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Kovo 27
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J patiekė

č

ių šaulių vadip 
asmenij, taipo- 

ti kurių organrzaei-

ŽENEVA. (Elta). — Ra-
V(lioJ^Helvetian” praneša, 

kad Tautų Sąjungos susisie
kimo ir tranzito komisija sa
vo posėdy išklausė pak'omi-

* •1 i

BAISI NELAIMĖ TIES LIEPOJA
šovinys sudraskė tris mokinius

• C»i ’ 
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BERLYNAS.

Prezidentas von Hinden-

labai misrus

laušimas.

kurias ita-

į .keliones

Prezidentas von HindeiH'

tt. ir tt.

sitikime turėti. Jie nebuvo

EINA NUO 1915 METŲ

(1

‘ Z MUKIA AMERIKIEČIU
- ■

KAUNAS.—Vvtauto Di
džiojo komiteto- amerikie
čiams priimti sekcija daro 

■ visus galimus žygius, kaip 
geriau Amerikos lietuvius 
svečius Lietuvoje priėmus: 
rūpinamasi įvairiomis leng
vatomis įvažiuojant į Lie

tuvą, tinkamu jų sutikimu 
'/ Lietuvoje, tariamasi su šau- 
1 lių s-ga ir tt. Tenka patir

pti, iksįd pirmoji Anierikk.^ 
t lietuvių ekskursija atva

žiuojanti jau balandžio ma
nėsi. Seniau buvo manyta 
išleisti specialią brošiūrėlę 
Amerikos lietuvių informa- 

. ei jai Lietuvoje, bet leidžiant 
į užsienio reikalų ministerijai 

plačią informacinę knygą, 
. ^Vytauto D. Komitetas to

kios knygelės neleis.

9 DARBININKAI SUŽEISTI 
P 600 PĖDŲ POŽEMINIAME 

Urve
'_JNew York. — Devyni * iš 

‘r jt^pęiikiolikds darbininkų, dir- 
busiu 600 pėdų po žeme, 
Brons’e. kur vedama van-

- A

KAI DARBININKAI

<|J. L • '

Ligi šiol,buvo!skelbiamos 
įvairios Vytautui Didžiajam 
pagerbti šventės, bet nebu
vo dar numatyta visų iškil
mių centras. Tuo iškilmių 
centru bus' Vytauto Didžio
jo vainikavimosi diena, bū- _ X.
tent, rugsėjo 8 diena. Jau 

f

v

denes dūdos, sužeista dina-
SS ' ^*1. . įj f-

TftlTSftt IbIHL * A/-'

- -- -- - ..
16 ŽUVO ANGLIŲ KkSYK-

’ \............. LINE \
Kettle IslanĄ^y^į- ^ 

reitą šeštadieny Pioneęr. 
‘ Coal kompanijos kasykloje 
kilus ekspliozijai užgriuvo 
16 darbininkų. Maža vilties, 
kad atkas gyvus. .

AMERIKOS LIETUVIŲ 'tJ'

SOUTH BO8TOI,

S vavįdis jpt 
Viehas 

ar yra nusta 
mos bombos- 
tikrai tos d 
ria plečkaitin 
nes, esą, pęr 
ligi buvo pad 
galėjo jas ir p keisti.

Tačiau iš- y 
ninku parodyr ų ? 

tenai ne tik kiaušiniu, bet ^ran^<^ .

yra tiksliai nustatyta, kad 
rugsėjo 8 dieną buvo numa- 
’tyta Vytauto Didžiojo ap
vainikavimas. Tą dieną vi
soje Lietuvoje bus daromos 
didžiausios iškilmės,' su pa-| 
-radais, demonstracijomis ir 
kit. Smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau.

-

ŠVEICARIJA NORI PIRKTI LIETUVIŠKUS 
KIAUŠINIUS

T;—7--------
Pastaruoju laiku Šveicari

jos pirkliai gyvai susirūpinę 
užmegsti prekybinius ryšius 
su Lietuvos kiaušinių eks- 
portieriais ir gauti iš jų va- 
,sąros metu^didesnes kiauši
nių partijas.

Mat, Šveicariją lanko la
bai daiig svetimšalių — ke
liautojų ir vasarą, kuomet jų 
ypatingai daug suvažiuoja

iš visų kraštų, nebepakanka
Vl~Tk -KVJ.CIUO.LIX 111}

dažnai ir sviesto,...kurio ga
myba yra labai aukštai iš- 
vvstvta.•> tt

Todėl manoma, kad atei
nančią vasarą bus galima iš 
Lietuvos kiaušinius ekspor
tuoti ir Šveicarijon, kur ligi 
šiol buvo tik kitų • kraštų 
kiaušiniai įvežami.

f '

FORDAS SUSIRŪPINO ANGLĮ-
— JOS “BEDARBIAIS”

Londonas. — Fordas no
rėdamas praplėsti savo iš-*
dirbinius visame pasauly 
Dagenham mieste budavoja 
milžiniška automobiliu dirb-*■ *.

t tuvę, kur būsią samdoma a- 
pi e 30,000 darbininkų. Jis 
kalbėdamas apie Anglijos 

ų bedarbę pareiškė, kad jis 
/ . mokėsiąs darbininkams ma-.

-žiausia po $25 į savaitę. Jis 
pataria ir kitiems darbda
viams mokėti augštesnias ai-

nainisterių kabinetas išjnar- 
Šalo JKlsndstdo šalinjtikų. 
Jaii. Pilsudskiui nepavyko 
sudaryti kabinetą. Pakvies- 

in Tais pulk. Slawek, senas Pil
sudskio bendradarbis.

Pulk. Slawek pakvietė vi
sus tuos, kurie buvo Barte- 
lio kabinete. Buvęs teisin
gumo ministeris. Dutkiewicz 
atsisakė įeiti. Kiti visi suti
ko. Taigi naujasis kabinetas 
būsiąs 100% piLsudskinis. ja.

Bet Pilsudskis nepaisąs. 
Jeigu kaip tan jis paleisiąs 
seimą ir būsiąs - tikras dik
tatorius. ...

Premieras Slawek yra ar
timas Pilsudskio' draugąs. 
Dirbęs kartu su Pilsudskiu 
socialistų partijoj.

Taigi galima laukti Len
kijoj didelių susirėmimų 
valdžios grupių su opozici-

RYGA (Elta). ^Pies Lie
poja įvyko baisi nelaimė. 
Trys Liepojos pagrindinės 
mokyklos mokiniai rado ar
tilerijos šovinį ir mėgino ji

FF M!

i A.
1

EINA ANTRADIENIAIS
» j'- •■•r- . « » v ■ i y

' telefonai, numatvti lėšos ir

L paklausė Plečkaitis paaiškino, kad
tas pavvko sudaryti iŠ d

kad kalba- šie “rašteliai” neturi jokios
vertės, ar/ bent tos, .kurios
manoma jie turėtu šiame at

d. š. m. atsistatydino Vokie-.
tijos ministenų kabinetas,
kurio premieru buvo kancle
ris Mueller, socialistas.

turėjus.

a analizas
;. . r ■

Slėsnių liūdi- , 4 
>J^!»

ą<ir bombos 
nebuvo pakeis ►s^r kas gi

ksfa

Jialtes , 
irody W.

Kriminal 
iš Karaiiauči 
daugumoj -iš '> 
atimtus rašte 
mentus. .. tš,

numesti tik atsitiktinai, nes burg atsistatydinimą patvir

niųju centro partijos.

burg naują kabinetą patvir
tino.

Ministerių kabineto šąstav
tas yra s

:jei jie būtų buvę kuo “įtar
tini,” įai, žinoma, jų nebūtų 
tūrėjęs su savim. \
- Be čia išvardintu daiktu
•. . — V> % • * •*

pas* kaltinamuosius rasta: 
Į austrų karabinas perdirb
tas į šratinį- šautuvą, 1 vo
kiečių karabinas*, 1 ilgasis 
maųzeris, 1 amerikoniškas• . *
Koldas, Plečkaitis sakosi, 
kad tai jo esąs, 2) špūliniai

tino ir pakvietė Otto Hein-
rich Bruening, katalikui cen
tro partijos vadą.

Dr. Bruening’ui kabine-

ATSISTATYDINO AIRIJOS 
PREZIDENTAS

DUBLIN, Airija. — Į*^ 
reitą savaitę atsistatydino1

’ Kanclerius—Bruening.

revolveriai, 1 naganas.
maųzenai 7,65, 1 ilgai de-
ganu-didelė elektros ameri
koniška liktarnėlė, 3 papras
tos elektr, kišeninės lempu
tė, 4 diržai (pora naujų, ka
riškių tevartojamų) 1 bute-
Tiukos jodo, 1 žiūronas, 4

Laisvos Airijos Valstybės 
prezidentas Cošgrave. Atsi
statydinęs dėlto, kad parla

Užs. Min.
Vidaus—Wtyth
Finansų—Moldenhauėr 
Ekonomijos — Dietric^

-Darbo — Stegerwald 
Apsaugos—Gen Grųenetį
Agrikultūros—Schiele 5 
Pašto/— Schaetzel » '' U 
Susisiekimo—Guerard 
Teisingumo—Brett. ž.-A 

^Socialistai į kabinetą 
beįėjo. Trys nauji ministe^.

mentas atmetęs vnldžios pa- 
gamintą senatvės pensijų i-

katalikų centro partijos; d^
liaudies ir po vieną atsĮ

statymą.
Trečiadieny įvyks naujo

prezidento rinkimai. Opozi
cija nori išrinkti prezidentu

iš demokratų, konservąty? 
vių, nacionalistų. Vadinas^

kabinetas.
- koąlidMig

Spėjama, kad užsįe

zešnės bombos, 1 labai dide

 

le bomba,: dar>! kėlėtaš pa- ‘I’*—< ’ - ' 4 ’
prhstų : diržtj, literatūros^ 
krępsys, kuprinė iš brehzen- 
to > ir ;kitokių smulkmenų. 1 
vieloms karpyti žirklės. ■*; ■ •• • i • _
;.' I ' Fkspėrtii iiiidnioiie. ' ‘;: 
•1) Šautuvus tebuvo gali
ma gauti kur vagčiomis, ar 
atsitiktinai iš karo metųuž- 

. į j \
si likusius Lenkijoj. Pirkti 
jų niekur negalima gauti. 
2); Rankinės granatos nėra 
tinkamos naudoti dideliems 
sprogdinimamė į-f- 'namams 
sugriauti, bet sužaloti keletą 
žmonių gali iš karto. 3 bom
bos gamintos ne fabrikuos 
ir^ kaip ir granatos,~ ne“Vo
kieti joj. Bombų medžiaga 
stipriai sprogstanti ir gana 
brangi. Prie jų dagčiai 5 
sek.laik.

j (Bos daugiau)
, :-----------------

' VOtBiy MUHMCMni 
BOUE*|Į|S

*'\ « - — _ -.

lę 'su 'pabraukimais’ »ir -pažy
mėjimais- tam tikrų asmenų, 
ypač parubežy; 4) Lietuvos 
žemėlapis, jame žymėta tam 
tikros vietos-ir atstumai ki
lometrais tarprSųvalkų sie
nos ir. Kalvarijos 5) /Gele
žinkelių ir taUtobusų tvark- 
rasčiai (1928 m.; 6)/Sąrašas 
įvairių policijos valdininkų, 
jų adresus, telefonus ir są- 
rąšus kai 
ir afski 
jau ir 
jų vadųVilkaviškio apskri
tyje ; 7) Kybartų dalies pla
ną su policijos viršininko 
)utu ir Prapuolenio gyv. na
mo numeirs fiksuota. Be 
to, dar vieną mašinėle rašy
tą ilgą raštą, matyt aplink
raštį, kuriame parodoma kas 
reikia sužinoti — priešo jė
gos, susisiekimo priemonės,

sės ir pranešėjo*' Vasconc< 
los pranešimus ir nu 
normalaus susišiekimo tar 
Lietuvos ir Lenkijos a 
jinimo klausimą atidėti į vė^ 
lesnę sesiją. .

MIELIŲ-GAMYBA 
VOJE

Mielių pramonė Lietuvoj 
j e, dar iš prieškarinių 1 
žymiai išsivysčiusi (y1^ J 
dideli fabrikai), per metu 

gali pagaminti tiek, 
lengvai pakaktų visoms 
tijos valstybėms, tačiau 
sur esant aukštiems mu 

tams-ir akcizo mokesči 
eksportas yra neįman 
ir prisieini pasitenkinti VM 
tos rinkos pareikalavimu 
TYer pastaruosius *2 
Lietuvoje buvo mielių 
minta ir parduota: 1928 JQ 
258.000 kilogramų ir 1929 

311,000 kilogramų. •

GAISRAS JAPONIJOJ WNAI- 
-y-- KINO 800 NAMŲ 

Tokio. —- Pereitą savaitę 
Komatzu mieste kilo didelis 4 » . * '
gaisras. Ugnis taip prasi
plėtė, kad apie 800 namu 
virto pelenais._ Padaryta a-
pie. puse milijono doleriu 
nuostolių. Vienas gaisrinin
kas užmuštas, trys sužeisti.

tada parbėgo namo šuo, l^u- 
vęs su užmuštaisiais. Nesu
laukę greit vaikų, tėvai lei
dosi jų ieškoti ir tik kitą ry
tą ties vienu fortu rado ne
laimės vietą. Sužeistasis iš
gulėjęs tarp užmuštųjų visą 
parą ir, kadangi buvo nu
stojęs daug kraujo, jau ne
begalėjo būti išgelbėtas.

s
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. bedarbė sumažėtų.
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J 1 * \
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jįiškia: “Taip, kaip iki šiol

Jis pažadėjo, kad ą- 

bią‘priežastį dėlko jie <suvė-jteity to nebus. Kaliniai nu- 

» simalšino.

PRIEŠ

: ■.:> i • f.-. i .

■J. J. V, i I ■

. hl /. J. '• tufui-

nėti gatvėmis po 12 vai/vi

durnakčio. w

Merginos gali sugrįžti į 

namus ir po 12 vaL be pasi-. . • - ,
aiškinimo, bet vytai ne>. ji^ tikrai nedavirt-

turi maršalui' įrodyti, svar-

VYRAI TURI BOTI NAMUOSE P012 VALANDAI 
OUI- VIDURNAKTY

Georgia valstijoj merginos ir po
12 vai. vidamakčio gali sugrįž
ti į namus, bet vyrai turi pasi- 
aiikinti maršalui.

•• ■ ■ ' :

!Willaooochee>t,Ga. —r Šio 

miestelio įstatymai draudžia 

vvrams vaikščioti ar Važi-

I
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_ gas. kad pakėlus darbingu-1 ,sard> t1’ ** sovln-vs spTOg0' 
mg ir sumažinus bedarbę. moksleiviai sprogimo su-

Bet darbininkai žino, kad draskyti ir vienas sužeistas. 
. pas Fordą už “augštas ai- .Sužeistasis, nuvežtas į ligo- 

gas” turi dirbti kaip vergai goninę, mirė. Namiškiai su- 
baudžiavos metu. _ žinojo ^ap'ie nelaimę tiktai

\ DĖL NETIKUSIO MAISTO
- SUKILO KALINIAI

i . .. * • * .•' •

Jefferson. City, Mo.—Pe

reitą savaitę valstybės kalė' 
t

jime’pietų metu sukėlė riau

šes dėt netikusio riaistė; 

Kalėjimo vfršinįnkAs paty

rinėjęs rado, kad” sriuboje

Vokiečių socialdemokratų 
laikraščiai paskutiniu laiku 
aiškiai kelia balsą prieš bol
ševikus. <

« Jie į prikiša vtokiejčįų Už

sienių politikos vadams, kad 

šie jau ilgus metus kenčia 

Sovietų vyriausybės mėgini

mus kištis į vokiečių vidaus 

reikalus. ' Todėl laikraštis 

reikalauja, kad vokiečių’ 

valdžia j pasielgtųR « Yisu 

griežtunmr jjei bus įrodyta, 

kad Sovietų Sųsija tikrąi:
- X *

« . -

• t. . . » *
remiA bolševil^^gil^ą 
Vokietijoj. įaife^^ pa- 

jbiŠkia: “ \ * v* ’

blivų toliau eiti negirti/’

j ĮfAteingdse ioeiąkLerookrtr 

tu isferose?svarstomas, ^ląft 

sąryšy su pasku

tiniais įvykiais, kaip vokie

čių žurnalistų ištrėmimas iš 

Rusijos, vokiečių gyventojų 

persekiojimas, šaitdi^Ai 'it 

■Hddas'Rusijoj, nėturėtų W9 

ti padalytos tinkamos ištAn 

dos.

>

MIRDAMAS PALIKO ARTI MI- 
LU ONĄ? DOLERIŲ KATA

LIKŲ ĮSTAIUOMS

San Francisco, Cal.—Mi
ręs James W. Byme iš Los 
Angeles įvairioms katalikų 
įstaigoms -paliko arti mili
joną dolerių.

1 __ ~~r------------------ '
AR KALBĖSIM TELEFONU

. Šiomis dienomis bus daro-;
tyri bandymai susikalbėk Itfr* 
l^fonu iš Kauno su Ameri
ka. v Šiam reikalui bus pa
vartota: iki Berlyno telefo
no laidai, nuo Berlyno iki 
New Yorko radm 4r toliau 
vėl telefono laidai. Jei ban- 
ymai geraipavykA tai su

> Vokietijoj
z* *

BERLYNAS.— 

kad visoj šaly yra 

šia bedarbė. Valdžia: S 

apie 9 milijonus žmonių.1 

Įima suprasti kaip 

valdžios šelpiami

ik A bus įvesti 1 pasikal- kai.-yi Ligšiol besimato, -j 

liejimai.
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^DARn APIE LIETUVIUKĄ. ...jD&.m) pirmininkė, p.- Sau 
ENCIKLOPEDIJĄ

Iš L. K. Mokslo Akademi- 
3S sferų apie lietuviškos 
dciklopedijos krausimą pa
arėme, kad pageidaujamas 
endras darbas ir kad dėl tt> 
* ■ * i ‘ ‘ i■ ’l * ę 

os raštu buvo kreiptasi i 
'Spaudos fondą,” Gautas 
fsakvmas, deją, ^neduoda 
ilties bendram darbui, nes 
edakcija esanti jau sudaly
si ir šiaip planai baigti ii* tt. 
£aip girdėti, Akademija su 
.pgąįlestavimu patyrė toki' 
leigiamą nusistatymą ben- 
Ito tokio milžiniško darbo 
itžvilgiu ir nusistatė tęsti 
oi*a4ėtą darbą toliau ir ma
toma, kad kllh šumanytojit 
iar netariąs paskutinis žo- 
iis.' Darbu sistematizaciiai* 
sudaryta ir Vyriausia Re- 
lakcinė Komisija, kurion į- 
riba prof. Pr. Dovydaitis, 
prof. Dr. K. Pakštas 
prof. Dr. J. Eretas.

įr i<>įe dar buvo pri
imti 1723 ligoniai. Ligonių 
’ "kaičius kasmet 'didėja. JTž 
g^raisĮj^s gąujųuna J>- L. K- Vytauto^00

daugumą, <ap

zacijų. Būry ruošiamos pa 
skalos, rengiami vakarai, 
referuojami laiki’aščiaiJ’tu- 
ri orkestrą, kuris iiėinąža 
jaunuolių prpla'vina niuzi- 

;

f i.) -V t •'I:'?4 « L l J F e.
; ^ĄŲĄS; PAVERTI BAŽNYČIAI

.; : ■. * ŪKĄį'>: ■'ų'j •> f i-*; >
. Gidžiūnai. •' - Linkuvos v.

Gudžiūnų kaimo vienas ūki
ninkas, neturėdamas vhikij, 
žadąs pavesti' sayo’fžemę, 
kad ant jos būtų pastatyta 
bažnyčia.. Ūkininkas tik no
rįs, kad .jį ir žmoną busima
sis klebonas, išlaikytą^.

Ūkis vidutinis 30 ha. 
žemės, tik triobesiaį prast). 
Būtų geras sumanymas, nes 
Šiai apylinkei bažnyčia yra

000 litii pajamų,
j x~"y -.j- * ^

IfIDIMO HBBKBKSU
1 j^aieHa^.tigši^LJcąlbėtite- 

LofiUiįi- užmiesčiu* Užsiė- 
Dr.iLeimoHaą (“ Pavasario/f hlią ' Jditovo leidžiama ;:fik 
$*ga)b-pu;Giršaitė (vok. št*|tiėms *:ąbbifePtams,‘'kurie“iš 
šus.’ “Arminiai; ir p. Kaz? lanksto'; ‘paduodavo--toleftoe 
lauskas (Moks!. At-kų S-ga) |iV telegrafo ‘stočiai atitinka

mus* pareiškimus. Kadangi 
su užmiesčiu kalbą ębonen- 
tai sudaro daugumą, todėl 
nuo šių metų kovo mėnesio 
1 d. senoji tvarka panaiki
nama ir abonentams laisvai 
leidžiamą kalbėti su visomis 
telefono stotimis.

