iniormą 
cijų “Darbininko” Adjnipigtraeį 
jon. —

I-
' ApdrMdttu riaoklM ą»oą*vyto©

vinyje, išviso yra 40 ženklą.

•o-

L

DVIEJŲ KOLEGIJŲ 
DEBATAI

8 vai. vak. Dartmouth College 
i r . Boston College laikys debatus 
Municipal Bldg. Kviečiami visi— 
ypatingai moksleiviai.VILNIEČIŲ PADĖKA 

BOSTONIEČIAMS

Bostono Lietuvių Draugijų Są- 
ryšys buvo su ruošęs atatinkamą 
paminėjimą spalių 9 <L — Vil
niaus netekimo sukaktuvių, Mu- 
nicipal Building Salėje, kur buvo 
renkamos aukos Vilniaus lietuvių 
Tiašlaičiams. Pastaręmis dienomis 
D-jų Sąryšio iždininkas p. An
drius Naudžiūnas gavo atsakymą 
ir padėką iš Vilniaus Lietuvių 
Labdarybės Draugijos Centro Ko
miteto. Žemiau seka laiškas.

s ' Jo Mylista
-/

Ponas Andriejus Naudžiūnas.

Gerbiamas Tamsta.
■* ' ' ■- ' •’» < I : <

, Tamstos pasiustus mano var- 
" du septyniasdešimt penkis (75) 

dolerius esu gavęs ir Centro 
- Komitetui per posėdį vasario 3.

dieną š. m., pranešęs, kuris 
man pavedė išreikšti Jums gi
lioj; padėkos žodžnjsuž priaiųs- 
i rašte*

1,w

nergija ir pasirįžimU stovi Bro
liai Amerikos Lietūviar itt'Lie
tuvos eielybę. Podratig reiškiu 
Tamstoms ačiū už užuojautos 
žodžius, nes- tikrai mums ten
ka dirbti nepaprastai sunkiose 
sąlygose. ’’’ ■' ,

Su tikra, pagarbą,
■'Ėwt P. Biekanrins,

■ Pirmininkas.

Tą i gi, dabar visi aukotojai ga
li matyti kad jų aukos sąvo tiks
lą pasiekė. Jos teko tiems, kam 
jos labiausia reikalingos.
' ...____Raštininkas

PENKTADIENY
:7 vai. A. M. šv. mišios .skaity 

tek Maldos Apaštalybės Draugi
jos intencija.

7:30 Stacijos 4:15 dėl vaikų, 
7:30 suaugusiems

: ■ •
r .

^bARBUOJAS SU

VOSE & SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mane. įtik
siant. Jųkio komiso nereikia mokėti 
Ai parduodu Brutai. •

Pasaulio sargus VOSE grand, 
\ player Ir upright pianai. Nauji ir 

vartoti Ortaophonic VICTROLA jj

JONO EV, BL. PABALP 

DMOS VALDYBA

Pirmiujnkas — Motiejus žiobs, ' 
539 E. Seventh St, So. Boston, Mas& 
Telejfcene South Boston 8532-R.'

Vice-Pirmininkas — J. L- Petrauskas, 
24 Thomas Fk., So. Boston, Mass.

Prot Raštininkas — Jonas GUneękis, 
5 Tpomąs Park, So. Boston, Masa

Fin. Raštininkas — Matas šeikis, 
256 E. NInth St, So. Boston, Mass. 

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, 
885 E. Broadvay, So. Boston, Mass.

Maršalka Jonas Zaikls,
7 Winfleld St, So. Boston, Mass.

Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 2-rą 
vai. po pietų, jnrapijos salėj, 492 E. 
Seventh St, So. Boston, Mass.

f V.';
J Jį reikią užsisakyti sau Amerikoje

* i ir visiems giminėms ir pažįsta- 
’, miems Lietuvoje.

7‘AIūsų laikraštis” metams kaš
tuoja kįtuęj jiįai; pusei: metų dd 

t- -a *

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj

Pirmininkas — J. GrubinakaK .
24 Preacott Sc, «eadvaie, Mmįl 

Vlce-Plrmlnlnkas — J. Markelloulg
£40 Bowen St, So. Boston, MaąK 

Prot. Raštininkas—Vincas Paplaūska%
116 Bowep St, 3o- Boston, Maaa.' 

Fin. RafttlninkrJB — M. Selkiš,
25G E. Nnth St, So. Boston, 

Kaslerius — F. Grendelis,
237 W. Flfth St, fio. Boston. Mufr 

Maršalka — J. Zalkls,
? W#eld St, So. Bo«t»u, M«9 

Draugija laiko susirinkimus kas ant
rą nedėUleBj kiekvieno laėsadaTBC 
num. 482 E, Seventh 8t, parapijai 

Ttt SCį Bouth Boston, MmbŽ
ŠVENTO P3JROĮR POVILO 

PE-JŲS V|LPYM

[pirmininkas — Jonas L. Petrauskas, 
24 Thomas Park So. Boston, Mas;.

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

Prot. Raštininkas — Kazys Rusteika, 
446 E. 6th St, So. Boston, Mass.

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

Iždininkas — Vincas Kallšius,.1 ; t . ~ ---- ĮIMTI VIKY ---- V
kaina tA pąii, o visur kitur Tižsic-7 ~ ^7 G Street, South Boston, Mass. 