* ** ; - » E ’«"4*

KULTŪROJE ŽENGIA 
PRIEKIN '

•ir ’

: r riutoa, neturėdamos tie
sioginio susisiekimo su Vil
niumi, gyvybės pulsu, iki 
Šiol 'merdėjo. Atskyrimas 
kultūrinio centro—Vilniaus, 
— jonis buvo mirtinas smū- 
. gi A. BeJ '• neliūsto j o vii-
ties greit susijungt gyvybės 
siūlu su sostine — Vilniumi 
i r kiek gali žengia kultūros 
srityje. Šį rudeni miestelis 
susilaukę elektros ^viėsos. 
Tai ’ p. -Ėunžos' nuopelnas? 
į; ' 1 _ •. > l.iį t'.'U . • ; )< rŠio menesio pradžioje^J)ra
dėjo veikti p. Jočio ''jdno.* 
Šauliai, girdėti, rengiasi šia,-

» < • J •’ Ii

fvti savo namus. , Taip pat 
dabai gražiai pasirodė ir vie- 
;tinis orkestras per -surengtą 
D? L. K. Vvtąuto Komiteto

d.4 ’ Žodžiu ■ y isur ‘ tk’iuĮėnči j p 
yra kultūrėti. Paskiifibiš 
kalbėjo p._ Rakauskas. Po 
prakalbų visos biganizaCijoš 
ršsiskii-stė į savo bustus, o vi
suomene susirinko į p. Jočio 
salęišklaušyti inspektoriąūs' 
K. Gurlo paskaitos. ^Iokyk- 
lą mokiniams atskirai buvo 
paaiškinta šventės reikšmė.

ba i ra nutarusi pastatyti | Vakare padarė pasilinks
minimus: p. Jočio salėj Įaų- 
liąi,~ vidurinėj mokykloj tos 
pačios mokyklos mokiniai, ir 
prad. mokykloj kaimo 4 ir 
miestelio jaunimas. ‘Pastaro
joj jaunimui skaitė, paskai
tų mokyklos vedėjas J. Jon- 
Čys. .

Vakare dauguma mieste
lio namų buvo iliuminuota.

■SVTBKUDt UŽ KURSTYMĄ
- /

Kaimo karo komendantas 
pil. ItalonęL. Merkerytę , liž 
kiršinimą vienos visuomenės 
dalies prieš kitą nubaudė 
1000 litų pinigine pabauda ųg prasižengimus: tos pa- 
arba 2 mėnesiais kalėjimo.

laitis (Liek Skautų Ęn 
ja) — vice-pirmininkas, p. 
Gailiūnaitė (stud. ‘‘FflĮą 
ijiihuaniaef< kot-ja) ir pi 
Lukošiūtė 
ruiesJDr-Vp) sekretorės’

ir

mirties sukaktuvėms .minėti 
?.WįH«S iįjjj-į išfe;. pjfaj. 
deb. Uliekas; vice-pirm.-— 
dr. -Žoslinas, Jias.' —* p, Rep
šys, sekr. — mok, JurgevŲ

. . J * ** .f • . • • •

ęiusi ir.viiariai a jųo^rjMačiib 
įi enę, < • kuilį. Vembųėj mok; 
fcalys ih jribk. Kvietkauskai- 
te. Komitetas pradėjo rink
liavą aukų lapais, bet to iš
kilmingai, komiteto rūpes
čiu, buvo švenčiama vasario 
16 d. / . ; 7 ‘

— Šaulių būrys Pušalote 
per paskutiniuosius keletą 
metų atkreipė apylinkės gy
ventojų ir artimųjų būrių 
dėmesį. Bpsj^Cyis. didėja^ 
nes visi susi^iiatę jaunuoliai 
Įr jaunuolės stoja į jų eiles.'-tolokai;

gintą kainą $4.50 gali pasirinkti, iš šio sąrašo gan Jpiygą u
DOLERĮ VĖL T U I. Knygą mylėtojąi nMulokitčs prcųi. Pasi- 
Kkobmkite atnaujinti prenumeratą ir nauji .ųįįys^ytį. JgMų mo- 

pąčio ųj pęcųiiHrthuą oies nereikalaujame. Kas ųoriĮą įsitaisyti ar- 
bk papd^yti^vo^gynSligeranr^a dabar tą padaryti, nes dno-
^me did įjį. (šjįrt^ąnt yĮ $5.00 kat^įįįą feiųa gau
site už $3.50. Ta kaina tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS.
nariams. ' , / ----- — —•—

■i : ; ; •

ĮVAIRIOS KNYGOS
Patarinės Moterims-^amo- 

rinimas moterims ją asmeni- 
niąme, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas --------

Auksinio Obuolio Historjja 
(Graiką Mythologijos Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
sią kalbon išguldė Alyva ..... 50c. 

i Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas' ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B------------40c

Trumpi SkAitymiUai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
sairius gyvenimo atsitikimus. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais is 1914—16 metą 
Parašė P. aždeikis—i-------- 65c

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Vertė Kun. P. L. —_15c.

Tabakas—Nuodai — rūky
mo kenksmas špagai d rą Ni- • 
kolskį parengė S. Kaimietis-1.15e.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c 
' < Katalikų Bažnyčia ir De- 
mcktati^ihuk. i— Patašė kun. i 
Tarnas Žilinskas i—; - 50c
. * Apaštalystės , Maldos Statu-

siitis _
J Kelionė Aplink Pasaulį per
80 dieną—Apie visas derybas 
be galo :įjoip.ūs_. ąuotikiąi ke- '• 
lionęs' pėr' įvairius kraštusŲ)^ 
Parašė bulius Verne. Vertimas, 
J. BaleikpnįOj,. . į, . .

>75e!'

f ■ * ' : ■ i - • ; •

• ■ * ; ' * • ?•

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

Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas ______ ?.____  5c.,

MoteryrtAir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis  ............... 40c.

Gamtos Pradžiamokslis —
Dr. A Vileišis-------- - ---------- 50e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
ano ją išsisaugoti! Parašv 
aegyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė. J. Baronas__50e.

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

Meilė {Poema). Parašė M.- 
Gustaitis ______ lf»c

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis H) Su paveikslais—_75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Sąurusaitis  _____-25c.

Vaiką Knygele — su pa
veikslais ------------------ ------_30c.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para- 
iė Kun. J. F. Jonaitis (Ka- 

’ melionas) - -.7. ___ 25c
Pamaldų Vadovėlis, Stacijos

Graudūs -Verksmai. Sudarė ir > 
šleido Kun. J. Koncevičius.—10c.'
Moterystes Nesuardomybė. J. 

Lesauskis. šv. Kaz, D-jos lei- 
linys, Kaune . . .. . 10c.

- Sunkiausiais Laikais. Parašė
1. Rucevičiuso___ ' ,, r.. .... 40c. :,

šventas Gabrielius. Išleido 
Cėvas Alfonsas Maria C. P___25e.

Religijos Mokymo Metodi- A v.
ta. Sutaisė K. ■ J. Skruodys—50®. “X.

, Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie" Manęs. Sutaisė KuPra- 
nės_—__ ___ :__-__" ' '..*.'.. —40c.

Mūsą Dainiai. Patašė Ks-
<ys puįiįą;'j-
-ė^£'SL

— nariai
Komitetas darbą jau pra

dėjo. Vastirio 27 d. padarė 
posėdi. Nustatė Motinos Die
nai minėti šiais metais gai
res; nutarė greitu laiku iš
leist atsišaukimą į Lietuvos 
visuomenę, skleisti Motinos 
Dienos minėjimo idėją per 
spaudą; kreiptits į dvasinę 
vyriausybę, i Šv. Ministeri
ją, i Kariuomenės Generali
nio Štabo Viršininką, į Val
stybės Teatro ir Radiofono 
Direktorius, i kinematogra- 
fų savininkus ir į visas or
ganizacijas., prašant ruoštis 
kuo iškilmingiau ir įspūdin
giau Motinos Dieną paminė
ti, sudarvti atitinkamas pro
gramas ii* t. p.

ii-tįj -<

• • Z * f

15c.

, -V " MOTINOS DIENĄ
1‘ MINĖS 

r-M • . . i ■ ^'Kaunas. Vasario męn. 23 
d/Į4yko stotinos Dienai mi
nėti šiais metais v aptarti vi- 
šą-to^ganizaciją atstovų po- 
sedis.' PoSed in‘ brtvo -k vtos- 
ta' ‘organizacijos be pažiūrų 

tautybės 'skirtupui.1 Daly
vavo per 15 organizacijų af- 
Stovai. Padai-yti praneši-1 
inai,- ‘kaip minėta Motinos 
mna praėjusiais1 1 metais t 
įfetųvoje ir-kaipUoji diek jįuijay Jo
Mgtauima itaa'hM.i <u,^staKmas atsieis MUKojt 
^ Sudaryta • minėti Itoimted* - •'
|^Tį Mrį įeina: p. M-. Q$- 
i'dikienė'. (L. Kaf. Moterų 

įyą oibžiu tomo 
py*-- ;,'JK *■.4 : ‘ ■ *•

(turinčių arti 5000 pusi.)
iia kiekvieno lietuvio inteligen- 
►ibUoteką, kuris skaitė “Židi- 

'nį,” didžiausią mėnesini literatū- 
tos, mokslo, visuomenės ir akade- 
raiš.kojo gyvenimo žurnalą, nuo 

;$ttt jo leidimo pradžios. Bęt/‘ Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 

:'ir tiesiog būtų nedovanotina, jei- 
^gū kuris inteligentas, vistiek ku- 
lios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo'neprenumeruotą ir 
į-neskaitytų bent nuo 1930 metų 
i pradžios.' 
gž- “židinio kaina Amerikoje: met. 
^įį 44.50, pusm.—$2.50; Lietuvoje: 
*me£.,— 35 lt., pusm. <— 20 ItA .. ■ 
s£ -Adresas: KAUNAS, Laisvės A-

a|nr. “ŽIDINYS.” —h

h

į . v

• I

DU NAUJI TILTAI ‘
. . .w i ’ - 1 •' • • • t. V : t '. • ‘ r'-j .

Šiais .metais. Alytaus, ųps. 
savi valdybę numatė, pastaty
ti du naujus pertis, tiltus. 
Virpąs Įųis pastatytas vieš
kely Butrimai; vsrjZunja. ir 
jungs. Ąlyfaų^ įpiešta su 
irętiiųu Trakų į apskričių

du .-TiĮtįs. bus iš ^ležįes ii 
betoho. ”';y' yy:

. Antrasis bus . vieškely 
K riokial aukis—Krosna. J o 
pastatymas atsieis apie 10,- 
000 litų.

PANEVĖŽIO APSKRITIES 
LIGONINĖ

Panevėžio apskrities tary-

naują ligoninę. Jos pasta
tymas savivaldybei kainos 
422,782 litus. Ligi šiol pa
statytos sienos ir uždengtas 
stogas jau kaštavo 184.782 
lit. Iš valstybės gauta 50,- 
000 litų.- Ligoninės statybai 
iš viso išleista 225,832 litai.

Senoji ligoninės patalpa 
.yra netikusi, tačiau, 1928 m.

•r<-.

. -r.

>je Lietuvoj
KOKIUS MOKESČIUS iparędymų nesiląikylm4 ne- 

MOKAĮKB ., i Į pririštas prie rogių skambu- 
. • Vilnius. Mes nesenai ra
šėme, kad seimas yra pri
sėmęs 1930-r31 inetąms 3 mi-.kamįĮiąs, _ neprįrį^tąs šuo. • 

valstybės fšįop pabaudos ųe vięnaih pa
ima paskutinį skątiką. Lie
tuviai prie, to dai* gali pri
dėti < ir: pabaudas už vaidai ' 
neleidimą .valdiškon mokyk.- 
loh.. * • Kai prie to dar pri- ; 
dės&nė privetstiną namų; ir 
tvonį toisyiiią miestuofeė1 ir 
baltininią ‘ 'sodžitrdse- D viso
kias. “gera valia” dedarhhs 
aukas', 'įaii, sušidafd »‘tokia

r
/ < ;

1 %
L • / ■ »'

» i ' . ", ‘

7e
Parašė

tįs, prie vežimo lentutė, ne- 
išstatyta šluota, Bekrėstas

\ Ji jardų • sąmatą;
' r

reikalams, vadinasi, kiekvie
nas1 gyventojas mokės > apie 
•Į0 Auksinų. DabAt^- Dziem 
iiVilehsk'i'^ bendrais ‘žodžiais 
issk'aięiūdjži‘'įokiūš’dar Įho- 
jįėščiūL moka Lenkijos’ ’pfi- 
jiečiaL J J i:';! '
j Ir taip, po mokesčių val
stybei ; męįęsčįąi (, fąvį-j
valdybttąsįiti^ mo^esft 

. betjudrai 
dideli;; tačiau-(kas: Jdogįąu-r 
•Šiai, 'kad f gie'jšleidžįaini; lą7 
Bai betiksliai, dyg- savivaldy- 
bes i norėttj’ iš žmonių surink-' 
tus' piliigtis kuo ’ greičiausiai 
•išleisti:: ■ ; ?
•' į Tčrtiaux ėiha1' visokie * mo 
kesčiai apsidrAūdiihui' nuo 
ligą, bedarbės, sėnūtvės,

r.' ; * * ' . .j »<;< z‘-. -<;f ; z ■ ■■ ■

gaisrų ir t. t.; esame ap
drausti nuo visa ko, už vis- 
ką mokame, tik kai ateina 

*, • • • •*'.' ' • - trųtr ■'-»-< • ' » *■ /

l?gą, będarb^r, .taikieRvie- 
bądąs; 

siems reikalams- sumoka’ ą- 
pie 10 nuošimčių savo už
darbio darbininkai ir tiek 
pat darbdaviai.

Toliau eina pabaudos už 
ųe laiku sumokėtus mokes
čius; * pabaudų dydis buvo 
nustatytas dar tuo metu, kai 
markės krisdavo; Jos pabau 
dos kai kada esti Ivgios pa- 
V. ■’ . v. ' - ‘ 'ciam mokesčiui.

Dar toliau eina pabaudos, 
kurias ilždedą administraci
ja ir policija savo nuožiūra

f.

r •

?

■-

Vertė Kun. P. Sauru-
:____ 25c

čid įTOva^Kd jtofiVd
------------ -

i «

1
)

f

sigaudių kiek ir ūž ką jiė
•Ų« t* ■«» ’ ♦ *'t5; i ' J • t, • ' >

moka, ir jų nusiskundimams 
ųesimato galo. '

Jaunimas Stato Gyvą Paminklą 
* ’ 'Vytautai Didžiajam užsi^re» 

x : *; • DutaCrnbdamas .

‘ ‘ Pavasari? ’ ’ jaunuolį-Iietuvį i! ■ 
auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo* iri tokiais nori matyti visus a- 
teities lietuvius, i -* ‘

“Pavasaris’’.tekainuoja 5 lit 
Kaunas, p. d. 88.

i» Darbymečiui — Ein- 
kąlbos mokslui--------50c

. _ ^_Jcas — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 

r Rusijoj —--------—---------------15c.
' Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis 2_____ ——----------------50c

Laimė — (poėma). Parašė 
Vaitkus , . ;_________ ;-------- 50c

i ry.7' t i

Vndziulaitis —i.l;.;.lLiJ-i'.*?.l. .—50a.'; .
Iš Kelionės po Europą ir 

Iziją. Parašė Pranaičių Julė' 2.5$
TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi- 
įu. Vieno veiksmo juokai Su- , 
ietuvino Vaidevutis..... .......... ..15c.

Nepaisytojo—keturių veiks
nų drama. Parašė kun. Pr. M.' 
Turas. Kaina____ ______ ______ 35c.

Giliukingas Vyras—2 .-.aktų 
comedija; parašė S. Tarvy- 
las______________ ‘

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
nų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas *__________________25e.
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedij 1 ak 
ą. Parašė Seirijų zukas—35e.

Sniegas —D a 4-rių ak
rų. Vertė Akelaitis ------------40e

Esamas—3-čia dalis dramos 
‘Gims Tautos Genijus.” Pa- 
•ašė Kun. L. Vaicekauskas—lOe
; Žydų Karaliui — drama 4 
iktų, 5 pav. Vertė J. M. Sir
pintas ------------- - ---------------30e

Visi Geri—3-jų veiksmų vaix- 
lelis; parašė F. V. —-—_lOo

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas —------ lOe.

Išganymo Apsireiškimai — 
itėjimas ir gyvenimas ant že- 
nės Jėzaus Kristaus. Vaidmi
nas su gaidomis___________ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Pabiola—5 aktų; 8) Liurdo • 
ftebūklas — 4 aktų; parašė 
L Tarvydas--------- ------ __65e.

Knarkia Palieptu.—Komedi- ’ 
ia 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I^v, ' 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
’ėinre: B) Pasakyk inano lai-, 
nę. Surinko S. K, D. ir N—15e.

Vaikų Teatrai: dalis II: 1) 
Antanu-

>. ir N—15c. *
MALDAKNYGM

Pulkim ant Koltų—“D-ko” 
panda. Odos apdaro $2.00 ir $3m)

Mažas Naujas Aukso Alta^ - 
dus—juodos (prastute minki- - 
ate viršeliais).* 5<te»|

*1,^ V Ų.

Atsargiai su Ugnimi. Vertė 
■K lenkiško kun. K Š.............. 10c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas:----- 50c.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J. Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas _ ______ :--------______ 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Menolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas___ _30c.

Graudūs Verksmai. — Ver
tė Vysk. Ą. Baranauskas____10c.

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių m8- 
įesiajns. Išleido kun. K. A. V>- 
sys  ---------i——----------- J—25c

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ----------------- -----------j$1-O0

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. B. Bučys —_____;__ 30c.

Socializmas ir KriHČionybS.
Prof. V. Jurgučio---------------10c.

J AydasiZAAmnsja Parašė S. r. 
Kaimietis ------------ 10c.
> Maldos lstM'Mtas'

iešinys iV-to šimtmečio kri- .
iĮpnybčs. Lietuvių kalbop ;

I * n ’
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MALDŲ RINKINtLI8, baltais viršeliais—

j » • *' •

< Visus užsakymus moskite sekan&j ^arwa ff

-

v

me-
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** * »■

“DARBININKO” ADtanBTEACntfA
866 Vert Broadway Eooth Borton* Mm*.

f t -y —7

Tiapi tokių gresia..

A
!

• • • ' . x . - • _____________ _____________________ ’_____________

B GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI | 
' • . j

r- _ Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabe j o,
Ų nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote- 
^*.**- rys. Atsiųskite 2 dol. ir 50c. “MOTERŲ DIR- 
įib VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon' ir 
fc- visų papasakos.
| >'r: /‘AIOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen- . * 
P kos lietuvių katalikių motenpžuroaląs, leidžia- .

uias Moterį! Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- 
tualkn$ motorą klausimais, ię yjso .pa

\ M^^erų* gyyępimo,' ųuojątofr.^.šie 
V" rito*: I)1 Vaiką ^Įėjimas, ^§veiįęa^,<53).^K,.r 
\pių ūkis, 4) Mandagumas,.5) Litesralįūro^.sky; .: 

rilis ir kiti.
r ** • '

‘ “MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 
viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

Ųyra toks, kad po nfetų galima pasidaryti daili 
tay£a. Nelaukite il^ai: Siųskite pinigus tuojau 
ir **M0TERŲ DIRVA0 pradės eiti Liotuvon.- 

Tlsakytot$:'siuskite Šuo adresu:
. ■ y^ifOTĖRŲ DIRVA'9 - 

Chicago, IU ‘
?*.• . '

2322 W, 24 Street,

baudos dedamos už išleistų
------------------------------ ' ;
• V.