(taigi į Šepkoj),-trigubailT’3“l»_“ .

bpingiau. , . .. . i
[i” r j ■■ ■
r Adresas : Lietuva, Kaunas, Lais
vei Alėja-3^ Nr. “Mūsų Laikraš
tis!’^ ■'> ••.įf.-J:'; ■ C

VĖLIAVOS IR ORGANIZA-
COįŽEHKUI

i? '
i ': O įfi'-/ ■ -h

- CAMBRIDGE. MASS.
LDS. 8 kuopos mėnesinis susi

rinkimas kovo-9 d. neįvyks iš prie
žasties LDS. N. Ą. apskričio suva
žiavimo. Susirinkimo laikas bus 
paskelbtas organe. Tėmykite.

LIETUVA PAVEIKSLUOSE
Subatoj, kovo 8 d., 7:30 vai. 

vakare, Lietuvių Svetainėj, kamp. 
E ir JSilver Sts., So. Bostone, p. 
J. K. Milius rodys Lietuvą juda
mais paveikslais. Jis pereitą va
sarą besilankydamas po Lįetuvą 
nutraukė Įdomiausius vaizdus ir 
įvykius. Parodys Lietuvos narsią
ją kariuomenę, orlaiviją, tauti
nes ir bažnytines iškilmes, spor
tininkus. Lietuvos istorines ■vie
tas, ūkininkus ir ūkiškus darbus 
laukuose.

Parodys Lietuvos mokyklas, ste
buklingą Kryžių Kalną ir daug 
kitokių įvairenybių/ 

' Kviečiame ateiti ir pamatyti. 
| Įžanga suaugusiems 45c., vai- 

Valdyba kams 15c.

Jūsiį ghnipfisjr pažįstami Lietuvoj, beabejo, 
nori žinoti, k$ veikia Amerikoj katalikes mote

rys, Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR

VAI” o jj per Ofisus metus keliaus Lietuvai i 

t isų papasakos.

“MtyiĘRŲ DIRVA” yra vienatinis Ameri

kos lietuvių katalikių inoterų žurnalas, leidžia- . 
.mas Moterų Sąjungoj ' Joje sale straipsnių ak- Ą/ 

tuaiiais moterų klausimais, šalę r 

šaulio moterų gyvenimo, nuolat*

amų iš viso pa- 

ėina šie sky-

Į j-iai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) 

inų ūkis, 4) Mandaguina% 5) Literatūros felM*'14 

t jiusirkitb, * /. •

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta 

viršeliais ir Vinjetėmis, jos formatas (didis) 

yia jįoks, kad ]to metų galima pasidaryti ^ail| 

knyga. Nelaukite ilgat Siųskite pipigna tų# 
| ir “MOTERŲ pradės efctt DtotttOn. ^

. JfįMBBSŲ DIBVA^ L f . ~ 
9322 W. 24 Strut, Chi^affė, IU.

’ : s : -'l s. ’ .J

MOJUS V*L ĖOSTOMB *
J.‘ KvMilius/judamųjųjpąveiks- 

, - . - .rlų iš-Liėtuvok3rodytojas? iŠ’Wor-
S® lnAsmas užgavau,

virtkdichy,'jkbvd &dlf'JoSo Brigft- Lu 
' toiė;: o^šeštkdlfey, kovo1 B* d? "fe-1 
dys Lietuvi^ ^vfetalrtėj;"'’kanipas 
E ar 'Silver %atv5ų. B ' s - 

Be to; jis ku vietds bruzdelnih- 
kais ' tarėsi ;‘ apie '’nufilmaviirrą 
draugijų,’biznjų/ bšhierių, it pa> 
vienių ŽEaonių,- kati ifuvėžus f Lie
tuvą ir parodžius amerikiečiu# pa- 
v-eiksluose.' P-nas: Milius užbaigęs 

.darbą Bostodo apylinkėj vyks į- 
Conn. valstiją.

• f ’ ; ,i.' ’ 7

Už - jo sudėstyTSą’ ’ yrif daifg^ 'gar
bės rašytojui Tarvydui, už išnie
kinimą pačįąjn ąįttoriųi ir ’var- 

a • • J’ x ,
gonininkui p. P. Šokui ir visiems 
pagelbininkams; ir garbe chorui 
už išmokimą.

Prie vakarėlio įspūdingumo pri
sidėjo atnaujinta salė ir ąceneri- 
ja. Pats <<Rąulo’-’t ABteripįb^ake 
kad scenerija, esanti per puiki 
šiam'veikalui.