HINYŠN
į; 4-4- r

Hišcių:

f
MALDŲ RŪnmmUB, baltais vigeliais , * _____ $1.25

MALDŲ RINKINĖLIS, juodais viriteliafe-,,. ——$1.75
MALDŲ BINKIN1LI8,-juodais viršeliais—-------- $1.25

MASAS NAUJAS W ALTORIUS, juodai pm
t*b --------f...^ ., .., .irų^Į ■

• X
J 2-;ys L

T • ■ >

Laikraštis geriausiai ęuartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip vei< - 
rody Senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdėsiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi, skai
tyti.. bęnt vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. .D 
daugelio laikraščių tirtkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”

aes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” išeina kas sa- 
. vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
i daug žinių iš Lietuyos ir ųžšĮenio 
Sveniino; rašo visais ikininkams 

pftušis klausimais?’af&' šėmės 
dSrbiihą, gyvulių sugiAhną, šeimi- 
piukBvimą^ rinką* ir* kainMf deda 
dwg,gražiųpasiskaityww

į. <>(H3 
^“GBJNINKQ’’ kaina Į9Ž9 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikųūiškų eenių, -o Amerikoje 
15 litų arba vienas* ir pusi dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adnaų^ Lith- 
uania, Kaunas “ ŪKININKO’ M* 
^bdąteaeijai, Gedimino g-v8 30 Kr.

Neužmirškit, kad “ŪKIN/N- 
<AS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis^ todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jj savo giminėms ir paėsta- 
miema Lietuvoje,

ifcaS iš Amerikoniško gyvo , 
. Išguldė Lapšiaus Vai- . .

kas___________ 1____________ lOe
Jono Kmito Bilfe............. $1.00
Lietuvos Albumas. Su pa

veikslais ir np^a^nis---------1.50

EMU Tikėjimo Apgynimas. Pa 
ri* kun. V. Zajančauskaa—50«
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ŠVENTASIS KAZIMIERAS
- w . *

veiki gyvi! ' . - •. > > '

Paklausykite ką “Jaunimo Darželio” 
ims naujo, gražaus pasakyti.• ••

2 JAUNUOMENĖS
Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, gimė iš karaliaus 

Zazimero Jagelaičio ir Elzbietos, Austrijos prihęesės. Nors 
is gimė karalaičiu, jis mylėjo neturtą dvasioje. Nuo pat 
kūdikystės jis šventai gyveno, bet tas jo nekliudė daryti 
itgailos kaip paprasčiausias nusidėjėlis. Jis dėvėjo po 
avo karališkais drabužiais ašutinį rūbą, jis daugelį kartų; 
Atsiguldavo ant plikos žemės, kryžiaus paveikslu, ir taip' 
neįdėsi prie Dievo už save, už sielas skaistykloje, už tėvy-; 
ię, už savo tėvelius ir visą žmoniją. Po draugavimu su 
Dievu maldoje, jis daugiausia mylėjo ne savo turtingus 
draugus, ne savo brangius rūmus, ne gražius karališkus 
parėdus, bet vargšus ir ligonius ; jis mylėjo , jis norėjo bū
ti suneturtingais, tarp jii būti, jiems patarnauti ir apriša 
dinėti jų žaizdas. Jo širdis degė didele Diev'o ir artvmo 
meile. Jis labai mylėjo Dievą. Dievo ,motiną Mariją jis 
vadino “Mano brangiausia Motina:” taip ją mylėjo. Žie^ 
mos lail^e karalaitis ateidavo naktyje prie bažnyčios durų 
ir ten atsiklaupęs melsdavosi, Parodymui kaip jis degė 
Dievo meile aš jums duosiu pavyzdį. Vieną kartą, kada 
Kazimieras, sulig savo įpročio, šaltoje žiemos naktyje išėjo 
pasimelsti į bažnyčią lauke buvo šalta. Vėjas smarkiai pū
tė, jr labai snigo. Nors jis buvo tik truputį apsirengęs jam 

.nebuvo šalta. Su juo tuo kartu ėjo ir vienas palydovas- 
tamas. Beeinant tarnui pradėjo būti šalta ir jis nusiskun^ 
dė karalaičiui. Šventasis jam tarė, “Sek mano pėdsakais.” 
Tarnas taip padaręs daugiau nebejautė, šalčio, net jautė iš
einančią šilumą iš šventojo pėdsakų.

Šv. Kazimieras nuo pat jaunystės padarė prižadą iš^ 
likti skaistybėje visame savo gyvenime. Tą dorybę jis la
bai brangino. Kuomet jam silpnos sveikatos esant, gydyto
jai patarė kad įis apsivestų, nes tas būk pagelbėtų jo svei
katai, Kazimieras sušuko: “Velyk numirčiau negu sulau
žyčiau prižadą padarytą Dievui.” - rz z-

~ -Iš tos ligos jis daugiau neatsikėlė, įr paaukodamas 
Dievui savo sielą numirė tebūdamas 25 metų. Palaidotai 
Vilniaus katę^roje\ Katalikų Bažnyčia dėlei daugelio ste- 
būkhi po jo mirtie&padarytii, pripažinbjį šventų ir pasky?

- -re.-JtaetuvDs patromi 
“n^^rjąųnųomęnės.

Mielas jaunime! pažvelgkirne į save ir į Šv. Kazimię-

“O, jau žinau, kodėl mamytė verki. Tai dėŲx), kad 

tėte išeidamas vėl išsigėrė degtinės.” 7 ’ , į :
Motina tik linkterėjo su galva ir tarė: “Melskis ma 

žoji., Gal Dievas ta.vęą išklausys ir tėvelis mesgėręs.”
Mergaitė, girdėdama mamos skundą, pasiryžo jai pa

dėti ir stoti sykiu šų mama į kovą prieš tėtės girtavimą. 
Ilgai ji galvojo, ilgai mąstė, kas daryti, kad tėvą atprati
nus nuo degtinės gėrimo.. Galop štai ką1 sugalvojo.

- -Arit" rytojaus, rybnėtyj,; kada tėvas sulig savo papro
čio norėjo išgerti’ degtinės, tai pamatė prie buteliuko pri-, 
rištą mažą dukrelės raudoną vėliavėlę,, kurią jis-pats jai 
buvo davęs, o prie vėliavėlės prisegtą kortelę su dukrelės 
rašteliu: “ Atmink tete, kad čia pavojus. ’ ’

Mergaitės išgalvotas būdas gelbėti tėvą nuo girtuok- 
liavimo nusisekė. Tėvas, radęs raudoną vėliavėlę ir mer
gaitės raštelį, nedrįso prisilvtėti buteliuko imuo to- sykicr 
daugiau savo gyvenime jau negerdavo svaigalų., Mergai
tės žodžiai: ‘ ‘ Atmink tėtė, čia pavojus, ’ ’ jam visados stovė
jo mintyse. - ’ . C'

Kun. A; D.

KEHTANČIUI JĖZUI
Mytfkime Nukryžiuotąjį. >
j • <■

J
3

- rieše. 
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'• rą. Koks skirtumas!.. Kuomet jis taip mylėjo bažnyčią^ 
daugelis mūsų bažnyčios šalinamės, arba fienoroms eina
me. Melstis, taip mes esame tingūs, o tuštiems pasilinks
minimams mūsų galva pramušta. O jaunime! mes klysta
me jaunystę tuščiai leisdami. Toks kėlias niekur rieniH 
ves, kaip tik į prapultį. Taisykime, tobulinkime savo gy
venimą. Pasirinkime Šv. Kazimierą sau už pavyzdį. Siet-. 
kime, kaip kad jis siekė, prie to aukščiausio idealo—Dievui 

, Nors kova bus sunki, bet nenusiminkime. Jei tik mes ša- 
Imsimės blogo ir nuoširdžiai melsimęs, tai galingas Dievas, 
bus su mumis ir mes apgalėsime: ir kūną, ir viliojantį p& 
šaulį ir patį šėtoną. Tat, stokime jaunime į tobulinimosi 
darbą. /Kovokime iki kol blogą savyje nuveiksime,kad kai 
numirsime galėtume pamatyti Dievą danguje ir savo ga- 

. lingąjį globėją, šventą Kazimierą. - . ■
Petrą# K. Balinska#, 

Lietuvių Kolegijos auklėtinis.

IŠMINTINGA MERGAITĖ 1
Jonas Siurbukas buvo traukinio mašinistu.- Kartą jis 

padovanojo savo mažai -dukrelei raudoną vėliavėlę.. Jis, 
duodamas ją mergaitei, paaiškino, kad raudona spalva reiš
kia pavojų. . U:

“Ar tėtė sustabdytų traukinį, pamatęs raudoną Vę« 
^iiavčlę?” Klausė mergaitė. .

> “Taip, žinoma,” atsakė tėvas. Kitaip,galėtų atsi
tikti nelaimė.” . ‘

* ■

Tėvui išėjus, mergaitė nuėjo pas mamą į kitą kambą- 
' rį ir rado ją beverkiančią. “Ko mamytė verkia,” klausė 

mergaitė. Mamytė nieko neatsakė. Bet mergaitė pamatė^

TIK IŠAJO M SPAUDOS SAUJA KNYGA
VARDU

XXIX-TAS TARPTAUTINIS EUCHARISTINIS 
“ 2 KONGRESAS

** * ■ «

Parai? KUN. PROF. PR. BUČIS, M. L ____
Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausią nuctikią Kunigo 
Prot. P. Bučio, M. I. C. keliones į Australiją Kaina minki- 
Uis viršeliais $1.50. Ketais viršeliais $1.00 Užsakymus shjs- 
kite sekančiu adresu: *

DARBININKO“ ADMINISTRACIJA
M6 Wart Broadw»y, Sovth Bostoa, Mbm

• c r- ' . ;Visame katalikiškame pasaulyje tikintieji dažnai, ap
mąsto tas baisas kančias, kurias Viešpats Jėzus Kristus iš
kentėjo žmonijos.atpirki'mui. Vpač dabar, Gavėnios metu 
ir mums yra tinkamas laikas, Brangiausiojo mūsų Išgany
toj aus Viešpaties kančios apmąstymui, kad parodytume' 
savo mylimiausiam Atpirkėjui savo gilią užuojautą ir kad 
kiekvienas iš miūsų apturėtume gausiausią dvasišką pelną.

4 •» ' ' ♦ :-z- - • * .

Jau arti dviejų4ūkstančrų metų, o rodosi tik vakar pa
sigirdo žydų minios šiurpus reikalavimas: “Nukryžiuok 
Jį, nukryžiuok Jį!” ■>.

Pilotas sudrebėjo, sumišo lyg nežinąs ką daryti ir pa
darė tai ką bile koks niekšas būtų padaręs tokioje padė
tyje: “nusiplovė sau rankas.” Reiškia kad jįs jokio ben
dro neturįs su nuteisimu. Ir neradęs Jėzuje kaltės, visgi 
atidavė Jį nužudyti tai miniai, kuri, ne. taip seniai stebėjos 
Jo darbams ir gėrėjosi Jo pamokslais ir-puolė ant kelių 
Jėzui stebuklus darant. O, kaip jie niekšiškai atsimokės 
užtai!..” ! f >■
' Su mirties nusprendimu pasidarė nyku Jerttzalyje. 
Gamtą apmirė. -Vėjas sustojo bešlamėjęš ^rted^ų^viršū- 

___ Paukščiai liovėsi čiulbėję. Net saul^ pstemo. Vie

nu žodžiu, gamta atjaiite Dievo paniekinuną^tik įtūžusi 
gauja savo pasiutime nesuprato, kad ji rengėsi nužudyti 
Dievą Žmogių Dulkėtu keliu triukšmaudama ir burnoda
ma ji.traukė į Kalvariją. Minia skundėsi, keikėsi, gi jų 
tarpe nekaltas avinėlis,—Jėzus,—kur pasidavė tiems iš
niekinimams ir baisioms kančioms, kad atpirkti žmoniją. 
Neša Jis,—Šventas,—sunkų kryžių, kad kentėti už pikta
darius, kurie Jį kankina, niekina, kryžiuoja.

Kas myli kentėti ? Nieks išriiūsij, bet Jis, mylėjo sa
vokarieias,"ries žinojo, kad tai-darydamas atmokės už pra
sikaltusį žmogų. . - • "’’

Bet, žiūrėk kaip Jis kenčia negailestingai mušamas_ir 
puldamas ant prasto, duobėto kelio, visas kraujais pasriu- 
vęs. Jis kenčia dėl tavęs ir dėl manęs, nešdamas sunkią 
naštą, kryžių. Jo šventą galvą žeidžia erškėčiai. Jo vei
das visas kraujais aptekęs. Ir nors visas sulinkęs po kry
žiaus našta, jau ką tik paeina, tačiaus jis eina toliau. Ei
na, kad atpirkus žmoniją.

•_ Vai, Jėzūs puolė! Naujos žaizdos... Vėl kraujas...
Bet, ką paiso ta įtūžusi minia?! Ji muša, stumdo ir 

verčia toliau eiti. -----------  . ...
Dė j a, silpsta spėkos Dievo-Žmogaus... Jau sunku pa2 

eiti... Visgi eina dėl tavęs ir dėl manęs. ' ” •
Išnaujo Jis puola ir dar daugiau susižeidžia. Krau-. 

jas teka iš atdarų žaizdų kojose. Bet, štai!.. dar atsike
lia. Vėl eina. Jau ne taip toli matos horizonte kalnas. 
Tai—Kalvarija. . ; . t

Bet kur Marija? O, Ji visai arti; Ji seka kiekvieną 
Jėzaus žingsnį. Ji jaučia kiekvieną Jo skausmą, tikrai 
kalavijas pervėrė josios širdį!!! Bet štai, Jėzus, jau visai 
nusilpęs, trečiąjį sykį Jis puola ir. .. vos.-vos atsikelia.

Kad nenumirtų nenukryžiuotas, minia priverčia Si
meoną pagelbėti kryžių nešti. Neužilgo bus atnašauta au
ka, tik ne paprasta auka, bet Dievo-Žmogaus.

O. sustokit! Budeliai, ką j ūs darote ?! Jie, išvelka J į, 
Dievą, iš drabužių! Jie kala Jį prie kryžiaus,O, šir
dys, žmonių’ širdys! pra^irkit, plyškit iš skausmo, ųžjau- 
čiant kentahčiatn Išganytojui!..

Kybo Jėzus apleistas, vienas ir baisiai kenčia. Tik, 
ne visai vienas.. Marija, Jq motina, atjaučia ir kenčia vi
sus skausmus, kuriuos Jėzus kenčia. - t

Prisižiūrėkime kentančiam pasaulio Atpirkėjui. Kie
tas kryžius—Jo guolis. Akys beveik užmerktos mirtimi. 
Vinys perveria rankas ir kojas. Šiltas kraujas varva ant 
žemės. Bet, Jis visas kraujuose! Kraujas, visur krau
jas, liejas iš viso kūno... Galvą palenkęs į šoną, rodos ne
ištveria tų baisių ėrskiečių, kurie durt duria į Jo galvą. 

Vista kūnas ištemptas, lyg styga, virpa, kruta nuo sopu- 

Jių. Žmogau, rask vieną sveiką vietą Išganytojaus kūne!

/ Gyd. A. Ragaišienė

VĖJARAUPIAI
(Varicella) _

Vėjaraupiai yra labaį už
krečiamą liga. Šia liga dau-i 
giausia serga vaikai iki .10 
metų amžiaus. Vyresnio am
žiaus vaikai rečiau, suserga, 
ir labai retai serga kūdikiai 
iki 3 mėn. amžiaus. Vėja
raupiais dažniausiai apsi- 
krečia tiesioginiai nuo ser
gančių, bet taip pat gali ap
krėsti sveiki žmonės arba 
daiktai buvę pas ligonį. Šios 
ligos sukėlėjas (bakterija) 
dar neatrasta, tik žinoma, 
kad jis <^ra labai užkrečia- 
fmas, lakus, nes pastebėta, 
kad jis gali persiduoti oro 
sroves kryptimi.

. Vėjaraupiai labai smar
kia užkrečiami pradžioj iš- 
liėrimo, t. y. kada pasirodo 
ant kūno raudonos-dėmelės 
arba dar anksčiau. Pūsly- 
tėnis nudžiūvus, apsikrėtimo 
laipsnis sumažėja. Šia liga 
serga dažniausia žiemą, są
ryšy su didesniu žmonių su
sibūrimu, kaip pav., mokyk
lose. Persirgus sykį vėjav 
raupiais, daugiau jais neap- 
sikrečia, įgyjamas atsparu
mas (imunitetas) visam ąm- 
Z1U1.

Nuo apsikrėtimo laiko iki 
susirgimo praeina 12—19

vidale,. kuries greit auga ir 
pakyla virš odos.. Kartais 
po kelių vąlandų iš dėmelių 
pasidaro pūslytės, kurių 
kraštai pereina į normalią 
odą, kitais gi atsitikimais 
aplink pūslytės 
raudonas ratelis, 
pripildytos ' skai 
kiek drumstoku 
skystimu. Retai 
viršūnėj įdubimą. Šios pūs
lytės greit supūliuoja ir po 
1—2 dienų pradeda džiūti, 
atsiranda viršūnėj įdubi
mas. Dažnai pūslytės trūks
ta ir per 3—6 dienas nuo iš
bėrimo pradžios pasidengia 
rusvais žvyneliais — šaše
liais kurie pirmosios savai- 
ės gale, dažniau 2—3 savai
tėj nukrinta nepalikdami 
jokio rando. Pažymėtina 
tai, kad po kelių dienų tarp 
senųjų šešėlių 
naujų išbėrimų

ilieka

vandeniu

augušieji paprastai šia liga / 
serga sunkiau negu vaikau 
jų išbėrimas daugiau 
panašūs į raupų isbt_
Komplikacijos šioj ligoj la* ; 
bai retos, jeigu nėra pašali- “ 
nūs- infekcijos. Gali pasitai- 
kyti inkstų uždegimas (2-je/i 
ligos savaitėj).

Pažinti" vėjaraupius rie-^

atsiranda
- dėmelių 

ir pūslyČIųT Puslycafir ša- 
šųnskaičiūs visame kūne į- 
vairus — nito keletos iki ke
lių šimtų. Ant veido jų ga
li būti labai tafikiai viena 
prie kitos ir riet susilieti, pa
našiai kaip raupais sergant. 
Vėjatąupių išbėrimai ir 
pūslytės labai niežti, ypač 
plaųjuiotoj galvos daly. Di
desnis niežtėjimas būna ner
viškiems vaikams. Kasan
tis, draskant spuogučius, ga-

nėra kitokių odos išbėrimų^ 
kaip, ekremos, niežų. Ser-v.; 
gant raupais prieš išbėrimą .^ 
būna didelis karštis, skauda ^ 
nugarą ir strėnas, atsiradus 
išbėrimui temperatūra krin
ta. Prie vėjaraupių atvirk-ų 
ščiai — jokių sunkesnių li-2. 
gos reiškinių iki išbersiant. 
nebūna ir, jei pakyla karš-,; 
tis, tai tik pradžioj išberi- 
mo. Esant raupams, išbėri
mai virsta pūsliukėmis, per 
kelias dienas,..ir joms supū
liuojant,' smąrkiai pakyla 
karštis. Sergant vėjarau
piais išbėrimas virsta pūs- 
liukėmis per kelias valandas—į 
ir karštis antrą sykį nepa-> ’ 
kvla.

Jei šeimoj suserga bent> 
vienas vaikas vėjaraupiais*^ 
reikalinga tuojau pašalinti, • 
iš tų namų mažus ir silpnus " 
vaikus ir per 3 savaites ne
leisti prie sergančio vaikbt 
Tiktai po 3 savaičių, pada-, 
riūs kambario’ir vimj. daik
tų^ dezinfekciją, galimavąi-

atsitikimais už '1-2 d;įnlJ užgijus palieka randai. Kar- 
prieš pasirodant išberi- ta\s ^u^Kasyrau ga-
mams, pakyla nedidelis karš
tis, vaikas blogai miega,- ne
ramus. Ir tik atsitiktinai 
kaipo išimtis, liga prasideda 
su dideliu karščiti — iki 
39—40 laipsnių Celsijaus, 
vėmimais, ir dideliu galvos 
skaudėjimu. Pirmiausia 
pradeda berti veidą, galvą 
ir visą kūną, bet dažnai iš
syk išberia visą kūną. Pra
džioj išbėrimas būna visai mas, nenoras valgyti, blogas 
mažų raudonų dėmelių pa- miegas ir niežtėjimas. Sų-

7 “ ~~ * . ‘ 7 T ’ ■ ■■
Veltui ieškosi, nerasi ? Jis visas pamėlynavęs, sutinęs ir 
pervertas skausmais! Kraujai ir išniekinimas dengia Jo 
nuogumą. Bet didžiausias sopulys—tai širdies skausmas: 
“savieji—nepriėmė,” išniekino, nužudė,.'. Jie netikėjo į 
Jį, į tą, kuris juos mokino, mylėjo, už juos pasiaukojo!..