“Kaulas” kaipo scenos 
veikalas. <

Matydamas “Raulą” ir jo klau
sydamas, pastebėjau kaž kokį ja; 
me lyg nesupuolimą. Viena dalis 
rodos skyrėsi nuo kitos. Veikalas 
pavadintas “Kaulu.V O. “Kau
las” gi nevaidino pačios svar
biausios rolės. Ir veikalas nesisuk 
kė apie “Raulą.” Veikalas taipgi 
vadinamas operetė. Trys svar
biausi vaidylos dainuoja senus 
solos, kurie rišasi su meile moty- 
nos,- šalies, gamtos, grožio. Cho
ras dainuoja senas dainas. “Kau
las” vaidino komediją — kai ka- 
da--ir. -per klauniškai Taip pat ir 
abi apkalbininkės buvo komikes. 
Jis daugiau Užgavėnių linksmas 
vakarėlis; lyk ant greito gero 
skonio rinkinys—vakaro progra- 
mėlis. Ir viskas. Vienas iš audien- 
tų sako: “Man labiausiai patiko 
tos liežuvninkės.” ' Kitas sako: 
“Mseę imponavo tik senio pašo
kimas.” Trečiam nieko ypatingo. 
Aš nesugavau “Kaule” vadovau
jančios inįnties apart to, kad jau
nimas pasilinksmifdų.

" Tas veikalo abelnūmąs viešpa
tavo ir jĮačiuose vaidinto juose. 
<Jie kaipoyąidylos pamiršo savo 
specialybę. Jie taipgi pamiršo ką‘: 
ftktepz.uflii Alytaus apylinkę, net 
Lietuvos 
ko, kad dabar * jau 
taip deri nate 
riši BOr".ru^u , 
Lietu vo J| 
U kad ATytaua 
kpmafl išair^iškimū.O8e,. elgesy jr • ■ 
ij iliojime.būtų taip kąip Bostone. « ■ ’ 
Eerg^na' samdininkė elgėsi ir dė-

&ųpgaus dvasios gyvenimas sa
vo esme nesiskiria nuo kūno gyve
nimo. Kaip žmogaus kūnas, negau
damas maisto, menkėja, nyksta ir 
miršta, lygiai taip pat menkėja, 
nyksta ir miršta žmogaus dvasia, 
jeigu ji negauna nudsto skaitymų 

galvojimų.—Vovenargas. r 7

fPARSIBhDA/
. 130 akelių farma.

Gera žemė. 8 kambarių geras na
mas. Viskas geroj padėty. Gaso 
šviesa name ir barnioj. Taipgi 
bėgantis vanduo abiejuose. Prie
žastis pardavimo senatvė. Galima 
parduoti už prieinamą kainą. 10 
minučių iki mokyklų ir pusantros 
mylios iki miesto. Kreipkitės: -

GEORGE KARROLL
P. O. Box 32? GiJbertville, Mass.

■ * ■** ■ 4 •* ’• - * < 7. •

Ekstra! Numažinta kaina “Gy
venimas V. Jėzaus” .<Tilžęs spau
da) ir dvesiaIstorija seno ir nau
jo i įstatymo. Parašyta vysk. Va
lančiaus. Yrą to‘]įav$k§l^. Kaina 
$liž5. Per šį mėnesį parduosiu abi 
•už $1.00. P'. Mikala&skas, 248 W. 
fotatfc Si', So. Boston, Mass.

■ 14 Vinton S t, South Boston, Mass. 
Draugijos susirinkimai būna ka* ' 
’• mą -nedeidienj kiekvieno mėnesio S 

, rid- po pietą, parapijos «al«f, tįt 
, Ę. Seventh St, So. Boston, lfaaa,

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOI 

PO GLOBA MOTINOS St&

Pirmininkė —Teklė Ašmensklenė, 
63 G St, So. Boston, Mass. /

Vice-Pirminlnkč — F. Paleckienė, 
4*48 Cambri^e St, Cambridge, Mass;' 
4431T74b St, So Bort^ltaS.

t. Jteieohone Sgną Boston ^422-ft. 
Fln. Raštininkė—Ona Markoniutė,

•664 E. Elghth St., So. Boston, Mass. 
Iždininkė — Ona Staniulitttė,'

105,Wėst 6-th St., So. Boston, Mass. 
Tvnrkdarė — Ona Mizgirdlenė,

1512 Columbia Rd., So. Boston, Mass. 
Kasos Globėja — E. JąnušooieHė,

1426 Columbia Rd., Šo. Boston. Mass. 
Draugija savo sūslritikiiilus laiko kas 

antrą utaminką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai ■vakare, pobažnytinėj sve
tainėj. ~ -T. /.

Visais draugijos reikalais kreipkitėo 
' pas protokolų raštininkę. . , \

Geras tėvynainių privalo 
turėti Lietuvos miestų žen
klus. Yra lodomu su jais 
susipažinti. Juos galima

Prof. A. Židanavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKĄ-PIANAS

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatoriją. 

Pamokos aiškinamos lietuvių 
• ‘ ‘ kalboje.- • ■ ■

149 Boston Street, Dorchester

vartoti kaip atvirutes. 2ei 
klal yra tam tikrame sąsiu

K^na40cent9

<<DARBININKABM

366 W. Broadw*y

GĖUy PER TELEFONĄ
Bffli Kodą M ąflgKyr '

’ j Membet

“Kaulas” visiškai iki kaului a- 
merikohiškaa. Taip pat ir “lai

“Darbininko” name 5 arbt
■ t S * . ” - • •

7 gražūs didelį ir šviesūs
— e>*~ **

kapabariai. Yra elektra, ga- 

sas, maudynės, skalbynes, 

duodama šiluma ir janito- 

rius patarnaują. Dėl plates

nių informacijų, kreipkitės j 

“Darbinįnko” Administra

ciją.