Jau miršta Išganytojas.
“Išsipildė!” Jau atliko atpirkimo darbą. Savo kam 

eiomis ir mirtimi atidarė dangaus Vartus dėl žmonijos, ku
ri to neverta, nei gali suprasti tokią malonę!../

O mylimieji! Kaip mes Įvertiname Kristaus auką? 
Kaip mes atmokam Viešpačiui Jėzui už Jo pasiaukojimą 
užmuš? Ar nuolankiai Jį garbinam? Ar parodom tą tvir
tą tikėjimą, kurį mes privalome turėti? Galrie. Galprieš- 
giniaujame Dievui? Gal nuodėmėnrfe vėl Jį kalam prie 
kryžiaus.kentėti: savo nepaklusnumais, begėdiškais pasi
elgimais, silpnu tikėjimh bei tingių pagerbimu ? Mylimie
ji, Gavęnioe laikas prasideda! Taisykimės, naikinkime 
savoydaa bei blogus įpročius! Darykim^ atgailą! Savo 
paklusnumu ir gerais darbais^ parodykim Janų kad'kentė-

gaus laimę,
į ■

Ii būti labai liūdnos pasek
mės, ypač kur silpni'vaikai, 
Didelis odos plotas gali ap
mirti (gangrenuoti), atsi
randa gilios opos, gali įvyk
ti kraujo užkrėtimas ir mir
tis. •_ / ' •

Normalėj šios ligos eigoj 
bendro organizmo stovio di
delių sutrikimų nebūna. Pa
stebima dažniausią neramu-

Lengvais atsitikimais be- 

veik nereikalinga jokio gy

dymo. Pakol yra karštis ir 

tęsiasi išbėrimas, ligonis Tei
kia laikyti lovoj ir duoti 

lengvą maistą — skystą ir 
košės. Kad mažiau nie
gerai kelis sykius per dieną/ 
ypač naktį ištrinti odą mie
teliais: Menthoii 0,5, 
sethesirii 1,0,-’h'alsi v
.. - - - -y T A ; -

50,0. Esant išbėrimamsį 
burnoj, plauti bumą boi# • ' 
rūkšties.skieriiu (1 arbatinį 
šaukštuką į stiklą virinto 

vandens). .

Amerika ne Lietuva; jos 
turi ypatingu savybių, kurias pašilai*; 
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj į 
lietuvis, kuris gerai lino
vėsima. Kas nori tokiu būti, turi 
tyti Lietuvos Kataliku Veikimo 
leidžiama savaitraStj

“Mttsą Laflmdftį”
J| reikia užsisakyti kau Amerikoj 

visiems giminėms ir pažįstamiems L 
tuvoja. . ' 7

“Musu Laikraštis” metams kaitas 
ketur litai, pusei metu — du litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj
ta patiko visur kitur užsieny (taigi 
Amerikoj) — trigubai brangiau. *

Adresas: Lietuva. Kaunas, Laisves 
leja 31 Nn “Musu LaikraStia." 1

jo ij^dėl mūsų išganymo, kad ir mus įvestų į amžinąją dan-

i*
, . Kaegt Vengro#,
f Lietuvių Kolegijos Auklėtinis.

rr
A..

\

<ą tik M8jo H spuM
. ' Artisto

STASIO PILKOS. 
< Nauja Knyga

"jiom nnru*
Sprintai 

skaitymą, dain 
iy-
Verta kiekvienam 
muoee tą gražią knygBfe



PRIEVARTA

Liūtas, pirmininkavęs posėdy, pa

250,000 ir indi jonų— 
Kanados bažnvfi

1929 m; netgi 20,90Q,3tonų 
(septynisyk tiek kaip 1925 
metais); Šitaip atrodo da
lykai pačios valdžios pa
skelbti} skaičių šviesoj.

kaltą vienas dailininkas nupiešė labai gra
ži} paveikslą. * Kad jis atrodytų, dar gražesnis, 
pastatė jį prieš didelį veidrodį, nes dvigubai 
putolęs pAveikslaš yra dar puikesnis. Visa tai 
pastebėjo katė, ir kartą nuėjusi miškan į žvėrių 
susirinkimą papasakojo jiems apie® paveikslo 
gražumą. Laukiniai žvėrys katę laikė mokytes-

rumus ir jo inokė- 
j puikių Veikalų, 
kils iinperdioriųs

Nesmagu republikonams, 
kad ją partijai bevaldąnt, 
įvyksta tos pačio© nelaimės, 
kuinas jie mėgsta prikišti 
demokratams: ' Jų puikybė

m. jau 177,060,8

I Pritaikopiasai męnaa: ne- 
kelta žmogaūs, nešidųta jd 

dvasios. ' ' ■ '.'> ?

Yrą miešti), kurių vardą paminėjus, kyla di
džių daugelio garbingų įvykių atminimas. To
kie miestai yra Jeruzolimas, Atėnai, Roma, bet 
paskui juos pirmoji eina Kartagina. Gražios ir 
meilingos pasakos puošia jos pradžią. Didingi) 
įvykių pilna1 jos praeitis ypač tų laikų, kada Kar
tagina kovojo su Romos milžinu. Bet niekas 
tiek nepatinką sieloms, kaip gausių, ir didžių ti
kybos kankinių didvyriškumas. Jis žavėja mūs 
mintį ir jausmus.

Vienas tų didžiųjų kankinių buvo šv. Kip
rijonus. Jis buvo gimęs pačioje Kartaginoje ar
ba netoli jos apie 210 m. , Jo įėvai buvo stabmel
džiai. Kiprijonas tapo pradžioj advokatas, buvo 
garsus ir turėjo didžiausio pasisekimo, tačiau bu
vo pagoniu. Bet supratęs tiesą, metė pagonybę 
ir pasidarė krikščioniu. ' ♦

Krikščionim tapęs Kiprijonas negalėjo bū
ti tik pusiau atsidavęs tai tikybai. Kristaus 
mokslą jis priėmė visa širdimi, savo turtus jis iš- 

[dalino pavargėliams ir padarė įžadą amžinai lai
kyti skaistybę. * Jis teisingai suprato, kad reikta 
pakeisti visą savo dvasią, primirkusią stabmel- 

I diskų pažiūri}, ir kad tą padarius pasikeis ir šit- 
Įdis, ir gyvenimo elgesys.

Trumpai po krikšto Kiprijoną išventino ku
nigu. Dar nebuvo nei keletą metų praėjęs, kaip 
jį išrinko vyskupu. Krikščionys trumpu laiku 
suskubo pastebėti jo. proto gabi 
jiiną valdyti kitas. Jis parakė
’: Keleriems metams praslįn 

Valerijonąs baisias batismes į 
nitas.. VyriatisyoBs žyoigai jįu 
Kiprijono išmintim krikščionija 
dus Kartaginoje kraujiniais I

kietas bei privatų balsavi
mą, kad ištyrus, kiėk žmo--| 
nių stoja už prohibiciją, oi 
kiek prieš- ją. Ankietos re-į 
zultatai parodo, kad apie 
septyniosdešimtys nuošim-’ 
čių balsuotojų nusistatę 
prieš prohibiciją. Visiems

1 Kiprijonas mirė, bet katalikų tikyba liko 
gyventi dar garbingesnė ir dat stipresnė negu 
pirmiau. ’

tė,“
himo.

Nes gy vempiąs- išimtinai 
paskendo mėne.

Tai pritaikomasai menas. 
Jis baigia užnuodyti patį 
gyvenimą. ’

fanetos, ir belulozos ir len- / ’ 
tų išgabenimas, (taislaika- 
ma apdirbta , ir pusiąų ąp- 
dirbta miško medžiaga), bet 
toli gražu nėtiek, kiek ne
apdirbtos. Faneros 1925 m. 
išgabenta 4,983,2 taną 1928 
ta. — 6^570^2 ton., o 1929 m. 
—.7,535,4 ton. Celulozos 
1925 m. išgabenta 27,572,7 
ton., 1928 m. — 47,879,9 t. 
ii\1929 m. — 47,879,9 ton. ir 
19^9 m. — 60,780,9 ton. Iš

tejauku... Dorovė visuomet geros vą-
;Jei prohibicijos yvkdin- lios reikalinga, kitaip nebus 

b jai taip kriminališkai ei- dorovė, tik prievarta, o prie- 
jįąsi, tai kaip ją galima į- varios laisvas žmogus nepa- 
ykdinti? Tuo klausimu su- kenčia.
Įdomėjo laikraščiai, kliu- K.

c ■' ■ / *

J. Mažeika
j : -• -

na. ; :
Muzikoje, tapyboje, reiš

kiasi žmogąus' įnfeUUtoalės 
jėgos, ir dvasios pakilimas. 
Mene pasilieka žmogaus 
dvasios pergyvenimo pėdsa
kai.

Menas eina sykiu su gy
venimu, jis informuoja gy
venimą. Lygiai ir gyveni
mo eigą atsispindi mene.

Nes žmogaus širdis, kaip 
ir jūros jVJthduo, pergyvena 
antplūdį ir atoslūgį.

Stangus savo gyvęųitaą su
švelnina. Artojas, juodadar
bis, niūniuoją dainelę, jis 
užmiršta valandėlei įtemptą 
darbą ir vargą, gyvenimas 
virsta pasaka.

Menas, tikras menas, žmo
gų paguodžia, suramina, 
švelniai paglosto.

Pirma žygiuoja civiUząci- 
ja, paskui jos tik gimsta 
kultūra. .

Amerikos pasaulis tikras 
šio vaizdo pavyzdis. Ten ci
vilizacija pakilo iki auk
ščiausio laipsnio. Kultūra 
tebėra dat lopšy.

Civilizacija įsiviešpatau- 
ją$. tik paskiri ateina kultu- 
fe? . v

“NkM York Times” at- 
sakoja tokį atsitikimą: 
ienas svetimšalis atėjo lai- 
ti pilietybės kvotimus. Į e<* ' - ----------
sus klausimus atsakė la-

7 » » . .

i tiksliai, bet teisėjui pa- 
insus kas dabar yra Jimg- 
rrių Valstijų prezidentas, 
•likantas į piliečius atsa- 
!cAL Smith. Teisėjas jam 
ipe geriau apgalvoti savo 
Bakytną. Matau, sako, kad 
1 gana gerai prisirengęs, 
dbi angliškai pusėtinai ge- 
S, pažįsti šalies konstitnci- 

jos valdymosi * tvarką, 
ęsvetima taU'ir-Amerikos 
korija, bet kqdęl gi neži- 
įį jkrezidSito vafab V" Juk 
iri kiti, daug prasčiau už 
vę apsišvietę tą žino./ Čia

Juo didesnės -varžytinės 
tarp meno ir gyvenimo — 
juo greičiau tautos eiiia 
prie aukštesnio laipsnio, jis 
labiau ir smarkiau kultūra- 
ja- *

kodėl taip manai, kad dabar I 
prezidentauja Al Smith?

Tuomet aplikantas į pilie
čius taip atsakė:.

Kuomet 1928 m. buvo va
roma prežidento rinkimo 
kampaniją tai rępublikonąi I 
baugino žmones^ kad jei'iš- 
rinks Smithą, tai įvyks fi- 
ntaisiriiS klebąs bei panikb, 
nedarbas, 'didriiausiasprtH 
hibičtjdšldužyrndiir visokių 
nuodėmių bei prasikaltimų 
įsi galėjitaks. Dabar tiios vi
sus dalykus kaip tik ir tu
rim, tai iš to reikia spręsti, 
kad ’Smfth* yra Amerikos 
prezidentas. ■

Teisėjau nieko neplaukė it 
to klausimo dadgiail nebena- 
grinėdamas kuogreiČiausia 
suteikė svetimšaliui: piliety-

’ f/.L ,J*

nvčia jau susiorganizavus tiek gerai, jog gali ir ,tojas (liktorius) tą šventąją galvą nukirto, 
vyskupo netekus išliktu Prokonsulis pasiiintė 
Kiprijonui'įsakymą stoti teisman? Kiprijonas 
atėjo. . Prokonsulis liepė pasakyti kunigų var
dus. Kiprijonas pasisakė neišduosiąs’ jų. Pir
muoju atveju prokonsulis nuteisė ištempti Kip
rijoną.

Kartaginos vyskupas norėjo kentėti ir mir
ti tame mieste, kurio žmonių sielas jis valdė ; jis 
grįžo į Kartaginą. Prokonsulis vėl liepė jį iš
vežti į Utiką; šventasis pasisakė neisiąs tenai, 
nes jis norėjo elgesiu pamokyti krikščionis drą
sos. 13 rugsėjo 258 m. vyriausybė suėmė šv; Ki
prijoną. Pulkas Žmonių atlydėjo jį į kalėjimą. 

■ . « . . '•> ’į ’

Ryto ihetą vyškupą atvedė teisman. Daugybė 
žmonių susibėgo ten nekviečiami. Teisme šven
tasis’elgėsi taip, kaip buvo elgęsis visuomet: pa
prastai, bet rimtai, kilniai, bet.neišdidžiai. Vy
riausybei reikalaujant aukoti stabams ir išdub
ti kunigų vardus, vyskupas atsakė neaUKosiąs ir 
neišduosiąs. Teisėjas paskelbė mirties ištatmę, 
o nuteistasis tarė: “Ačiū Dievui.”

Budeliai nuvedė vyskupą į šlaitą priaugusį 
medžių. Ta vieta vadinosi Sekto lahka. Šiaip 
pasmerktuosius nttrengddvo budeliai. Šv. Ki
prijonas pats nusįėme savo ploščių, nusivilko rū- 
bą(dalmątiką) ir įiko su viena lininė tunika 
(marškiniais). i*tokonsulio tarųautojąs, kųtįs 
turėjo mirties ištarmę įvykdinti, susigtĮudino. 
Vyskupas paprašė buvusių su juo krikščionių, 
kad jie budeliui už darbą sudėtų užmokestį: dvi
dešimts penkis auksinius pinigus. Jie U išpil
dė.

fiet pirftia jie paklojo apie štėntąjj ant že-

^lad^tik'; pasipdhyti 

•jĮsįricijOs. Ir pasipelno. Štai 
sDbstone dabar eina garsūs 
<^ardymai dėl buvusio prohi- 
tbįcijos vykdintojo policisto 
į^ąrret, kurs gaudamas 2100 
$q1. algos metams, per sep
tynis metus susikrovė virš 
200,000 dol. turto. Tardy- 

l^nai išėjo tokie sensacingi, 
J ^ad pradėta daryt pastangų 
jįuos • nuslopinti. Pasidarė 
karšta ne tik vienam Gar-

Paskučiausiomis statisti
nėmis žiniomis Kanadoje y- 
ra 8,382,000 katalikų. Tau
tybės atžvilgiu jie skirstosi 
šiaip: prancūzų yra 2,452,- 
000, italų — 66,000, lenta} ir 
lietuvių'— 53,0Q0,; airių, ir 
vokiečių 488,000, uki-ainie- 
čių Ę 
50,000.
nė provincija stlšideda iŠ 11 
ari

sa suirutėSu

rifu,- nedarbu, veidmainybe 
ir pasileidimu jiems patiems 
reikia prisiimti. Dievas tur 
būt baudžia įsivyravusių di
džiūnų puikybę.

gaika tenka žmonėms pri-1 
mesti. ? j

Užsispyrimas nesveikas 
daiktas, bet ir užsispyrėliai 
turės pasiduoti, didelei žmo
nių daugumai prieš juos 
protestuojant. ...

Kumščio viešpatavimas nč- 
, pakenčiamas, ar tai. tikybos 
ir ekonomijos srity, kaip 

; pas bolševikus, ar tai taria
mosios dorovės klausime,

grai«ąg|iwaą£ras, boioKUS^- 
tebėra tokie pat žavingi ir 
galingi.

Dar būdamas urviniu žmo
gum, ant uolos sienų piešė 
paveikslą. Per dainą, riks
mą reiškė savo džiaugsmą ar 
liūdesį. , .

Matome jau nuerpriešisto- 
rinių laikų, kad žmogui yra 
įgimtas meno jausmas, ly
giai, kaip valgis ir gėrimas..

Patsai žmogaus gyvenimas 
buvo ir yra jo kūrybos ob
jektas. / ' ’

A Žmogus pirmiausia’ pasi
dirbdavo pačius reikalin
giausius kasdienio vartojimo 
daiktus, įrankius.

Kirvio^ įralikio žiūrėdavo 
ne vien riaudingumo, prak
tiškumo vartojime. Jie be 
to turėjo būti dar ir dailūs.

Ir tų daiktų, kasdienių į- 
rankių dailinimas ėjo nuo 

lamžių pradžios. 1
|MX.— - I ... ■■ ■ . -T ‘

Nuo šv. Kiprijono mirties praėjo 1671 me
tai. Žęmė jau seniai sugėrė. Net ir tds skaros, 
į kųriąg krikščionys surinko \yskupo-kankinio' 
kraują, taipgi sutrūni jo j bet šv. Kiprijono Var
das tebėra minimas visame pasaulyje ir garbi
namas visų žmonių. Tūkstančiai žmonių šį pa
vasarį suvažiuos į tą Kartaginos žemę. Jie gė
rėsis ir džiaugsis šv. Kiprijono vyskupo ir kan
kinio darbų ir nuopelnų vietą aplankę.

Pagal kun. Juozapą ponbė S. J. 
(“M; L;”)

vyskbtai- 
jų ir b vikarijatų. Dvasi
niams katalikų, reikalams 
patarimu j a 4,500 ktinigų ir 
1,650 vienuolių, kurie priT 
klauso 44 įvairioms vienuo
lijoms ir kongregacijoms. .

taigsta, kankinasi dėl gro

žio, dėl savo išvaizdos.

- Amatininkai, kiekvienas 
stengiasi atlįkti savo darbą 
dailiau, Dailumu, išvaizdos 
nepaprastumų daro pastan
gų sudaryti konkurenciją.

Šiandien kasdienio žmo
gaus gyvenimo pagražinimo 
biudžetas pasakiškai didelis. 
Kiti net linkę manyki, kad 
žmonija dabar gaunanti per- 
didelę meno poreiją.

Rašytojas MĮklaševskis 
šiaip apibudina šių laikų ci
vilizuotą pasaulį: Visur me
nas: stilngi lovų papuoša
lai, stilinga lempa, praustu
ve. Kamhary fortepijono 
pastatymas, ant sienų repro
dukcijos. Meniškos rankos 
pratfesimas prie papirosų 
dėžutės...

Moterų baltiniai, aksomo 
suknelės. Meniškas automo
bilio švilpimas. Laikraščiai, 
viršeliai ir iliustracijos. Ka
baretai su muzika, ir tt. ir 

’ tt;
Atsirado jau žmonių, ku

riems perdaug įgriso kiek
vienam 'žingsny meniškas 
gyvenimo sutvarkymas,

Jau, trokšianĮd paprasto

rtanaus gyve-

Amerikos protestantai pri- bai, kolegijos ir padarė an- 
-kaišioja katalikams^ kad jie

* ♦

pesimistai, nes, girdi, neti
kį prohibicijos sėkmingu
mui- Katalikai į tai atsa
ke, kad kaip tik priešingai, 
protestantai yra pesimistai, 
nes jų nepasitikėjimas žmo-' 
nėmis taip-yra didelis, kad pasidarė aišku, kad prohi- 
bįjosi duot jiems į rankas bicija jau nebe kilnus eks- 
^ųskvoitę degtinės, kaušą perimentas, tik dideliausia 
V^no^-ta' stįklą alaus, kad klaida, kuri kuogreieiausia 
aįepasigrifų/ ti“ su policijos reikia pašalinti iš konstitu- 
jKlgelbavąru juosvaro prie ei jos. Vieni tik fanatikai
blaivybės. Bet pasirodę, kad protestantų ministeriai ir jų 
yjįulicija susidaro iš silpnų paįltaliįid'dąr IšųlUsjfįMčtai- 

dę tą pūslę , ir nori įrodyti, 
kad prohibiciją-tat protes
tantų totailybe.- ^Gtaži tb-j



kam neda-

t

colaus Johnsen, <Joydo li
nijos laivą kamandierius.

f ' ■

—
kareiyiams skaityti. Gį Naul 

joj Zelandijoj ir kaikuriose 

Centralineso ii- Pietinėse A- 

njerikos valstybėse neįsjei- 

džia Tto veikalo. Atrodo1, “kad 

nemažas skaičius pasmilto 

valdovų desperatiškai bijosi 

tos knygos—taip bijosi, kad 

jei įstengtų UteL 

leistų jos skaityti

Kodėl taip yra

v '

* “Idėjos jei didžios, ne

miršta kaip žmonės,” saĮęo 

mūsų didis poetas Maironis. 