Tel. So. Boston 1348-W.

1 s r - r

* c ■" 1 A

A. JANUŠKA.
— _ • B" • * J

' KOSTUMER8KAS
' KRIAUČIUS
.♦ft’i' se.rfi’t.T. ptvf" -

Siuvu, taisau ir ii ilsiau -gyriš- 
kils jr moterjšku¥'4^bužius.

I ehj .eltehiū . "tv ■'fueęalv ii aam''a

ir kas tik reikaliosa. Taipgi 
perduodame anglA fr Umdaru> 
jame, kambarius.

■a<»Į

. f •

f-J; 
! 8»

žurnalą “TARPININKĄ.” visuomeniškas 
dailės, mokslo ir vaizbos mėnraštis.Tlk $1.00 
metams. Kas tutjau užsirašys gaus dovaną.

PaslriDklt ką norit:..1) Gražią foDtaDloę 
plunk8f>ą, '2) nepaprastą .patfety:»rašo Ir ui- 
dega, 3) 1 šv. Mldalnių •<!«€,-4); trefehtau

/ 4£#S8AS: / A v



kurs buvojį šokąs žmo-

Valdyba• ¥

t - 
*•

kaip tik į tą kambarį pagul

ėją kireti medžius. Java šo- .dytasį Jiaįįpįėe. Jį gydė 

^atima tiek jėgų, ki^^į-- kitas gydįtojakiĮr šis nieko ‘ 

« . A*' « . __ _ , . • • -A - W < •

Ūetuvią-žurnalas. Todėl visi paskubėk

ta
e

ridi jėgų i

gus drąsiai pajėgtų per dkh

aniosai, netekę artimo as
mens, turinyi^ęgąvaitęYe^k- 
ti be pertraukos. Kad atp
rastų noro verkti, viėns kĮn 
tą muša lazdomis. ~

Pas mus’gedųloofspalva 
laikoma juodai'TačiaH yrą 
tautų, kurios gedulo spalvą 
turi,baltų,±aud©pgįgeltoną, 
mėlyną ir ltit Aiė .v :

Australijos iMū&ii gedu
lo metu jaešiojal^aĮtaskepu
res. . Kinai, japonai ir neg
rai gedulo spalva laiko bąl- 
tą spalvą; Papuasai, kurie 
vaikščioja nuogi, be drabu-

ŽIDINY
r?

Prof. Pr» V.. Mykolą
Rainas nt^ratcro8, 
ir akademttkojo 
snenesinlą/tąrhi--------
rimčiaosias, įaoraiansias 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausi

te užsisakyti “židinį.”
• ‘•židinio” kaina Lietuvoje: met 35 1.', 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4.50, 
pusmečiui $2.50.

Adr. r “židinys,” Kaunas, Laisves AL
Q x t*• v .

' . B."'. - •■■■ - .
, ; WESTVILLE, ILL.

. I$S. 75 kj^ jnėneą^iai susirin- 
įmaf Įvyksta. JūekjtigDS mėnesį: 

iekipšdiėny, po 15 d., Šv. Petro 
ir Povilo ’b&Žnytinėję svetainėje.’

’iolalčlo-Putlno 
mokslo, vlsuo 

lo gyvenimo iliustru 
lalas yra didžia 
niausiąs Ir kiekvl

. * PBOVIDEMCS, B. L

Ii. D.'K. 11 kaopoa mėnesinis 
susirinkimas Įvyks sekmadieny. ' 
kovo 16-tą tuoj po sumos, b4Ž-J ; 
Rytinėj svetainėj. Svarbi, kad 
visi šiame nmu&Hiąą dalyvautą 
ir užsimokėtą duobęs, ?ąisdyki- 
me grąžą payyz&kijti^ :

:oB^aitr,mk®
L. D. Sė.72 kumpos.mėnesinis 

susirinkimas ĮyjSąų sękmadieny, 
tovo 16 d.* tuoj po pamaldą, Sv, 

mokykloje. Visi 
yrš kviečiami atsi- 

ąnkyti į šį susirinkimą dėl ap- 
svarstymo dšimtįąal'svarbaus rel

apie mirusį nežinojo. <• 1 ’ 
Gydytojas'įsakė ligoninės 

tarnanls eitį paimti nabaš- 
ninką ir jį išvežti lavoninėm 
Tarnai^ pripratę nabašnin- 
kus nešioti,^ kaip malkas, 
ąi^jo į nipĮoįytą, kąu^ąrįų: 
panuttę-gįmtiiloyoj pąUai 
durisžifio* 
taLbus na 
vienas už galvoj kitas už ko
jų, padėjo ant neštuvų, už
dengė paklode' ir pasileido į 
lavoninę, ifet, einant laip
tais žeinva įvienam paslydo 
koja, neštuvai išspruko iš 
rankų ir “lavonas” nukrito 
ant laiptą. -Štaigd jis atgijo 
ir suriko įpykusiu balsu: “O 
gi kas čia dabar? Kas per 
kvailus juokus darote jūs čia 
šu manim!”-' Sargai čia pat 
griuvo apalpę iš išg^čio ir 

ems gydytojams il
gai teko dirbti, kol juos pa
vyko atgaivinti.

kitoj lovoj gulėjo nabasnin-j

kaįąuja  ̂geros kumštynės;' - 

Peri’iiraktį šokęs žmogus 

padai-o ligi 30 kilome! m ke- 

• a^ tokį kelią gali su-
* • /

vaikščioti ligonis ? Todėl, 
•kas( Sekantas įrodo/ kad- jisV. 
vra^'-sreikafš;'' • TBfrneprivalo. 
skustis jMįawis>.3.egij KABdiė- 
nmiamjįSO.z.' •

£pZ<4|DX,-.
L.-

.ij.