Sykį paleidus idėją pasau- 

lin neatspėsi žmogaus kaip 
J toli ji pasklįs, kokia įtaką 

žmonių gyvenime ji turės.
Taip, jaunas vokietys *E. 

Remarąue, aprašydamas sa- 
. to patyrimus Didžiajam Ka

re, ‘^Vakarų Fronte Nieko 
Naujo” gal ir nejautė kokią 
audrą sukels tuo savo vei
kalu.

Tačiaus jo iškelta idėja, 
jei ir nevisai liauja, vienok 
vra taip , galinga ir toli sie
kianti, kad militarizmo šali
ninkai toje knygoje numatė 
sau tikrą pąyojų.

i !

Jo idėja, suglaustoj for
moj, esanti: kad moderniš
ko kariavimo pobūdis yra 
taip pasibaisėtinai biaurus, 
beprotiškas ir sielažudiškas, 
kad tai aršiausia nelaimė, 
kuri galėtų bent kurią šalį 
'ištikti. ' ,

. Vis aiškiau matosi, kad 
Remarąue taip vykusiai iš
dėstė tą idėją, kad nekurie 
žmonės tiesiog bijosi jos. 
Taip viena vokiečių karinin
kų draugija paleido paska
lą būk Remarąue nėra daly
vavęs, kaip jis sakosi, jo
kiuose mūšiuose, būk jis 
esąs tik klostuotoj u, ir suda- 
ręs apysaką karo baiseny-

f gEKū įsrokavimu.
Iš antros puses, Mussoli- 

ni uždraudė spausdinti ar 
parduoti tą knygą Italijoj. 
Čekoslovakijoj .užginta iš
duoti ja kareiviu knvvnuo- 
,se; Austrijoj draudžiama ją jų.

Kodėl, 
sakykime toks < Mussolini, 
kuris geležine ranka valdo 
Italiją, po bausme draudžia 
spausdinti ar įvežti tą kny
gą Italijon. Kodėl kiti val
dovai griebiasi visokių prie
monių, kad tik neįsileidus 
jos ? Kodėl taip ? Vien dėl
to, kad jie žino, leiski kny- 
Igoje skelbiamai idėjai pa
gauti žmonių vaizduotę, 
gaisru užžiebs pasaulį, pra
vers ji žmonių akis, iš pa
matų griaus įsigyvenusius 
papročius, — žino jie, kad 
tokia knyga bus galingesnė 
už armijas ir ginklus.

Pavyzdžiui, galime . imti 
Jungtinių Valstybių kovą 
dėl nepriklausomybės. Gal 
ji būtų visai kitaip užsibai
gus, jei ne kurstantieji To
mo Paine raštai.

Apysaka “Dėdės Tomo 
Trobelė,”, kuri atvaizdavo 
juodukų vergiją Jungt. Val
stybėse, buvo kaip'ir sūkris- 
talizavinąas svyruojančių 
nMo?“u Ui
lipgnpio....

Idėja glude jus toj knygoj 
gaisru paplito po visą šalį ir 
nemažai prisidėjo prie užde- 
.gimb naminio karo tarp 
šiaurinių ir pietinių valsti-

Įlinkų procesija ptįe av. E? 

meriko palaikų, įag&H&as 

i • TT • •• v -v__ Y« z

North German fclloyd linija Šiomis dienomis paleido i-kelionę Atlantiku naują milžinišką laivą “ 
Europą,” kure savo greitumu praneša kitą tos linijos laivą‘“Breme.n,’’ sumušusi visų kitų keleivinių 
laivų greitumo rekordus. ~\

Viršuj vra vaizdas laivo Europa. ’ . ' i.
Laivo apačioj matosi?gelbėjimo.valtys,, kurios gali suimt 4,100 žmonių.
Numeris ,4 parodo du bronzinių propeleriu, kiekvienas sveria po 14 tonų. Viso yra 4 propeleriai

T

Ir taip visuomet.
Bile 'plunksnagrąužą gal/ 

taip' išjudinti pasaulį, iš
šaukti prie augštų siekių, 
prie pasišventimo, arba nu? 
vesti klaidžiaisiais takais — 
jei tik seksis paliesti tikroji 
styga. . • . >.

“Vakarų • Fronte Nieko 
'Naujo,” yra aštrios, nepa- 
gražintos teisybės atpasako
jimas, kuris nutraukia puoš
nius priedangščiųs, kuriais 
militaristai dangsto1 karą, 
parodo,;jį visame jo baisu- 
fce, žiatri'ufnė:('ir;- šlykšti j 
žmonni ŠUž^rejimą,

• - -r- ' ? ■ z ; ‘

Dėlto ta-knyga, nors smer7 
kiama ir konfiskuojama,; 
bet-gi galingai, neatlaidžiai' 
skleidžia savo idėją, kad jo- 
kis įvykis nepateisina tų;

VENGRUOS UntUKIO SV. EMEKItO 900 METU 
. / < JUBILIEJUS

Šiais 1930 metais Vengri
jos katalikai švenčia savo 
karališkojo princo šv. Eme- 
riko 900 m. jo pagerbimo 
sukaktuves. . Budapeštas ir 
visa vengrų tauta nori su se
nomis katalikiškomis tradi
cijomis minėti pirmąjį ka
nonizuotą savo krašto kąra-

Apkaltų 
7’<ve:, .-

> r-.1“

. z

-Z-

liaus sūnų. i?rie mėlynojo 
Dunojaus esąs žavintis Bu
dapešto miestas tikisi šie
met sulaukti daug katalikų 
tikėjimo atstuvų atvykusių 
pasitarti- opiais jiems reika
lais. Šv. Tėvas greičiausiai 
atsiųs specialų atstovą į tas
iškilmes, ’.Tąip pat laukia
mą iš : užsienių daug arki- 
vyskupų, vyskupų, dvasiški- 
jos
žmonių. Vengri jos katalikai 

tikisi.sulaukti psvečius daug 
kitų šalių katalikų ir žada

diozinis suvažiavimas. Bir
želių' mėn. pasaulinis peda- 
gogikos ir jaunimo vadų 
kongresus. Liepos iiiėn. bus 
trys parodos r-r meno, nnų 
laikų karalių dinastijos do
kumentų ir bažnytinio meno 
dalykų. ' ' ■ -

. Rugpiūčio mėn. 19—20 d. 
įvyks tarptautinis katalikų 
jaunimo, kongresas irt pa
minklo šv. Emerikui atida
rymas. Ypačiai jaunimo 
kongresas manoma įdomiai 
pravesti. Iškilminga jauni
mo procesija sii šv. Sakra
mentu plauks laivais ant 
Dunojaus, kur giedos religi
nes giesmes, bus didelė iliu- 
nniįgcĮjū ętc. Šv.į Tėvas 
dalyviams suteiks indulgen
cijas: Bugp. 20 d. šv. Etie- 
no, pirmojo Vengrijos kara
liaus dipna. Pamaldos šv. 
Tėvo intencija visose katali
kų bažnyčiose visam pasau
ly. Tą dieną šv. Etįeno iš
laikytos relikvijos vadina
mos “Šv. Trejybe,” bus 
procesijoj su senovės apda
rais nešamos per miestą. Vi
suomenė galės matyti išsta
tytą šv. Ętięno vainiką.

"h-tas^

Mr. ' y—j ■ •" y
Vilnius. — “Mūsų Ryte- • 

jus” praneša, kad šiomiŠ ‘Jy 
jenomis komiteto kultūrĮ*r„ 
nei globai teikti užsienių 
lenkams įsikūrė skyrius ąr 
Vilniuj, kurio organizacinį, 
susirinkimas įvyko “Vibipįl 
bute šio mėn. 6 dieną. Kelį*įį' 
taj kad susirinkimo inietiSp'^ 
toriai (Węslawski’s ir Parir.,7^ 
częyski’is) abudu kartu .- 
“susirgo” ir .sųsirinkiiųžį.'gį. 
teko atidaryti'.;, p. OstrpwS~ 
kiui. Kiek tenka patirtį iš y 
lenkų spaudos šis komiteto . ę', 
skyrius daugiausia rūpinsią, 
lenkų padėtimis “Infląntųdį yjį 
se” (Latvijoj j o šaly jo bus 
steigiamas neseniai Varšu- 
voj susikūrusio Lietūyds'JĮ 
lenkams teikti pagelbąi kęĮr 
miteto skyrius Vilniuj, kųį' -^ 
ris kreips dėmesį tik į Lief- 
. t ‘tuva. P 3 ^* •****.

Kitaip sakant, svąrbii k$? Jį 
riantięms komitetams— -In-v dg 
‘flantai” ir Lietuva. ? J

Ir panašumas gerai -srt» 
tampa: abiejose valstybėse 
yra gerokai ^ebkų dvani... <

■ Jr ’ -
•s ’ rje
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—tikinčiau ar katė tiesą_sako. aš eisiu pats pažiū
rėti ir viską patirsiu.

Visi žvėrys pritarė asilo išmintingiems žo
džiams, o karalius liūtas dar pagyrė asilą ir Įsa
kė negaištant, vykti kaiman ir ištirti dalyką.

Asilas nuėjęs atsistojo tarp paveikslo ir vei
drodžio. Taip stovėdamas paveikslo vidury jis 
negalėjo matyt.' Pažiūrėjęs i tariamą ‘ sienoj 
skylę — veidrodį, asilas ten matė tik save patį. 
Gerai įsižiūrėjęs, kad neapsiriktų, nuskubėjo 

, atgal miškan.-
— Katė pamelavo, — sugr įžęs tarė asilas.
— Nieko kito toj skylėj nemačiau, kaip tik

tai asilą. Tiesa, asilas labai gražus ir labai „pa
našus į mane, bet tiktai asilas ir daugiau nieko.

• -r- Ar tu tikrai taj matei? — Dargi savo no
sim paliečiau jo nosį,

— Hm... keista, — sumurmėjo liūtas.
Jis vis tik nelabai norėjo tikėti asilu, ir lie

pė dalykiįdar kartą ištirti drainbliui. Dramblys 
nuėjęs taip pat atsistojo tarp paveikslo ir vei
drodžio, ir nieko kito nematė, kaip tiktai dram
blį. Sugrįžęs susirinkiman papasakojo žvėrims, 
kad skylėj matęs tiktai dramblį.

Po to, liūtas siuntė lapę, kuri sugrįžusi pa
sakė, kad skylėj mačiusi tik lapę. Toliau liū-. 
tas pasiuntė vilką. Šis matęs tik vilką. Taip' 

. liūtas siuntinėjo vieną po kito visus žvėris.
Pagaliau liūtas nutarė eiti pats ir pažiūrėti, 

i to keisto ir blizgančio daikto. Nuėjęs taip'pat, 
J kaip ir visi kij$ žvėrys, atsistojo tarp: paveikslo'

išdidžiai tarė asilas.

IšRENDAVOJIMUI 1
KAMBIIHAI

“Darbininko” name 5 arbf 
7 gražūs dideli, ir šviesų# ? 

kambariai. Yra elektra  ̂

&& .maudynės, skal 

duodama šilųųia ir ji 

rius patarnauja. Dėl platai 

nių informacijų kreipkitės 

“Darbininko” Administrfc’?..<• 

m- ■

H1KCU0S ATSiHMH
• Valdybai, Nasfiąą- N. H. — Ta- 
mistos raitelio apie misijas nedė- 
fflme^įmįredakeijąi nepadnodątę’ 
®vo mvacto. .ė i ■ yJ 
' V. stąąpm, Cleveland, Ohio. — 
L. R. K. S; A. lapelių, su patari
mais kaip balsuoti įr už ką bąlsuo- 
į neturime. Kreipkitfe. j susivie- 

nynA centrą arba ąpskrieius.

masinių žudynių ne
žmonių ’ - d -

gos turiniu, tačfeū reikįą 
spėti, kad jos. atsiradimas ir _ ______
toli siekiantį įtekmė, bene jUOs gražiai priimti.
bus tvirčiausia argumentaci
ja pacifizmo dėlei.

Girios: Duktė ligi rugpiūčio mėn.

I

Minėjimo programa, bus 
iabai didelė ir truks nuo ge- , K

J. Naudžiūnas

APSUKRUSIS VAGIS

Kartą vienas neturtingas kaimietis vedė sa
vo ožką Bagdadan parduoti ir keliaudamas jis 
svajojo apie tai, kaip sunaudos gautuosius 
pinigus. Saldžių minčių apimtas, jis pamažu

į to keisto ir blizgančio daikto. Nuėjęs taip'pat, 
J kaip ir visi kij$ žvėrys, atsistojo tarp: paveikslo 
r ir veidrodžio ir nustebo, veidrody'pamatęs*

■F/'*”

giąi! — rūsčiai suriko žvėrių karalius. — Kiek- 
Vienas ne'visai spangas žvėris galėjo pastebėti, 
kad skylėj stovi tik Jiūias — didingas liūtai 
Kate yra teisi, ji tik nemokėjo mums atvaiz-i 
iįtioti liūto!— ,

• 4 Žvetys uodegas pabrukę, išsiskirstė kas sau

tą! Gerai apžiūrėjęs, sugrįžo miškan.
- —> Jūs visi esaĮt akli ir nepataisomi melą-

jojo ant savo asilo, o ožka bėgo paskui. Šį už
sisvajojusį kaimietį sekė trys gudrūs šelmiai.

Vienas iš jų atrišo virvę, kuri buvo ant ožkos' 
kaklo, pririšo ją prie asilo uodegos ir nubėgo su 
pavogta ožka. Kaimietis, kuris galvojo apie sa
vo busimąją laimę, visai nepastebėjo vykstančių 
dalykų, tik prieš pačius miesto vartus pastebėjo, 
kad jau nebėra jo ožkos, apie kurią tiek daug 
svajojo. į Visos gražiosios viltys dingo. Verk-“ 
damas jis sustojo ant kelio ir visų praeivių klau
sinėjo, ar jie nematė jo ožkos, vieni juokėsi, kiti 
.apgaileątavo jį. .

Antrasis vagis tada prisiartino prie jo. Par- 
laukietis paklausė: , -

A •

— Ar nematei mano ožkos?
• ' —Taip — atsakė šelmis - 
čiau ant lauko žmogų, kuris kiek.tik galėjo sku
bino nutempti ją tolyn; bet ar aš galėjau žinoti,- 
kad tai jitsU‘2 Grąžui gyvuks — balta šu juodai 
galvk-'“!" .

... — Taip ,taip — sušuko kaimietis — tai ma- 
nd geerasts mylimasis gyvulys. Kur tas žmo
gus? Sakyk man, drauge, aš prašaurtavęs! Ąš 
bėgsiu pas jį ir.. .

Jei tu skubėsi — patarė vagis—tu greit j
• • ■ • ■'< •

o 
r *• 

ką tik aš ma-

įį ir eidami galvojo, kad ir liūtas kartais nėra teL 

esti teisiųgiąiuis tik todėl, kad 
Vertė K. B.. jis žy>ų k

i

Atminkime Vilnią!
Šėpai ines kovojame dėl Vilniaus' atvadavimo, 

turįibė kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 

klausimų tik ligi šiol ųetUrėjomė^ tokio laikraščio 

- kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme J*

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie , 

Vilniuj apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 

Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie

kia visas žinias įš Vilniaus lietuviij gyvenimo, ap

rašo jų vargūs, kovas ir laimėjimus.

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pąr 

rodo, kaip gyvena lenkų okupuoti lietuviai ir ki- 
! tos tautos.

| ' “MŪSŲ VItiNIUS” yra nepartinis laikrašti#

1 ir fietaŠo jokiais politiniais klausimais išskyras 
! Vilniaus klausimą.

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū

sų pavergta sostine.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 

r darbininkai j mokytojai, biznieriai, valdininkai, 
Į studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendri  ̂

L darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, kd> 

F Jie gerai pažįstą VUųto įrąŠtą įr jo reikalus. 

I 1 “MŪ§V VILNIUS” išeina kartą į m«M(| 

gražiwųs įbygelimis, puikiai it gaūsiąi iliustruo- 

tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tik X j 
doleris, už vieną dolerį turėsite gale metų puildvt J 
iliustruotą diddt knygą “MŪSŲ

Už vieną dolerį gausite dar ir daug prhtg 
knygėlAmU Vilniaus klausimu.

“MOŠŲ VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lahk

a...

Liūdnas ir nusiminęs-jis sugrįžo pasiimti 
savo asilo ir joti namon, bet įsivaizduokite jo 
įaimę, kada jis neberiido gerojo asilo. “Ar šis 
smogus taipogi šelmis, nenaudėlis? Kas galėtų 
; į įtarti ? Jis kalbėjo taip draugiškai su manimi 
ir man padėjo, kada visi kiti tik juokėsi. Bet 
nelaimė pamoko. Dabar niekas manęs taip leng
vai neapgaus.” - i
( Taip kalbėjo pats sau nelaimingasis kaimie
tis ir nuėjo namo. Ant kalnelio jis sustojo, at
sisėdo ir apverkė savo nelaimę.. Staiga jį paža
dino pilnas skundo balsas, kuris girdėjosi iš slė
nio. . Jis ten iiuskubėjo ir rado vyrą, kuris-bevil
tiškai išskėtęs rankas, ramldmas savo plaukus ir 
verkdamas prašė pagalbos.

— Nors aš pats esu labai nelaimingas — sa
kė geraširdis kaimetis — bet paaiškink, kaip aš 
galėčiau tau padėti? *

— Aš turėjau — skundėsi svetimasis — dė

žutę pilną deimantų, kurią aš nešiau Bagdado 

viršininkui. Bet, kada aš gėriau, dėžutė įkrito 

į gilų upelį. . • 'K V ',

— Kvaily — pratarė kaimietis — jei dėžute 

įkrito į v^ųidenį, ką padės tau verksmas? Šok 

tuojau į vaildenį ir ištrauk ją.

■« — Ah, — atsikalbinėjo svetimasis —kaip 

mielai tą aš daryčiai!! Bei aš nemoku nei plauk

ti,nei pasinertil Tris dešimts talerų bus tau, jęi 

tu ištrauksi dėžutę. '

Kas galėtų būti linksmesnis tlž mūsų kaimie

tį, krtris rado taip gerą progą gauti pinigų vife-‘ 

toj Bavu prarastų daiktų, net ir dar daugiau! Jisį 

tuojaunųsiKidč ir šoko j vaųden}.' Svetimasis Be 
gaįo greit pągtįebė vaikiškai ^Uįtikejųiiio žmo^

I
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; ; ę— «jįvl ui sKuoesi —pavarė vagis—ru greu j (
^učfypsi. Ten kairėj didžiojo medžio aš mačiau 
jpelyję. / . J < .

Kaimietis nudžiugo. Kad .kaip n<>Ts grei
čiau sučiupti vagį jis paprašė svetimojo pašau- it nuW(p jg jajį ^satįojjg
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KAUNAS.—Liet, valstiečių liau- i 
dininkų s-gos atstovų suvažiavi- drastiški šūkiai Romos _ adresu, 
•nas prasidėjo ^as. 23 d. 13:30 Pasirodo, liaudininkai pasilikę iš-
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kas V. Jakaą. Raportas vienbal
siai priimtas. v

8. Antro’ išvažiavimo, rugpj. 2,
1929, raportą išdavė-K. VenČius. 
Priimtas su pagyrimu. ”

9. Raportą iš LDS.. XIV seimo
išdavė J. Verseckas ,ir K, Ven-. 
čius. Raportas priimtas vienbal
siai. \ . v . - ■ ’ i f u . . ‘

10. Komisija, kurj.buvo išrinkta, 
pasitarti su kun. Virmauskiu, kad 
užbaigus kilusius nesusipratimus, 
tarp So, Bostono 1-mos kuopos ir 
centru. V. Kudirka ir K. Ven
cius pranešė, kad tuo reikalu kal
bėjo su kun. Virmauskiu ir paliko: 
neišspręstu. Ta pati komisija pa
likta ant toliaus.

11. . Suvažiavime išreikšta di
džiausia padėka atsistojimu LDS. 
organizacijos darbuotojams dva* 
siškiams ir svietiškiams ir išnešta 
sekanti rezoliucija:

LDS. N. A. Apskričio suvažiavi
mas, kovo 9, 1930 m., Montello, 
Mass. išreiškia didžiausią padėkos 
žodį dvasiškiams ir svietiškiams, 
kurie prisidėjo prie-LDS.'n-ajaus 
ir “Darbininko” praplatinimo.

12. Nutarta pasveikint laiškais 
kunigą Kemešį ir kun. Taškūną už 
jų dideliu^larbus organizacijai.

13. Tuo reikalu išnešta ši rezo
liucija : t ' .
■ Atminus savo senesnius veikė
jus, LDS. N. A. apskričio susirin-

<• t

i s
z • :-V'i *

k

.^Suvažiavimas įvyko kovo 9 d., 
930, šv. Roko parapijos svetainėj, 
fontello^ Mass.

. Suvažiavimą atidarė apskr.pirm 
7. Paulauskas | vak po- pietų. MaT- 
lą. atkalbėjo kūn. J. švagŽdys Ir 
iaaakė prakalbėlę su linkėjimais, 

‘•ir,Sesijas vesti išrinkta: pirm. 
7, Paulauskas, viee-pirm. J. Ver
seckas,. rast. K Nadzeika, tvark- 
larys J. Bolevičius; mandatų per- 
nūrėjimui komisija: J. Smilgis, 
7.-Kudirka, kun. J. Švagždys.

, 2, Rast. K. Nadzeika perskaitė 
protokolą. Vienbalsiai priimtas. 
_ 3. Komisija pridavė peržiūrėtus 
mandatus. Rasta viskas tvarkoje. 
Delegatų dalyvauja 35 nuo 7 kuo
pų; LDS. 2 kp., Montello, Mass.— 
A Tautkus, Ai’ Babulis, F. Tamu
levičius, P. Danyla, A. Petkus, R. 
Tamulevičius, J. Daugelevičius, J. 
T^aiųavieius, J. Kumpa, A. Aksti- 
nas, K. Grigas, S. Kašėta, K. Pi- 
liaęk^rV. Valaitis, R. Bartkevi- 
'f’Ms J. ’Jeskelevieius, J. Balevi- 
čius, T. Kubilius, kūn. J. Švagž- 
dys; 3 kp., Nonvood, Mass.\.— J. 
Šaštevįckas, A. Fedas, V. Kudir
ka, J. Versiackas, B. Adomaitienė; 
8 kp., Cambridge, Mass.,— A. Vai- 
siauskas, j. F. Smilgis, V. Janele- 
vičius, V. Jakas, E. Pilkonis; 65 
kp., Nashua, N. H. — K. J. Na- 
dzeika; 70 kp.. Lavvrenee, Mass — 
įCyeneius, K. Karlavieius; 97 kp., 
Lotoell, Mass. — V. Paulauskas, 

Verseckas, S. Jūrevieia; 108 
h>*» Voreester, Mass. — J. Glavic- Į 
Ot; .i’ ’

4.,Svečiai užsiregistravo šie: V. 
Adomaitis, L. Kumpa, E/ Viščiū- 

M/Čiužienė, A. Puidokas, K. 
Vaičiūnas, N. Balevičius, J. Žioge- 

P/LiUola, “D-ko” red. A. F.
jjęi^ya Jiems duotas sprendžia-

rįavo Vajaus laiku.: 
pasirodė, kad visos kuo- 
ia. ' .1' . 1

6. A. F. Kneižys sveikiną LDS.' 
įN. A. Apskričio suvažiavimo daly- 
įyips ir praneša jog organizacijoj 

Srių ūpas geras ir kviečia visus
* jubiliejiniais organizacijos 

____ daugiau padirbėti.
i. Raportas pihno išvažiavimo, 

30, 1930. Išdavė iždiniu-
• * ' . : f” •
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us metais Kanadoje $05360,- 
itiems gtrimains. U paduotos 

stetistiniti žfadn ntnnktt. a- 
merikonai Ontario mieste praleido svaigalams $9,661,448. 
; 1 Kas *a|w pradžioje, kad vienas kitas centas su
darys tą milžiniacą sumą pinigų. Gal nei krienas ameriko
nas vykstantis į lUnagą sau tarė: “Praleisiu Jcėlis dole- 
rius, tai mažmožis. ’’ Dabar matome ką tie mūsų gyveni-

■ į0-. ' - f .. ’
mo mažmožUi padąro.

Šią ištrauką p&n$ iŠ gyvenimo, galime prilygyti prie
savęs, būtent, prie Spaudos klausimo. Kiek sykių mes 
kalbame kaip tai yra begalo svarbu, kad katalikas remtų 
katalikišką spaudą. Jūs gal ne sykį sakėte ^“Ką čia blo
go padarys jeigu aš skaitysiu ir nusipirksiu nekatalikišką 
laikraštį. ” Tame nelaimė, kad? ne pats vienas taip p&- 
mintyjL" Atsiranda ir daugiau tokių silpnos valios žmo
nių, kurie tą jjatj darbą atlieka. Kaip iš svaigalų pirki
mo pasidaro didi suma pinigų, taip ir iš silpnosAralios ka
talikų pasidaro liga eilė rėmėjų ir skaitytojų bedieviškos 
spaudos. Savo skaitliumi jūs netiktai padidinate skai
tytojų eilę, bet ir sykiu piųigiškai sustiprinate bedievišką 
spaudą, kad ji tvirčiau galėtų kovoti prieš Katalikų Baž- 

//> - m* ' ; - ■ ’ ‘ ■
Z| <’*•-• C**.-' *

Ar kada nors spsUanksime valandos kada visi kata- 
narsiai stos į rilę ištikimų bažnyčios sūnų

ir rems tiktai KATALIKIŠKA SPAUDA**
KUN. FT W STRAKAUSKAS, K. S. P. N.

’ j

likai susipras ir

M M<MaiwanMIMMMMaeM«MUMMeąMWaąS«mMMą*OTM«pMMMMU:

« ,. 'J- • —

čius; 3 kp., Norwood, Mass, — A. 
Fedas, B. Adomaitienė f Š-ta kp., 

_____ ____ ___r__________ ________ -r*-^ V. Janeliū- 
kun. Taškūną ir kun. Kemešį ir jnas, V. Jakas, J. Smiigis. Šios ko-
kimas nutarė pasveikint laiškais I Cambridge, Mass.

prašyti, kad jiedu neužmirštų mū
sų organo “Darbininko” ir rem
tų mus savo raštais. - ,y.
.. 14.. V. Kudirka, kaipo N. A. K. 
Federacijos Apskričio pirm, atsi
šaukia į visus dalyvius, kad prisi
dėtų prie Vytauto 500 m. sukaktu
vių paminėjimo. J. Smilgis įneša, 
kad LDS. N. A. Apskritis kviestų 
Federacijos apskričio valdybą su
lai
. » *
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yaės likimas, jos laimėjimai ir nė- 
jes sielvartai ir bėdos Jums vt 

t. ■.yni, -be abejojimo, rupi. Jums taip 
pat rupi, kad Tėvynėje taurautą ir. 

teisėtumas ir laisvė. Jąs taip 
t niekinat priespaudos nevali* ir. no- 

į - Sauvaliavimą su švenčiausiomis 
etą teisėmis ir laisve. Jąs noritė, 
ir toli būdami, kad ir plačiąją ma- 
atskirti, pažinti Tėvynės bnvį, koks 
tikrumoj!yra. — šitais visais at* 

Jums labai yra pravartu iš-

Zi

- ■ kaktuvių. Išnešta sekanti rezo-
• • • ’ * •/*,*• J

liufcija:
Išklausę Kat. Federacijos aps

kričio pirmininko V. Kudirkos 
pranešimo dėl Didžiojo Kunlgaikr 
ščio Vytauto jubiliejaus minėjimo 
nutarė prašyti Federacijos apskr. 
valdybas, kad ji sukviestų kitų 
centralinių organizacijų apskričių 
valdybas ir* katalikų veikėjus 
dvasiškius ir svietiškius sulig sė? 
yo nuožiūros ir sudaryti} pastovų 
komitetą, kuris pagamintų planūs 
ir diriguotų Naujos Anglijos Vy; 
ttfnto jubiliejaus iškilmes.

15. Nutarta rengti pirmas pik* 
nikas 30 d. gegužės Montello, 
Mass. Tam darbui išrinkta komi
sija:,^ kp., Montellb, Mass. — A. 
Tautkus, J. Daugelevičius, K. Gri; 
gas, J. Trainavičius, J. Jeskelevi-

perkamosios galios. Dabar mes. - 
eksportuojain 96 nuoš. neapdirb- - 
tos medžiagos, todėl būtinas rei-' r’ 
calas stiprinti savo apdirbamąją 
pramonę. Liet, ekonominis gyve
nimas bus stagnacijoj, kol mūsų' 
vyriausybė vykdys neišmintingą 
politiką.

* i ; V
Švietimo ir -kultūros reikalai, 

pasak pranešėjo Žygelio, Lietu- 
yoj išgyvena krizį. Dabar nėra 
mokyklos pritaikintos gyvenimui. 
Mokyklos gamina tik valdininkus, 
bet jų jau yra 30,000 ir daugiau 
nereikia. Reikėtų specialių preky
bos, amatų, ūkio mokyklų. Suau
gusių švietimas užmestas. Kada 
organizacijoms veikti draudžiama, 
paskaitos skaityti varžoma, su
augęs jaunimas neturi progos la
vintis. To .vaisiai liūdni. Pagaliau 
jau laikas eiti prie 6 metų pra
džios mokyklos. Tam reikalingi ' 
tikrai išmokslinti mokytojai, rei
kalingi tinkami butai, ką gali pa
daryti tik vyriausybė. Deja, ji 
tik daug kalba...

Kalnėnas nusiskundžia, kad cen
trui buvę daroma kliūčių. “Liet. 
Žinias” cenzūra smarkiai baudė^ 
Vyriausybei buvo1 pasiūlyta trys 
memorandumai dėl politkalinių, 

i ko' pasėkoj paleistas Pajaujis ir 
, jo bendrininkai.

Paleckis primena, kad šiemet 
sukanka 25 metai nuo 1905 m. re
voliucijos. Tas sukaktuves liaudi
ninkams reikia švęsti. Paleckiui 
kalbant įsikišo policijos atstovas, 
kad neįžeistų išleistų įstatymų; 
nedaug reikėjo, galėjo būt suva
žiavimas uždarytas, bet sutikus 
prelegentui jo neliesti, konfliktas 
likviduotas. '“R-tas”

vai. “Varpo” salėją. Jame da
lyvavo 138 atstovai ir 45 svečiai. 
Suvažiavimas buvof įdomus kaip 
valstiečių liaudininkų nusištat^- 

’nias dėl' nūdienės. ^Lietuvos padė
ties ir ieškojimo kelių atvesti bras
tą į normalią tvarką^

Atidarymo kalboj, Centro Ko
miteto pirm, dr, K-.Gripiu^ pabrė-. 
žė gyvą- suvažiavimo šaukimo rei
kią, Suvažiavimas turi nustaty
ti ateities^ gaires. Į prezidiumą 
buvo išrinkti: Tornau, Kardelis, 
Toliušis, Urbaitis ir kitų. Tarp ki
tų suvažiavimu sveikino Pajaujis 
ir Šiaulių politkaliniai.

Centro organų pranešimai Juos 
darė keletas asmenų. Visi prane
šimai buvo opoziciniai dabarii- 

' nės vyriausybės atžvilgiai. 'Nors 
atsirado ir keletas charakteringų 
pareiškimų,* vaizduojančių tikrą 
liaudininkų veidą,

Sleževičius savo kalboj pradėjo 
diktatūrinio režimo kritiką. Toks 
režimas, kuris bi/vo keno norėta 
Įgyvendinti Lietuvoje, uždeda vi
suomenei apinasrį. zPas mus Vol
demarui pasitraukus atmosfera 
kiek palengvėjo, bet sistema pa
liko ta pati. NerlFpilnos žodžio, 
spaudos, susirinkimų laisvės. Su
varžymas yra ne tik politiniam, 
bet ir ekonominiam ir kultūri- 
niam 'gyVenimc. Visoki formalu
mai labai kenkia visuomenės^su-t 
siorganizavimui; jaunuomenė dėl. 
to skęsta girtuokliavimo, ir pešty
nių tvane. • ' ,

~Karo stovis- su eenzūre bei ka
rų lauko teismais suprantami ka
ro, bet ne taikos, metu; Dabar lei
džiama vienai, partijai neleistinais 
būdais nustelbti kitas. Valdymo 
darbas gali eiti lik kultūringomis 
-it teisėtomis priemonėmis, Mir- 
pes bausmė, yra per žiauri ,už ki
tokį manymą! " " ' .

'.-tY ■ - - -

tikimi tarptautinės, masonerijos į- 
deąlams;- Anot-p; Sleževičiaus, da
lu 
naddodanri sudarytu, konkordatu 
hori monopolizuotir visą jaunus 
menės švietimą ir auklėjimą. Lie-. 
tavai klerikalai nori užmes# Ro
mos internacionalo valią, Liaudi
ninkams, ' 'esą, nesvarbu žmogaus 
tikėjimas, tik jo demokratišku- 
•nas, tačiau jie neleisią (!) jėzu
itams Lietuvos jaunimą auklėtu 

•Pirmoj eilėj vaikus auklėti turin
ti valstybė pasitarus su tėvais. 
Ir Sleževičius beveik pagiria vy- 
.riausybės vedamą politiką dėl pa
stangų jaunimo auklėjimą atmuš
ti nuo Romos; švietimo ir auklė
jimo klausimais liaudininkai galį 
eiti ir eina išvien sū tais, kurių 
programa / šiuo atžvilgiu sutam
pa (čia, matyt, turėta galvoj tau- 
iipinkair'Kor.).

Norėdami atstatyti demokrati
nę tvarką liaudininkai dėsis su 
visėmis grupėmis, kurias yra de
mokratinės ir pritaria demokra
tijos režimui 'Lietuvoje. Visa de
mokratinė visuomenė susidėjusi ** z- • • /
turi siekti laisvo seimo rinkinių, 
per kuriuos pasireikš tikra tau
tos valia. Tačiau iš viso, nuo 
klierikalizmo gelbėtis reikia, kac 
Ir suprask, tautininkij. pagalba, 
nors demokratiniam valdymui 
grąžinti gali būt reikalinjį ir 

klierikalai. Tokia maždaug buvo 
Sleževičiaus pareiškimd prasmė 
dėl santykių su krikščionimis de-' 
?nbkratais ir tautininkais.

Užsienių politikos liniją palies
damas. Sleževičius pažymėjo, kac 
Lietuva viso pasaulio atstumta. 
Vokiečiai mums grąsina dėl Klai- 
pėdos. ’ Pahaftijo santykiai pa- 
ib^ogėjo, .ypač po Štraridmano ke- 
liįųęsL. Varšuvon. Santykiai sū

S£y. ^Rūsiją nieko nepasakė. Mū
sų atstovai užsieniuos galėtų pa
le ęl t i Lietuvos prestižą,'jeigu mes 
turėsime demokratirtį seimą.

£ {.’.i *,x :

■Ožkinis kalba apie ekonominiu^ 
reikalus. Lietuvos ekonominiam 
gyvenime nematyt pažangos, — 
jis regresuoja. Ekonominio musų 
gyvenimo- pagrindo žemės ūkio— 
pakilimo irgi nėra. Pašalpos pa
vyzdingiems gyvuliams ar paukš
čiams įsitaisyti duodama stambie
siems ūkininkams, bet ne masėms. 
Ligi 20 ha. ūkiai pašalpų beveik 
nėgžuna. Agronominė pagalba pri
einama taip tik pavyzdingiems ū- 
kiams. Krėditavimks blogai su
tvarkytas. Jį gal reikėtų vesti ne 
per žemės batiką—b žrųonių kope- 
tatyvus. Tinkamai sutvarkę emi-

.krikščionys demokratai pas.i-
Y Z

24. SųvaSavimo dieną' paskirs 
valdyba 1 mėn. prieš seimą.

25. Atsistojimu išreikšta padėka
kun. J. Švagždžiui už suteikiiųą , 
svetainės ir dalyvavimą sesijose ir . 
komisijai, už surengimą šio suva
žiavimo. ' i r

26. A. Akstinas kviečia visus de
legatus vakarieniauti. .

Sesijos baigėsi pusė po penkių 
vakare. Maldą atkalbėjo kum J. 
Švagždysi^ <■ •’

* < * * - ____ • • ,

Pirmininkas VĮ. Paulausku, 
;;! Raštininkas K.’J. Nadzeika.■ • i 
M- - — ' •*< ... -

iii!.*,■ <n v,'.,,; —Jšio!l<dieries sistenfertikisi grie^
• ._i ***_*•__ z _ *■—*.• • • * * . • ■

misijos laikiniu pirm.- lieka X 
Smilgis. i -
- 16. Nutarta laišku pakviesti So. 
Boston’o 1-mą kp., kad išrinktų 
atstovus į apskričio išvažiavimų 
rengimo komisiją.

17. ' Antras piknikas rengti Law-
rence,_Mass. Komisija išrinkta: 
70, kp., Lawrenęe — K. Vėneius, 
K.1 Karlavieius; 65 ’ kp.; Nashua,- 
N. -H.—pr. Nądąeika j S^7 kp7- įx>w< 
įbH,. Mata^-^**< y. Rąji^iKįasįrj,T;: 

Verseckas, S. Jurevičia. ?
18. J. Verseckas įneša, kad pra

šyti Worcesterio 7 ir 108 kuopų, 
kad jos surengtų pikniką Centro 

■naudai. Įgaliotas Į08 kp. dėl ėga- 
tasJ. Glavičkasr
■ 19. Nutarta, kad apskričio raš
tininkas parašytų pakvietimo laiš
kus toms kuopoms, kurios riepri- 
klauso prie apskričio paraginda
mas prisidėti. .

20. Pageidaujama, kad vajus bū
tų pratęstas iki mūsų organizaci
jos šventės. ' 1.;.;/../?’* •

21. A. Kneižys įneša, kad aps- 
kritys kviestų kun. J.-Švagždį su 
prakalbomis. Kun. J. Švagždys, 
apsiėmė kiek laikas leis ir kur bus 
galima nuvažiuoti' ’ Tuo rūpintis 
palikta valdybai.

22. A. F. Kneižys įneša, kad bū-, 
tų pradėta ruoštis prie rengiamo 
LDS. organizacijos jubiliejaus su-, 
kaktuvių ir kad apskritys paga
mintų iš savo darbuotės aprašymą 
i jubiliejinį kalendorių. Tas. dar
bas palikta apskričio valdybai.
- 23. K Nadzeika, 65 kp. atstovas 
^kviečia kitą suvažiavimą laikyti 
Nashua, N. H. Pakvietimas prik 
imtas.

A.

< •
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Tėvai, Mokytojai Auklėtojai, 

Mažųjų Globėjai ir _ . 
Geradariai!

Išrašydinkite Jūsų

j r r vaikai^ ..

' “SAULUTĘ!”
“Saulutė” daili, turininga ir pa

tinka vaikams. Jai rašo ir piešia ži
nomieji mūsų rašytojai ir dailinin
kai. . . %

•-f

Į-41 ♦

j‘‘tMlODUTĖ^|
-■ < ■* .. .

Mėnesiniu vaikų paveiksluotas 
laškriisiu. -

Eina septinti metai kas mėnuo 
32 pųsL didpniG.

Kaina Angelo Sargo Vaikų Są
jungos narnas 3 lit., o visiems ki-, 
tiems 4-lit metams. Užsienyje 8 
litai metanaslitai pusei dietų. 
. Tėvai, auMBtėjai, šeimininkai!

Jūs trokštate 'savo vaikams lai
mės. Tai; pradėkite jiems tą lai
mę kurti jau huo mažų dienų. Pats, 
pirmas tain dirbąs —- tai įpratin 
ti -vaikas dar. mažose dienose pa 
mylėti visaj kas" gera ir gražu. Tai 
yra visai nesunku^ ir nebrangu. 
Štaj “Žvaigždutė” leidžiama .vai
kams šviesti, dorinti ir lavinti. 
Būk tikrai, vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę: užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri kasi mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių- Bus ir Tau 
n^alonu, kai...'vaikas skaitys ir 
džiaugsis. . J

Tik paabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visai maža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Priedų duodama loterijos bilie
tas. - k

Adresas: “žvaigždutės” 
Administracija, Kaimas, Liaudies 
Namai/ -

Z- f - *
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v. «
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$omis •ųyrfemonėmis '■ sutvarkyti 
kraštą? Deja; kraštutiniai gaiva
lai nerimsta. Komunistai vis >dau
giau knisasi po valstybės pagrin
dais. Komunistij bylų skaičius 
teismuose didelis. Maskvos agen
tai prisidengę, kitomis organizaci
jomis slaptai '.vąro. judošišką dar
bą. Iš kitos pusės ima rodytis fa
šistinio judėjimo reiškiniai. Nors 
fašizmas Lietuvoj, anot oficiozo, 
neturi įleidęs šaknų, bet tas dar 
n?pašalįna pavojaus. Jo agentij 
yra, ir jie atsidėję dirba..Atsispir
ti prieš komunistų ir fašisti] gai
valų judėjimą gali „tik laisva vi
suomenė, susiorganizavusi į tam 
tikras sąjungas. Vyriausybė šį pa
vojų nuslopinti nepajėgs tai ro
do Rusijos pavyzdys.