,? GEDULAS
TAUTOSE

rvr/.i ±
^vfGenys margas,jo.svietas 
idar ipargesnis”.— sako lie
tuvių patarlė." Taip yra ir 
su gedulo reiškimu įvairio
se tautose. Beveik kiekvie
na, tauta vis kitaip gedulą 
reiškia? Senovės nekultūrin
gose tautose gedulo reiški
mo forma šiandienio žmo
gaus akimis žiūrint atrodo, 
visai juokinga. Pavyzdžiui, 
viena laukinių tautelių gi- 
minė, mirus jos .vyriausiam 
vadui arba kunigaikščiui; 
subadydavo savo kūną ir
nuleisdavo dalį kraujo; kiti žiu, gedului pareikšti užsiri- 
nusikirsdavo-rankų ar kojų iša ant kaklo baltą virvutę, 
pirštus, nulupinėdavo sau!
nagus.

Afrikos negrų kai kurių 
tautelių našlės, mirus jų vv> 
rams, per tris metus tepda
vosi sau veidus suodžiais ir 
dvokiančia tešla, x kad atbai
dytų kitus vyrus nuo per- 
ankstyvo piršimosi. Kitos
V ?

negrų tautelės nusiskuta pu
sę galvos. Indionės seniau 
būdavo, vyfui mirus, degi
namos arba gwos užkasa- 
mos zemen.
y Gotai viduramžiais nusi- 
kirpdavo plaukus. Kiniečiai 
gedulo metu valgo ne su pa
galiukais, kaip paprastai,

•bet su piratais. Japonai iš
siverčia drabužius pamušalu 
viršun ir taip dėvi kelius 

| -Ipęnesius. ' > '
M Andamaiių isalosę • žmona, 

: netekusi > vyro, iki mirties 
į Kešįojajjasikabinusi ant-krū-

Arabės gedulo metu nudažo 
nagus raudona spalva.

AR SVEIKA ILGAI 
MIEGOTI F

Yra žmonių, kurie tenki
nasi tik 4—^5 valandų miegu, 
o kiti, atvirkščiai, mieega 
8—10 vai. ar net daugiau, j

Ar sveika ilgai miegoti? 
Atvirkščiai tyrinėjimai par 
rodė, kad šių'laikų žmonės y- 
ra labiau nervingi ir todęl 
reikalauja daugiau miegu. 
Net ir žymūs, darbštūs žmo
nės gana 'daug miega.. Au^ 
tomobilių karalius Fordas 
miega po 9 valandas per pa
rą, garsus anglii rašytojas 
Wells taip pat ilgai miegai 
Bevielio, telegrafo išradėjas 
italų fizikas Marconi tvirti
na, kad tik po ilgo mięgd 
smegenys gali gerai dirbti- 
Bendrai, šių diėh.ų mokslas 
vfelfa iš sąhį# ilgai

- “M; .T?."
— . > ■

KAIP ATGIJO NABAŠNINKAS

. Varšuvos laikraščiai pra
neša apfejieseniai įvykusį ši
tokį atsitikimą. Varšuvos 
miesto ligoninėj vienas gy
dytojas, dežuravęs prie ligo- 
nių visą naktį, paryčią taip 
nuvargo, kacį pasinaudoda- 
mas laisva valandai, nutarė 
neiti namo, bet čia pat" ligo
ninėj pasilsėti. Įėjęs į vieną 
kambarį jis nugriuvo ant 
•Stovinčios prie durą lovos ir 
tuojau užmigo. Ryto priete- 
momis jis nematė,, kad toliau

r

& X

'»•

gą> p&rnanė,^kad 
ibąsniiikas, paern€

NEW BRTTAIM, CONN.

LDS. 36 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadieny, kovo 16-tą d. š. m. 
Svarbu, kad | ši susirinkimą atei
tą'visi nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestą prirašyti, prie 
mūsą brangios organizacijos.
. Nepamirškite užsimokėti duok* 
les*

S. * 
«£>*• 
r- M
ĮS'

■
17-

p 
r<-*-
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"V*
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’lėKS. B. 0441 Hnbbard9396
r’ ADVOKATAI

P. IR K. KALINAUSKAI
RAMPAS BROADWAY IR E ST. 

SO. BOSTON. MASS. 
yAptfekoriaus Šidlausko namer 

Įėjimas: 319 E Street 
PRANAS J. KALINAUSKAS 

. Rea: 1662 ColamMa RA, S. Boston 
' Te!. So. Boston 1882 

KAZYS J. KALINAUSKAS
Bostono ofisas: 321 Eschange Bldg. 
Bes.: 33 Roeemont St, Dorchester 

Tel. Talbot 2878
Ofisas atdarąs: 9 A M. iki 9 P. M.

laiko pakankamai, ’he p
> <•.maža, miego.