Pažymėtina ta Sleževičiaus kal
bos vieta, kur jis palietė krikščio
nis demokratus ir katalikiškas or
ganizacijas. Čia pasireiškė riša 
Sleževičiaus įprasta demagogija,

Nepagailėkite vaikams džiaugs
mo ir naudos! • .7 7

■ ■ ■ '■ z ' A ■ Ą i

“Saulutė” eina du kartus pĮfe ■ * 
mėnesį 16 pusi, didelio formato 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje.^ 
metafas 12 lit., pusei metų 61 jj.,, 
trims mėn; 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
ti} 8 lt. -- • <

J’z.

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijat

Ai

h;
9

T <9?

th.”

NKO” airetati, Lithna- 
Nepriklausomybės aikštė

'• J . T , X ? , ' ‘

rinaid jos gyvenimu ir žiniomis.
• ’ J. ' - L'

■V , •• . v * ,
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TAS JAU NEBUS JAUNAS
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hs “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistrai

»•
. “Darbininkas,”

r>F : ' *

“DARBININKAS” yra. tikriausias 
tĮtenąUettivos gyvenimo veidrodis. 

INK A S” ugdo tiesos ir 
& 
INKAS” moko neapkęsti 
smurto ir niekinti didval*

inystę.
KINKAS” tiesia kelia Tėvy- 

1 Šviesesnį rytoją.
NKUI” visur ir visados 

,dirbo Imonią reikalai.
^■■•DARBININKAS” turi labai įdomias 

“fcADIO ŠYPSENAS.” 
“DARBININKAS” yra darbo tmo- 

beiigentą laikraštis. 
ĮNINKĄ” redaguoja profeso- 
DOVYDAITIS.

kad iiriraiyti “DARBINIU- 
ir Uraiykite jį tavo girni

uje.
t “Darbininkas” kaštuoja 

o Lietuvoj tik 60 amerikonišką

BRANGŪS TAUTlEčIA!
Z /’«

BALSAS Iš UETUVOS
Kas ugdytą Jumyse Broliai-Užjurlo 

Sai meilę ir prisirlitm* prie gimto* 
stos Salelės Lietuvos? Kas nuolat ptt 
laikytą patriotizmą Ir kurstytą kata* 
IlkiSkojo idealizmo-ugnį L .'. -

•— Tai dar prieš Didįjį Karą pla 
fiai žinomas ir visą mylimas, didellą 
paveiksluotas, gražus Savaitraštis 
**Šaltinis.” Jis nori taroaų* 
ti visai katalikiškajai visuome&ėl; 
• “šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelią pusiSt 
Mų, ir kaštuoja metama Lietuvoje tik 
S litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
“šaltinis” nori tapti dvasintą tilta* 
kuris jungtą visos Lietuvos susus su 
ravo tautiečiais Ajnerltoje. •«

Jei dar neesi susipažinęs su “šalti* 
alų,” parašyk laišką Šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampoiė, - Lithuanla, 
ęausi vieną n-rj Susipažinimui nemo
kamai. o susipažinęs daugiau su juk 
niekuomet nesiskirsi. J

Su pagarba,

----------——
■ s. .

VELYKOMS ATVIR
s

\
Turime 5-kių rūšių labai gražių spalvuotų at- 

 

£ viruČiu. su lietuviškais parašais, parsiduoda 

ingiai tik po 5c. vieha. Užsakymus siuskite

. “ darbininkas”
Įp M6 W«rt Broadvty

šiandien inteligentų tatpe yta tik 
▼iena nnoriioiie 

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mytolaiao-Putlno rtdągot 
jamas literataroe, mokslo, visuomet??* 
ir akademiškojo gyvenimo iliustruota* 
mėnesinis žurnalas yra didžiausias, 
rimčiausias, įdomiausias it Hetvienafll 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
ltetuvią žurnalas. Todėl visi neskubėki* 
te Užsisakyti “židinį.0

“židinio” kaina Lietuvoje: met 88 1, 
pusm. 20 lt; Amerikoje metam* 
pusmečiui $2.50. - - 4 pį J

Adr.: “židinys,’’ Ramia*, Uiri*s AL 
j-

JUOZAS A. SOėnLOfK 
' VteBfnttiti HiiiĮhyKiii 

ArtStOBlrt
lipUdM lydytojo NNpta* tr * 

. laikau risą oilą <y*oitij*

ir negalės save jaunuolių draugu 
vadinti^. kuris 1930 metais neuž
siprenumeruos leidžiamo Kaune 
moksleivių, skaisčiausio mūsų tau
tos žiedo, žurnalo

“ATEITIES”
Žurnalas eirla sąsiuviniais po 64 
psl. kas mėnuo jau 10 metų. Jame 
rasi gražių eilėraščių, beletristikos 
dalykėlių, įdomių ir rimtų straips
nių, iliustracijų—pažinsi visą Lię- 
tuvqs.besimokąnči<Į jąųnięao 
n liną. ,, v., > -r .-»»• p. «.*

“Ateflis” visų pigiausias 'Lietu
voje žurnalas. $2.00 jį gausi 
kas mėnuo su mėnesiniu 16 pusi. 
“Gamtos Draugo” priedu. Pusm. 
— $1.00. Moksleivams; met.. — 
$1.00, pusm.*$0.50. Tad skubėk! -

Adr.: “Ateitis,” Kaunas, Lais
vės AL S.

Žolė trokšta rasos ,gamta galvi- 
. Į naši ir stiprinasi saulės spindu*

' *•; J*1
’ ■>' ; .*

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikę Veikimo PlBtro leidžiamą 
savaitrRžti

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir visliems giminėms ir pažįsta- 
miems Lietuvoje.

“Mūsų laikražtis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie
ny, (taigi Ir Amerikdj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais-1.litis, o žmogaus širdis ilgisi tėvą^ 
vės AlAja 31 Nr. “Mtaų Laikraž- šalies—gimtinės, gaivinasi ir stip- 
tk ” . * *-------

fc z ■** *

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito to- • 

kio, kaip aš, Lietuvoje nėra. Kiekviena dieną
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po

litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi

si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persijo-

jamos kasdien mano mintys, bet aš nenusimenu.

Aš kasdien lankau visus, kūne tik mane kvie

čia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.

Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At-

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be

to, jei Tamsta non savo giminėms gyvenan

tiems Lietuvoje padaryti dideli džiaugsmą, pa-

sistengk, kad aš juos lankyčiau.
’ / - ' l . ' * * »

Lietuvos gyventojus, aš lankau tik už 5 Ii 
] tuš visą mėnesį UŽ 15 litų 3, mėn., už 25 lit 

į pusę ui 50'litų—visus metus. Užsienio

> lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie

tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone

laičio gat Nr. 24. Kaunas, Lietuva.

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintėlis Lietuvos katalikų dienraš*
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ųto 4PT. WBAy»CT 
aadieny lankėsi redakcijoj 
įozas Babravičius, ką tik su- 
iš St. Petereburg, Fių- Grį- 

jaunėjęa ir pilnas gražių įs? 
ą. Suėjęs daug įžymių žjno- 

jiems dainavęs lietuviškų 
lių. >*-> '•-■ .

ith Bostonietė p-nia Adalian 
įsi p-lė Ona Višniauskįutė, 
Zišniausko iš Dorcheste’r se- 
suruošė jam puikų bankietų, 
me dalyvavo daug įžymių 
y. P-nia Ądallian buvo toast- 
jnu” ir taip puikiai visus 
>limentavo, kad visi jautėsi 
namie.
įia Ądallian, sako p. Babravi- 
pradžioje kol susipažino kal- 
lietuviškai, bet maišyta su 

ų kalba, bet kada geriau su- 
iino ir kada užgirdo art. Ba
lčių dainuojant, tai pasidarė 
nuoš. lietuvaite ir tuo didžia-

4 I

? f A • <

r. t
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_ 8ej&IP Kristaus godžiai j 
Ktyžiauą tipui gįątyėje 

spkpri | 
ątyrė 7 val. ty. Petro Jįe-1

«? 2F’5r*rr7j5-T •".rr* ’rrr' 1
pąyąąovyste muziko p. M. P. Į 
Karbausko. ‘ • |

straipsny “Dėlei Bažnytinio Ębn- 

butiniai Kristaus Žodžiai” kuriuos j 
išpildys L. V. “Dainos’ ’chorąs,| 
pekmadieny, kovo'30 d., 3:30 vąl. | 
po piet/Dievb Apveizcjos bažny-j 

čioje yra tai nepaprasta proga vi-Į 
ąiėms tikintiems. Šis veikalas yra 
neapsakomo grožio, sujudinantis 
giliausiąs žįrdiaa gelmes. Tai yra 
grandiozinė malda, sukelianti aiš
kų vaizdą visos Kristaus kančios.

Kiekvieną “ŽQ<įžio”, melodiją 
skirtingai parašyta. Bet nuo pa- i 
čios pradžios, kada žydai šūkauja, į 
karščiuojasi, iki paskutinio atsi-J 
dūlėjimo, kada Išganytąja^ tarė 
'Išsipildė’ klausytojų dėmesį pi į 
muzika išlaiko ištisai, kurie girdė-' 
jo buvusi koncertą, nesigaili, daū- 
guma-gi laukia progos vėl išgirsti.

Tieji “Septyni Žodžiai-’ yra se
kantieji :

pirmas — ■ Tėve^ atleisk jiems, 
nes nežino ką daro.’

Antras—‘šiandie būsi su mani
mi gojuje.’ J <

J .m>*

S

i

f2»BIiWQN0 Uetorių-Sveufe

Adąm Over^ų $5, Rįyeraide Hard. 
waįe Co. lįr. 4. ĮM^ochy $1,
Aįv. 4. Sįa|ina 
wąp> ;(Jq.
ture Cė. $į4. ” v<-•• ’
; yisienas ' aukotojau® tariųme 

nuoširdų ačiū;

♦ -

V414J>

SERGA ADOMAITIS
Jau nuo kiek laiko serga Ka

zys Adomaitis iš Dorchester. Jis 
dabąr guli Bostono Miesto ligo
ninėje. ’ K.

x — T”

•%' ■ ■ ■ 1 ■ ■ ■

nai Ądallian turi keletą namų 
lidžiulę brangių kaurų krau-
i. ; •

:. Petersburg p. Babravičiui 
ko ir jis gailisi, kad anksčiau 
uyažiavęs. į . .
ugrįžęs į Bostoną rimtai žada 
jtis prie savo koncerto. Jo 
certe dalyvaus ir kiti mūsų 
įininkai(ės), kaip tai, p-lės:M. 
aaitė ir A. Stoškiutė. ’
is koncertas įvyks, balandžio 
d. š. m. Municipal Building 
tainėj. - - - ~
r ■■ ,■ ■ ■■■■■■ i,

SUSIRINKIMAI 
z^- *- • * ** <. * • e.-. • s •.«

’ereitą savaitę į.vyko Bostono 
tuvių; Draugijų Sąryšio susi- 
tamas. Buvo skaitytas laiškas 
A. K. Federacijos Apskričio 

tauto komiteto.. Laiškas pri- 
tas, bet prisidėti prie Vytauto 
rties sukakčių... paminėjimo 
: nęnuiartą. Ąr priėdęs? Suži- 
simę kitame N 
įto , koiniteto susirinkime, bal. 
'd.^ 3 vai. W

- ' ~Į! rv -rt i»-
LDS. 1 kp.-'siišifinkiiftis įvyko 
vo 27. d. apie nutarimus gallpa 
šys p. kuopos .išrinktas kores- 
>ndentas.

CEMZAS
TT ■ .

Šiandien prasideda gyventojų 
surašynėjįnias. Būkite prisirengę 

į visus klausimus atsakyti teisin
gai. Svarbiausia žiūrėti, kad vj- 
si lietuviai būtų užrašyti lietu
viais. Dabar geriausia proga nu
sikratyti “polakų.” Į klausimus 
apie tautybę ir 'kalbą atsakykite 
“Lrthuanian . gimę Lietuvoje— 
Lithuania.
r • • • .' ' ... ■ —

r

SENSACUIN5 GARETT’O 
BYLA TEBESITĘSIA

Garretto byla iškėlė tiek sensa
cijų, kad ir didžiausi prohitaei- 
jos davatkos pamatė, kad prohi- 
bieija tai tik įrankis “grafte- 
riams.” Liudininkų pripąrody- 
mais būtlegeriai turėję “protek
ciją.” :

Pasakoja, kad vigu Ęįtz vieš
butis išmokėjęs policijai per 3 
metus $65,000. ; ,f.

Protektoriais minimi policijos 
viršininkai.. Susipratę piliečiai tų 
žipojo jr žino, kad prohibicija tiĮ^ 
naudingą, bfitlegeriams. ir. tiems, 
kurie ką nors turi bendro su pro
hibicijos vykinimu. ’ ‘ ‘

prisidės jnąe .pigyfcųsm p^to- 
1 icijos amendmento atšaukimo.

?.

* -* T S * ; *. ■ jurranh

i ”■ p.-X 4 ti

pačių žmonių kalba 
aėa Juto tfcido ru&nento, tat-

PELLBRIS. Jie naudoje Jilta* 
PerūlŪBU, Skaą«ntj, J&uanĮBe, 
Galvoa Skaudėjimu, PeŠtj Gtk-

<nan«K ■>■■■> u xvia*
to, Rmuuliikų ScatmM, 

Neuralgųot ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia nejkanroojamąa pa- 
yrSLrA-

persitikrinkite, kad saoaa- 
ft. INKARO TaiabaLrfdiA 
:dio yra josyj apsaacMdjtt. 

Savo tariniu brangi ir jdoĮtni kny
gute yra įdedama su kiti Ajai 
t>AIlf-RXPBUJMtIO ktaHFT 

Parsiduoda visose laiNtnEic.
a *5 ir 70 centą banką.

DORCHESTSKIEČIAI 
ĮSIŽEIDĖ .

Pereitame“Darb.” numery til
po žinutė apie kalėdojimą. Dor- 
ehesteriečiai įsižeidė pavadinimu 
“turtuoliai. ” Jie sako, mes ne- 

~ ^ame tokiais ir tą pavadinimą 
skaitome įžeidimu.

Kalėdojimu visi susidomėjo ir 
nudžiugo ir dabar tik apie tai te
kalba. Visi laukia savo dvasios 
.vadų atsilankant.

M. K.

VARGONININKAS
Gerai suprantantis savo amatą 

ir geras chorvedis paieško vietos. 
Kuriems iš gerb. klebonų reikalin
gas, kreipkitės “D-ko” Ądminis- 
tracijon

a >

■ f

(B-4y

ATYPA NAMŲ SAVININKAMS
ĮSIGYKITE METALO LUBAS

■/

k

Yra labaitVįft°s kaina prieinama. Dąrbas ąt-. 
liekamas greitai.-pamėginkite.

SALStfiMBTAL fJEILBfG '' £

19. Fay ątrset, Boston 5.-į •/ AA Mhacook 7845
> f * __________ ‘ .i š.r <>T i ' .
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nuo ■*' W’pietoj Įit|Bg 
|atipĮpi dantjA 
Ii iari^a^; arkliui
įškji^ ^trąji priešakinių 
pięiĮjpių dantų jU
vW°3 I# 3-4 mšn. atauga 

-f“ 

f*’ cR MV..- .ta

dantys- Utys 
ti 3—5 »ęt. 
klio amžius -galii^kipažinti 
iš priešakinių dantų viršū
nėje esančių duobučių. 6 
metų arkliui minėtos duobu
tės pranykstą nuo. pirmuti- 
pės priekinių dantų poros, 7 
inetų nuo antros poros, 8 m. 
nuo paskutinės poros. . Po 
8 metų arklį galima pažinti 
iš priešakinių dąntij viršū
nių formos. ; ....
- 8—12 met. priekinių dan
tų viršūnės įgauna'elipsinę 
(kiaušinio vadinas, pailgai 
•apvalių) formą;?:Nuo 12 iki 
18 metų tų pat viršūnės bū
na apvalios formos. < -• -
r. ■; !'•» v

18—20 m’et. arkliui minė-• t*
tų dantų viršūnės būna tri-.j 
kam'pės formos.’ Toliau juo 
ąpklys eina senyn’ juo dan- 
tiį forma eina apvalyti. . 
15 ‘ Arklio anįžius įęšįasi *25^ 
30 met. Arklys visiškai ^ur 
ąįga iki 5 jjieįt; . / . i.

:“M. L/l

‘ f ? » x-' iii

7 į Klaipėdos .'•vokiečiai j-ody-.' 
darni ' jneapykanfą ‘Lietuvai 
vą^rio ’ J6 (L vakare nųdtas-

Iriais ji^dmVb papuošti^ •'

• - r.
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įr apariųį^-žaųįįj^ųjy po 
į 4? 1? Wtfeįų ,
4^n|ų. ;^ži|ai ‘4ar fųnl 
pęį’as įlĄų.‘ Kėti^š ątsiRkį- 
ijn'aįs iįtyš įš$ųga ir W 
[nięles. 1 Jjs'4®*v J'9n

Pirmoji priešakinių pie
ninių danių pora a&įygjidą 
[abiejuose žaųdikąuliuose ar
ba dar motinos yščiuje te- * . • -A
hesapt arba keletui dienų 
praėjus po atvedimo.

‘ Xx * " ’ s y •.•

Antroji priešakinių pieni
nių da'ntų pora. atsiranda 
2-3 savaitės po atvedimo,. c 

Trečioji priešakinių, pie
ninių dantų./porą, atsirąnda 

F5-9 mėn. po atvedimo.- Prie- 
šabiniai krūminiai pieniniai 
[dantys atsiranda arba dar 
[motinos ysČiųje tebesant .ar
ba pirmomis dienomis po at- 

Į vedimo. Jie. į nuolatinius pa- 
šijmičia per,2|fe4 met'Ųž- 

| pakeliniai krūminiai išauga 
į.. nuolatinius pej. 3Ą4 jųet. 

[Užpakalinių kiliminių pie- 
Trečias—‘Žmona, štai tavo sū-Ininių iiebūiia.. .Priešakiniai 

[ pieniniai i; daųtys būną- -mp- 
įžesm, geltonesni, jų viršū- 
[nės raVėliais neišvagotos? 
kaip kad nuolatinių dantū 
vįršūnės,,.' PĮeųipiai. ( 
kįipta tiktai sulaukus ąrk- 
liiii tam-rikių• metų,' todėl- 
tas reiškinys yra1 geriausias^ i

L t’ - M* ..•« rv-i .
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Ketvirtas—‘Mano Dieve, manoj 

Dieve, kodėl mane apleidai.’ , 
Penktas—‘ Trokštu.’;
Šeštas—‘Tėve, į Tavo rankas a-: 

tiduodu savo sielą. ’
Septintas — ‘Išsipildė.’ •

• ; “Draugas”^ 

Pamaldos.

Kas trečiadienio vakare atsibū
va Gavėnias pamaldos. - Žmonių 
ateina bet; ne tiek daug kiek penk- - 
tadieniais vaikščiotų, staeijų: -

' **. Metines .pamaldos.
\‘7.<val. ^sekmadienio, rytą. iškil<| 
nūngomis mišiomis. ir procesija I 
prasideda pamaldos 40 valandij I 
atlaidai Per tris dienas rytais bus 1 
daug mišių, klausymas išpažinčių j 
ir pamokslas 9 vai. Vakarais bus | 
klausoma išpažinčių, g’iedami miš- j 
parai, sakomas pamokslas, apie I 
Šl’enčiausį Sakramentą ir duoda
mas /palajmiiiimas. Vertėtų vi
siems Dievą mylintiems žmonėms | 
apturėti visuotinuosius atlaidus] 
šių brangių pamaldų.