ŠOKIAI

I

I

,•f -

f<Jf. ife*
i * . > . Ii

DARBAS

r BRIGHTON, MASS.

L- Dj Ar?2 kuopos mėnesini* 
susirimtiihas įvyks penktadieny, 
kovo 7, 7:30 vat 'fVak^vLincoln. 
svetainėj, 2fl Lincoln St, Ateikite 
visl\.r_:i_----- -  _ ; _2_ Valdyba
s“ ■ -'‘.-tf I— > ■ ..į,, , - .-r r > ,

PHILADELPHIA, PA

LDSjnariai turi rodyti gerą pa- 
vyzdį ’viBiems. Visuomet lankytis 
f susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas, susirinkimas įvyks penktadie
ny, kovo 7-tą .d., 7 ;30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite' gau- 
,iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

> W0RCESTER,-MASS.

LDS. 7 kuopos susirinkimas j- 
Vyks kovo 9-tą d., 6 val.-~vakare, 
bažnytinėje < svetainėje, 41 Proy- 
idenee St. Visi nariai būtinai atei- 
kitę, nes turime apsvarstyti kele- 
tą; svarbią klausimą. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

Tel. 8o. Boston 0823
NAUJOJE VIETOJE „ 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brodaway, So. Boston 
Oftio valandai: 

nuo 9 iki'12 ryte ir nuo 2:80 iM 5 
ir nuo 6 Iki 8 vak vakare. Ofisas 
atdarytas Bubatos vakarais Ir ne- 
dėldienials, taip-,^ seredomls nuo 

12-tos dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

f

TeL So. Boston 0506-'W.
Lietnvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway> South Boston 

(“Keleivio” name)
Ofiso valandos nuo 9 iki 12,

9 nua 1:30—6 ir nuo 6 :S0—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dieną. Subatomis nuo 9 
iki 6 vak. Nedėliomis nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

LATORENCE, MASS.
LDS. 70. kp. susirinkimas įvyks 

tovo 16 d., tuoj po dvyliktai vai. 
Taigr kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite ir 
savo draugus prirašyti. . Nariai 
kurie dar neturite mokesčią kny- 
gučią tai gausite susirinkime. ■ 

j Valdyba

/

• X

M. B.”

■; .... i..
SĄŽININGAS

Onutė nusipirko pyrago su ra- 
zinkomis. Kitą dieną ateina pas 
kepėją ir sako:
• j Tamstos pyrage radau įkep
tą .musę.

— Negali būti^-Tai buvo tur 
būt panaši j.musę razjnka, — ser- 
ko, kepęjąs. \4 .

t-t Bet kur tau. Tai buvo tik-
■ ’ į l -»r.t j • . -

Fą,.juoda,mus^. , , , . , r.
„,r-, ^.g«pū,IrepSjas: 
įS. naiafte'jpnęttĮs.. Ja Tamsta 
žinai kad tai .tikrai buvo* muse, 
prašau ją man atnešti. Aš "neno
riu nieko apgaudinėti ir pamainy
siu ją ant razinkos. “M. R.”

— Žinot, šeimininke, gardūs 
šiandien kotletai. Tikrai nusise- 
kę! —- 
vą, — ponui burmistrui, kad man 

i »: ■ k'l j-v_ Li

- dar giria pakeldamas gal-
i 

užleido vietą, ‘aš be galo' dėkingas.
Įniršęs didžponis, norėdamas 

skaudžiai įžeiJ^ftšytoją už iškirs
tą šposą, krėiĮnasią pdniAš ’

— Pasakykft,“ponios, koks skir
tumas tarp žmogaus ir kiaulės? . 
' • Visi tyli.
:: --^'-AŠ:giria^; 
matydam^Aitt

jas,

•i burmistre;- 
tį' it- valgantį 
' sako rąšjĮ:e-

štai viri žnkn&s valgo sėdė-
darni, d kiaulės stovėdamos.

• :’L
«

e •/ “P-ris M

y

PRISIPAŽINO ;
Eidamas gatve jaunas vyrukas

th

SALIAMONIŠKAS PAT A
i. .-r

NASHUA, lf. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks balandžio 6 d. tuoj po 
paskutinių mišią, bažnytinėj sve
tainėj. Kviečiame visusįnąrius-es 
ateiti į susirinkimą ir užsirhokėti 
mėnesines. Taipgi atsiveskite ir 
savo draugus-ges prie šios organi
zacijos: prirašyti.

JEIGU JŪSŲ NERVAI YRA
" SILPNI IR IŠKLIBĘ

-rJei jąs esate silpnas, nervuotas, pife- 
faszar .-susierzinantis, lengvaksusijandi- 
nąs ir negalite gauti gero nakties poil
sio, ar,, esate .abeinamesusilpnėjimo 
prastumą stovyją,,.paimkite Nuga-Tąne 

^ute^^is i’šTO?o^^ūpą nuoB*^raį 

kurie ..silpnina nervinę sistemą, somą- 
žįna, gąiyunaą^ kenkia., ąbelnaį -sveika
tai ir. padarp gyy^iMBą nuorodą ,jr ne-

HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas į 
N’yks koyo 9-tą d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj .svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite-visi nariai ateiti, 
nes yra svarbią reikalą dėl kuo
pos naudos.

Tąipgi malonėkite užsimokėti 
kurią yra užsilikę mėnesines duok
lės. LDS. 6kp. rast.

Valdyba

CAMBRIDGE, MASS.

LDS,. 8 kuopos, mėnesinis susi 
rinkimas atsibus sekmadieny 
kovo? ičC, tuo j po suinos, Lietuvią 
bažnytinėj ‘Svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

BALTIMORL, MD.
: ’ Koyo 9-tą dieną, sekmadieny, 
tuoj po somai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp 
niririnkima8. Malonėkite ateiti vi- 

/ Kviečia Valdyba

maloną.. < /f ' į- i. t■
, ,-Nuga-Tone suteikė., atnanjintą svei 
katą, didesnę, spėką ir naują.laimę mi-
lionams žmonią. Jis priduoda jėgą ir

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKt
, (GALINAU S KAS J

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1 ^0 Iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

i pagal susitarimą .

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

375 Dorchester St., So. Boston.
TeL S. B. 47G8

y * • ? .
Rezidencija ir kitas ofisas
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Dažnai mūsų jaunimas
» * * 'A* *

nusiskundžia sunkiais' 
bais, bet šokius laiko ma^ 
nia, lengva pramoga. Ne 
naa jaunuolis, dienos meęĖi

• • .'j, *

skundęsis liga, sirgęs, vaka
re pasirodo, galįs šokti 
visą naktį. O tuo tarpiū, 
mokslininkų tyrinėjimaft, 
šokiai yra labai sunkus, dč^ _ • . 
bas, sunkesnis už pačius sun
kiuosius rankų darbus. • ’
__Taip antai, šokant valsą, 
išaikvojama tiek energijoj 
kad*ją pavertus šiluma gali
ma būtu užvirinti keturis

■netyčia pastumia pasipūtusią, pa
nelę.

— Kiaulė! — surinka užsigavus
panelė.

—- Aha, labai malonų susipažin 
trl Ka^ys SlapsysI — juokauda
mas pasisako ir savo pavardę vai
kinas. v į ./.i'^^P-ris”

i > > *■ i ■ - i .♦ j

NESIDIDŽIUOK, NOSĮ " 
GAUSI! - -

Kartą jaunas, rašytojas, žinomas 
juokdarys buvo pakviestas puo- 
ton, j kurią atsilankė daug žymių 
svečių,'jų tafpe ir labai išdidęs 
miesto burmistras.

Svečių atėjo tiek^daug, kad ra
šytojui neliko vielBs prie stalo. 
Šeimininkaų žinoma, atsiprašinėja.

Pone

il

y LDŠ. 97 kuopos susirinkitnas 
įvyks ^ekmadieny, kovo 9-tą d., 
tuoj po. sumos. Ateikite visi Ge
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga-' ' • ' • ** • • nizaeijps. 7

■db■A av

Nervų o 
ligoO

Vyrai, Moterys, IrVaikaispėką vi8iemspąrgąąams ;ir fąakcijoms, 
pagerina apetitą, pagelbsti virškinimui, 
Pdlengvlria 'ihksfij' af 'pūslės ’ įdegimą, 
nugali konstipaciją ir parūpina kunui 
ūžtėktinaT'faūdono, sveikatą teikian
čio kraujo. ' z * h

Jąs galite gauti Nuga-Tone'bile ku
rioj aptieko j.-Jeigu jusu aptiekininkas 
neturi jo, paprašykit jį užsakyti ,dėl

IRIMAS :
daktare, kas būtų svei

•J I !

t . Valdyba kurie kenčia nuo išgąsčio,

kiau"mano vyro nervams? Ar išva
žiuoti į šiltus kraštus, ar čia vieto
je užsimti žiemos sį>ortu?

-- Važiuok' tamsta į šiltus kraš
tus, o vyras lai čia sportuoja. Bus

jąs iš savo džiaberio.

sveikiau jr jam, ir tamstai.
, -• r e '• “M.'R.”

'ii r ' ■ ■
- ;.J Į . i r;---------------------------------------

Laikraštis geriausiai suartina iš-, 
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosiosJėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. IS 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali-

Jaunimas Stato Gyyą Paminklą 
♦ Vytautui Didžiajam užsipre- 

numeruodamas

HDiVACADI”

f
Jsterios, nemiegojimo, nuo

CLEVELAND, OHIO vargio arba šiaip silpną

Kovo 12-tą d., 8-tą vai. Pakarę,
Lietuviu Salėj įvyks LDS. 51 kp 
mėnesinis Susirinkimas. Gerbiami
nariai prkšomi susirinkti Rašt

i
nervą arba nesiaučia kaip

.. reikia turėtą kreiptis pas 
,Z gerą specialistą.

Tremont St-Dr.Grady,327
Valandos: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tlktaL . A " : ’e - *

Boston, Mass.

t
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Tel Porter 8789
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XI METAI

M

i

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

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ.
ra* ’ i *

KARY” yra daug paveikslų, apysakų,feljeto

nų, eilėraščių, įvairenybių ii it. Kiekviena

me “KARIO” nr. yra linksmas skyrius <eKup- ■
rinės pabiros.

Šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jąka»

na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole

ris 60 amerikoniškų centų

Redaguoja kpt. Bal&ūnas. Leidžia Karo

Adresai: Europa—Lithnanla, Kauąaa, Nepriklauaa?..

Rašytojas, labai mandagus su šei- kams ūkininkams tik laikraštis 
mininkais skambina fortepijonu ir 
smalsiai dairosi į -apkrautą stalą.

Staiga pakyla iš savą vietos bur
mistras ir neša vienai poniai taurę. 
Rašytojas pašoka, užima burinis-

* ‘ Pavasaris ’ ’ jannuolį-lietuvi iš- 
auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu,'ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu- 
vo Jr tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius. •: • . -
: “Pavasaris” tekainuoja 5 lit

Kaunas, p. d. 88.

tro kėdę ir užsigulęs valgo. Nie
kam nei gero. '

VAIKAI NEMYLĖS TĖVy
' ' X* V. . . 7~" ' ' •

jeiga jie nepasistengs Išauklėti Juos 
Dievo baimėje,' išlavinti juos ir įduoti 
jiems ginklą prieš įvairins gyvenimo 
pavojos. * Pavojingiausi žmontą prie
šai — girtybė netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. 'Ypačiai daug pavoją yra 
miestuose bemokinančiai jaunuome- 
reL oeriatpna* besimokinančio jauni* 
i mo draufarėr Mtfae mokytOoi tuOUf y* 
tra jau dvidetimts metu Mdčianuu įta- 
■t^lOcų mdiietinie itrfdalas

“Ateitis.”- 1-H-- 
UokvO sau pąlenp’lnsite šankią auklėji
mo naštą; *.

motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite 
tą InnialąjMavo besimokantiems vai
kams, ' Tuo suteiksite jiems dUftugs- 
i«*4teitis” fdoml it nemokaMviams.

Prenumeratos kaina: metams. 82.00, 
peMnečlui $1.00; moksleiviams in4 

11.00, pusmečiui fiOc.
Adr. “^.teltis," Kaunas, Latsvės AL 3. 

-* * z
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“ŪKININKAS”
»es “ŪKININKAS’’ vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dyasioj ir sto
vi- demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinią iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klaąsimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulią auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kilpas, deda 
daug gražią pasiskaitymą, jufiką, 
įvairėnybią ir ti. *

“ŪKTNINKtr’ kaina 1929 me- 
tams Lietuvoją^S litai, aybą ,50 ą* 
tnerikonišką centą, o Amerikoje 
15 litą arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siąsti šiuo adresu; Lith* 
aania, Kaunas “ŪKlNBiKL__
ninistracijai, Gėdinimo f-vė 3ŪNr.

Neužmirškit, kad "ŪfclNIN. 
KAS” yra grafiatudaa ir mylimiau
sias ūkininką laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit tritašky, 
darni jį sąvo gtaįhėms ir pažįsta
miems Lietuvoje,

Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 
Mažąją Globėjai ir 

Geradariai!

Išrašydinkite Jūsą 
brangiems 

’ 'vaikams 

"SAULUTĘ

Ką tik išėjo iš spatRioti
2 “ . Artisto
STASIO PILKOS “

Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
—sa-paveikslais x

Daug rimtą ir juokingą pasi 
skaitymą, dainelių deklemaci-

Verta kiekvienam turėti na
muose tą gražią knygutę.

Kaina tik 25c.

Už persiuntimą prisiąskit už 
3e. pašto ženklelį. z -

“DARBININKAS”

386 B’way, So. Boston, Mass.

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4488
Miras Šeimynos nartai, likusiems 
naSlafčlams arta giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Ą8 
laidotuves aprūpina gerai ir ne- 
brangiaL -

LIETUVIS GRABORIUS
»■'

5 UflULU I

* ‘ Saulutė ’ * daili, turininga ir pa
tinka vaikaths. Jai rašo ir piešia ži
nomieji jųūsų;rašytojai ir dailinin
kai. į. i. į;- i /■

ite’vaikams džiaugi- 
tao fr nauddsf

mėnesį l6 puri. dideiie. formato su 
spalvotu viriaiip. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, ^Vokietijoje

trims mėn. 3 lt. 3y.oej4. Amerikoje

JOHN REPSHIS, M.D.
(REPSYŠ) 

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos': 2—4 Ir 7—9 

8ttMass. Avė., arti Centrai Sq.
U< Danrtridga, Mm>«

> i j' ra.a.b.ims-3. 

tiSVūVIB | 
emmnsTM

• 0 * 'metams 12 lit^

ir kitur metame•!&lit, putei me*III
tą 8 lt. j < SSaHS

Adresas: Jurbarkas, “Šaukitės
Administracijai ' f uV-

m vA -tĮpą mT Breti

ik ' ’/
• < A 

r*< ’ •?¥>} */'-»•

VLADAS P. MDUA
49 Church St, Lowell, Mass. 

Telephone 5786. y Jj 
Laidotu ves aprūpinu perai Ir ne
brangiai. Patarunnju <W kr<kW* 
nu. vestuvią IrdUatp vteokfema rū
kalams. “ ■ ‘

>■
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