Per 40-tę apturi visuotinus at
laidus visi tie kurie gerai Atlieka 
išpažintį, vertai priima šx\ Komu
niją, atlanko Švenčiausį Sakra
mentą išstatytą adoracijai ii* pa
simeldžia Švento Tėvo intencijai.

Išpažintį atlikti' ir komuniją] 
primti atlaidų davimui galima ir 
vieną dieną pirm prasidėsiant 
0-tei. ___

Nėra prisakyta išpažintį atlikti 
ir komuniją primti tik toje bažny
čioje kurioje atsibūva 40 vai. at
laidai.

Bažnyčios lankymas reikalingas 
bėgy 40-tės. '

Lankymas gali būti ir trumpas. 
Nebūtinai išbūti bažnyčioj vieną 
pilną valandąi. , “ •.

Koks tai Viešpats geras. Stovi 
žmoniii. pagamintame soste 40 va- i 
landų, kad visa parapija turėtų’ 
progos Jį atlankyti. Tai didelis 
mums žmonėms malonumas pabu- i 
voti su Viešpačiu per tąs tris die-, 
nelea r* •’ • - ' J

Seniai se^gą ligoniai gali pada
ryti ką nors kitą nuodėmklausio ’ 
užduotą vieton bažnyčios lankymo

--- ---—
— • • v»

>.

ai-klio hmziui1 paKi.irt^
•t::.’;.. I. ..-'ijZ V'”'

Arkliui sulaukus 21/2,iųęt^

dantųip^ra. jFg
Tį " - ..

\r ---ra rB-Binni ■ i ibi ii —

gavimiiį 4§-tfip Slįi<Q. 
To pasikviesfe Tiūboen 
muosnaįt<T;^-;->zptt

Daliniai atįąi.dajrgaunami 
kiekvieną atlankvmą bažnyčios 
p^r 40-tę. Ir čia reikia?gai|gti< 
už nuodėme? ir eiti, ^a^a^galiiiia, 
iš|>azinti^;

Tuos 40-fės atlaidus galima aū-
u ’ K . e e - -r ■. ♦ , . 5* r • 'x ?*

kdti ir dūšioms skaistykloje.

Te pasiltvie:

I 'f fj< ■>'

IMitaausį 'Sa-

•’•' Si
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HM 
i jįDS. Įp8^p. ,^ririĮ|niaą įvyks 
fĄsadiphtf, §r4m.W’
^o’sumos Aušros yą^f%ĮSpij>t 
į>\ ėteįpė je. _• 1 / <-.<!.! Yi (į,-11 •frf.i-t '.
* ‘ 'r ,

i Šis susirinkimas ‘svarbus, ir pa- ■ 
geidaujama, kad' kiekvienas riArys’ 
Maitų. Musų atstovas buvęs L- 
-D; Sr Naujos Anglijos apskričio 
ąuyažiayime išduos raportą.^ Jis 
daug ko naujo pasakys. z •

Antras dalykas tai žiemai pra
ėjus turime rengtis prie vasaros 
darbų., Ligšiol mūsų kuopa pasi
žymėjo gražiais dtybllis. Tad pa
laikykime kuopos garbę ir toliau. 
Dirbome žiemos metu, dirbkime ir 
pąvasario, vasaros ir rudens me
tu, .. ' ;z :.

Kaip mano, taip ir kitų narių 
noras yra išauginti kuopį nariais. 
Mes turėtume gauti naujų narių, 
iiįd jųbiliejyiiąme seime galėtu
me pasirodyti bent su 200 narių.

,Be fo, mes pasiryžome gauti 
naujų “Darbininkui” skaitytojų. 
Kiekvienas lietuvis, katalikas tu
rėtų skaityti “Darbininką.”

Tad.-pramogų rengimo-klausi. 
mą' narių prirašynėjimo ir ‘.‘Dar
bininko ’ ’ užrasvnėjimo klausimus 
turėsime pasvarstyti ir'įvykintiv

;Svarbu, kad risi nariai kuopoje 
bitų užsimokėję duokles. Nusi
rinkime geriausia' proga tą pada- 
į-yti.-J • —’

IVajaus metu prirašynėkime-nau- 
jųs ir paraginkime seiiuosiūs ne- 
uĮyilkti mokesčius.' c<’ '

.. Dabar yra. gera proga darbi- 
uinkanis prisidėti prie organizuo
tų dat-birtinįcų' prie LDS;* Va
jaus metu liau ji dariai prfmami be 
įstojimo. ' ; ' 1! : ”

; ‘ ' L VolūHgievįriiĮfi

; 1-. Ar'.

■klt
1

i Vasario. , 23 ,į įvykęs vals
tiečių liaudininkų suvažiavi- 
ipas; Nuverstasis -gruodžio 
17 d. Sleževičius tame šuva-" 
'Ž^avimė pabrėžė, kąd .prieš, 
krikščionis- reikai.eitr išvien, 
filį tautininkais. ■• ’

£ J
pykime jiems dąųgiaų paąi« 

gailėjimo. Melskimės, kad Dievas 
jiems grąžintų protą. ;£į|

D
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•v. JONO SV. BL. PAŠAU 
DBJOS VALDYBA " J

t

Pirmininkas — Motiejus žiobs, >’>
539 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3552-R.

Vice-Pirmininkas — J. L Petrauskas, 
24Thomas Pk., So. Boston, Mass. :.3

Prot Raštininkas — Jonas Glineckls,
6 Thomas Park, So. Boston, Mass, ’>Vj 

Fin. Raštininkas — Maitas fielkis, '•
256 E. Nlnth St, So. Boston, Mass.

Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas, ■■ S 
880 E. Broadway, So. Boston, MaM. . L

Maršalka — Jonas Zallds, t Į,’.?
7 Wtofield St, So- Boston, Mass. * d 

Draugija laiko susirinkimus kas trpčlg "■ !
nsdėldienj kiekvieno mėnesio, 2-rg .7 
vaL po pietų, parapijos šajėj, 492 E. 
Seventh S t., So. Boston, Mass. f' ? " ‘---- ----------------------------------------------—■ - ’. J

;,T

t
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8VZJTTO EJJTBOIBPOVIM 
r DB-JOS VALDYBA y

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskas,
24 Thomas Park So. Bostpn, Mass.

Vice-Pirmininkas^-Jnozas Jackevičius,
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas -r- Kazys Rusteika,
446 E. 6th St, go. Boston, Mass. , 

Fip. Raštininkas — Juozas Guzevlčius,
27 Tampa St, Mattspan. Mass. 

Iždininkas — Vincas Kali Sius, 1
67 G Dtreet, Bouth Boėton/- Mansi * 

Tvarkdaris-— Petras Geležinis;
14 Vlnton St, South Boston, Masę. . -i • 

Draugijos susirinkimai bnna kas’ piF / 
' mą nedėldienj kiekvieno mėnesipA^’ į

vaL po pietų, parapijos salėj, <8> „» '■ 
3. Seventh St, So. Boston, MaM -

■' "• •' r O «- J
Q r-’.**■ ą —'’.■!■ ■ i

UĘTUV. DUKTERŲ DW0> 
įP0 GLOBA MOTINOS SV& 

___ ~ i < ‘: i l. i •:

'»<

t !• ' • f

J.i
Pirmininke — Teklė Ašmensklenė, 

d8 G St, So. Btmto^Mtys.' :
Vicepirmininkė - R
' .448 Cambridge St, Cambridge, 
Pjot Raštininkė — Ona Siadrk

1064 E. Eighth St, So. Boston, MtaJ’’5 > 
iždininkė — Ona Staniullutė,

205 West 6-th St, So. Boston, Mass. 
Tyarkdarė-i- Ona Mizglrdlehė, •

1512 Oplųmbįą Rd., So. postoP, Maty. 
Kasos Globėja — E. Janušonlen&

1426 GoIdmMa Rd., So. Boston; Mišk 
Draugija savo susirinkimus laiko kai 

antrą utarninką kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, pobažnyttoėj svb« 
tainėj.

Visais draugijos reikalais kreipkitės 
pas protokolą raštlilinke.

IV. KAZIMIERO R. ILD-JOf 

/ VALDYBOS AMTBAEJS v

Pirmininkas — J. ■ Grublnskasi ■ .
24 Prescott Su, Readrilhų Mart • 

Vice-Pirmininkas- ^ J. MartyUąta -
140 Bowen St, fio. Boston, Maža 

Ptot Raštininkas—Vincas Paptaotyi
116 Boven St, So. Boston, ltta> 

Fin/' Raštininkas — M. šelkta,’7 \
256 E- >’nth St, So. Boston, Maai 

Kasierlus — F. Grendelis, ■ v ■ m.c
237 W. " " ~ “

•Jj /

- • ’ < ■1»t
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Į Valio lietuviai, katalikai!
.. -1 Ą-

' 'ĮŠios. kolionijos lietuviai katali
kai yra siusipr&tę ir org^mzuoti/ 
Didžiausia draugija yra Šv. Jono 
pašalpinė.. ■■ Ji ji. nariais i/- veikimu ■ 
pralenkia visas kitas. Dėlto so-- 
ėialistai ir-komunistai'labai žeista 
(lt savo geltonlapiuose katalikus 
šmeižia. Žinoma, visi tie jų šmeiž
tai jiems_patiems sugrįžta.

.Tūlas “Jaunutis” “Naujieno
se” rašo, kad katalikai padarysiąs 
visus šventaisais. Džiaugtas bro
lau, nes tada tai tikrai bus rojus 
žemėje. Tiesa, katalikai jau turi 
.'iaįvo- bažnyčią--ir svetainę, o soeia- 
]istai-komuni8tai netik, kad nieko 
nęįsigyjo, bet'ir ką turėjo baigia 
prarasti. •: < ■ ■ ■

'Sakysime^ Jjietuvoje motinėle iš- 
-augino tikinčiais ir dorais vaike
liais, o svetimoj šaly jau tą visą 
prarado iį0ve t lyginą kętprk0* 
jarns. ^- Vadinasi ir protų baigia 
prarasti Gaila, kad mūsų maža 
tautelė taip nyksta. Kiekvieno lie
tuvio kataliko-pareiga gelbėti ne
laiminguosius iš bolševizmo ligos. 
Parodyki^ mūsų broliams bolše
vikams, kad jie paklydo ir klai
džioja tamsybėse, kad jie šiame 
vargo ir skurdftf^^aųly lošia J u-, 
dų rolėse.
1 * * . •'

Trarkdarfe— Ona Mlžjirdiehį^ '* ’-r
-------------

. ■*«
> »l *• •

''■•Z.
*•<!* A.i

--------------------------------- “T—’—
’jPAIEŠKAU savo tėto Konstan

tino Bindokof. į -Įtiiigt. Ameri
kos Valstijas išvyko 1910 m','iš 
iVĮlkaviškio. Turiu svarbų reika-' 
ląį Prašau jį patį atšiliepti, ar ži
nančius jį man pranešti. Marė Bin- 
dėkaitė, Šiauliai, Vilniaus gatvė 
Np. 253. Lithuania. v

T------ —----——*
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Aut radiertio vakare jpuoia* susi
rinkimas Moterų Sąjungos kuopos'. 
Susirirtkiams bhs'bažnytinėje ■sa
lėje.-

, ■ r- >;
*

•/ • lt-• ž .-.n
r r
'r*' 

r / :

Sekmadieny prie bažnyčios du, 
rų atloriaus puošėjai parinko^Auo 
žmonių aukų. Iš tų-suauleotų pi
nigų per 40-tę bus gėlėmis papuoš
tas didysis ąltęrius—sostas. '• ’•
- Kitas tokis aukų rinkimas -alto
rių gėlėms bus Verbų sekmadie
ny.. •' -?• / T*

Išpažintys. ?
Bėgy 40-tęs bus didelėmis talko

mis klausoma išpažinčių. Visos pa-•' 
rapijos vaikų išpažintys bus klau
soma pirmadieny 4 P. M. Di
džiųjų žmonių generalė 40-tės iš? 
pažintys bus klausoma pirmadie
nio vakare 7 vai. Prie to norin
gieji 4&lės prieiti išpažinties ry
tais ir sekmadieniy po pietų 3 vak 
ir 7 vai. >

AuKavo gąlėms.
■ l

6

PARSIDUODA
3 šeimynų namas. Inprovemen 

tai. Rendų $58.00 į mėnesį. Kaina 
$4,500. Įnešti tik $400.00. 204 N 
St., Sp. Boston. Tel. S. B. 3838-W.

' (b-4) "

GĖUŲ PER TELEFONU
. Bile Kada — Bile Kur
> Greitai—Saugiai—Tikrai
H JAMES P. THORETOM f 

Member Florist Telegraph 
. . Delivery t

108 Dorchester St., South Boston 
Phone S. B. 3198—1658 

Milton 7993 .

S

Reporterisi

„-'i-* ..i n- r •’-A'b * ” . U • - . - . ■r.iifc-l. , .vjtP'UiO
L^MAUA,.« Ik Ji A. ityt
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’. Fifth St, So. Boston.
a — J. Zalkls, : / F

7 Wlnfield St, So. Bpeton, lįa 
Draugija laiko, suslrln kimiu kas ai 

rą nedgtaienl kiekvieno mSnesio, 
num. 492 K. Seventh St, 1

'5

v H i

Pirmininkas — V. T. Savickas,.
451 E. Sesenth St, So. Boston, Mtau f-įŠ 

Vice-Pirminintes — A. Naudžiūnas, < ***3 
885 E. Broadway, So. Bodton, Mta.' 

Prot Raštininkas'— Tunoliunas, ' 'S sd
40 Marine Rd., So. Borton; Mass. >’ 443 

Fin. Raštininkas — D. EingevRSos;
62 Adams Št,,Dorchester, Mass. 

Kasierius — P. Kleponls, “ ’
266 Bolton St, .So. Borton, Ma»> < 

Tvarkdaris — J. I^ešOnskas, '•4’'^
141 Bovven St, So. Borton, Mass, ■''*» 

Draugija laiko susirinkimus kas si 
pirmadienį kiekvieno mėnesio 7 

, ,.vaJ. vakare/TOtalnyttnej _ 
‘ Fifth St, 80/ Boston, Mass.

193b M.

* Mta-■ t o-

salėj, 7tĮ» St, South BdstocŲl^ta

L B. K. 8ALDMAU8I0
V. J. PAAALMNBS

VALDYBA

1

t
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$ADA AltaTAd YRįA PRAS-
; O ____,_____Dorche«Ur 

f “TO. So. Roston IS®-^ ■’J
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Dabar yra ląįk.as iš kųlųp už^isą^tįiyęjj-

i

i

» >,

ėliu. Parį

konvebtų.-K

TAS B MUGĄS NBPO- . ? 
.. ' tisntoAs

Yra pastebėtina kaip greitai £ūga- 
Tone pagerina apetitą ir nuteikia pt>- 
ilsinga ir atgaivinanti miegą. Ais di
delis sveikatos Ir‘stiprumo budavoto- 
Jas išvalo kūną nuo ligas gimdančią 
Duodą, nugali > konstlpaciją, suteikia

>•

f

koins konve: j ,«r - i ert-
sakymus į greitai. Kjįipkįtės'pėįi

■ ii^UninnuMi' -
.' 366 Vest Bro«4way - ' South Bolton, Mass.

* 7.Z- ' dt • * -* ?• 41 ' t"44 ' i

■it ė ' X~:AftyįjJ
Jk

ir/l

4 •■ ■* -
< *■

i

joms geresni spetita, pageriną viriM- 
0hnąitr-pedldfna spėką Ir srerumą pas 

1 M|pnum nusikamavusios žmones. £4 
Į *S’uga-Tone ypač yra geras dėl abel- 
į mo nuirfltamavlmo Ir nusilpnėjimo, ne- 
! fau ritit ar tai paeina nuo senatvės, ko-n^i K

klw ners nžalsenėjUMlo* Ilgo*, ar prr-j M 
daug didelio M&u&mo orgentj. ląsl ■ 
galite gauti Nuga-Tone k&r tik vaistai . B 
yra pardavinėjanM. leigu jūsų perda-’ B 
vėjaH neturi ją etike, paprašykit jjf 9 
statyti Ją dHi jąe ii savo <ltiaberlo.<|S

r

v* 5F5> ' F*'

dgfOTE, KAD -

fXRAŲTmS)._.
* **■ ' •-«»,-~_į - -g ~r -- j—■Tt^r^y j

Parsiduoda šviežiausios ir geriausmsųičšd^ (Įąr- *’~1 
- žovės ir groeęri8. • - ‘ ’ A į įį

* 8PECIAL ŠIĄ SAVAITĘ J

Chop Suey g........ 7.................   .3 svarai u$ 2^^
China Bay Sauce dėl Uhop Suey..a.. J v,.. 4 bonka 25c.

•••«••••••• • 3^c» .w&r&8

357 West Brotdway \' 658—8th St, kamp. L ir 8th 8ts. 
^el. South Bolton 1129 i Tel. South Borton 3169-M.

-■ ■unw'Mtirta tii^i
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Pirmininkas — Antanas Macejunas, 
450 R Seventh SU So. Morton, M—»'

Vlceptrta.^— Povilas firolfa, '' . ; ^, 3 
554 R Fifth SU So. Boston. Mka»

Protokolą Rašt. — AdotfM Navlefcsfc jg 
274 Bolton SU So. Bogtvą, MasA;^
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naują narl< 
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riai dalyvauti ir

6 valanda; Jungtinė

Valdyba

BALTIM0R1., MD.
Balandžio 13/i, sekmadieny,

LOV7ELL, MASS.
LDS. 97 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, baland. 13 d., 
tuoj po sumos. Ateikite visi. Ge
ra proga darbininkams prisirašyti 
prie vierantėlės darbininku orga
nizacijos.

20 valatf-
. /■., . ■* ' 1

Vakarų Australijoj j

EASTON, PA

LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 
vyks balandžio 6 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainčj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti

. HL Songaila

usia iš a vizų, juo- 
Mjėsos

"Lietu vi s Gr ab orius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston 

Telephone So. Boston 4486 

Mirus Šeimynos nariui, likusiems 
našlaičiams arba giminėms pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Aš 
laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. ____________

CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 13 d. tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj^svetainėj. Visi nariai 
malonėkit? atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Netik Paryžius garsus sa
vo naujoj madomis, bet 

ir Londonas. JVTestoranai 

suvilioja publiką ne tiek pil

vų patenkinti, kiek jaunais, 

grakščiais 'tarnais pasigeri 

ti ir leisti laikų naktims.

Restoranų1 savininkai sa- 

vo tųrnamsj t y. merginoms 
c

prieš 'įstojanttarnauti sta

to sąlygas, kuriose nurodo

mi
antrų miSiį pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yrą k^eįątą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

Valdyba

HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas į- 
vyks baland. 13 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Av^, Malonėkite visi nariai ateiti, 
neg ypa svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos.

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

pragyvenęs du tris 
‘‘Visus juos išžudė 

stiprūs al-

JUOZAS (Petrui).; Žinai kį 
aš norėčiau apkeliauti aplink pa
saulį, sumušdamas rekbrdą, bet tu 
man patark, karip tas viskas įgy
vendinti?

PETRAS. Pasigamink “ftata-t 

iioną,” pasikelk nuo žemės kuri 
rytą, o žemę pati apsisuks aplink.) 
Kitą rytą galėsi nusileisti ir būsi 
apkeliavęs aplink pasaulį per 24: 
valandas. Pigu ir praktiška. “Ūk/

z PIETŲ VALANDOS
Pietų valandos, kas de

šimts metų, pusvalandžiui 
susivėlina, kaip sako pran
cūzų rašytojas Serse. Seno
vėj kalbėjo: ' ; : •x //

“Kelkis penkiose valando
se, pietauk— devyniese, va
karieniauk — penkiose ir 
gulk — devyniose. Pragy
vensi devyniasdešimts devy
nis metus.” . _/. "

XV-me amžiuje pusryčia
vo devyniose vai. ryto, pie
tavo keturiose—dienų, o- dė- 
vyniose vakaro visi jaH mie
gojo, dargi karališkuose Tu
muose. Vėliau pradėjo pie
tauti vienuoliktą vai. dieną. 
Susidėjo patarlė: “ Kelkis 
šešiose, pietauk devyniose, 
vakarieniauk šešiose, gulkis 
dešimty. Pragyvensi devy
nis kart dešimts.” .
Septynioliktam amžiujpra- 

dėjo pietauti jau dvylikoj 
valandų. Taip pietavo Liųd-

... VYRAS IR MOTERIS
— O, kaip išmintingos būtų mo-. 

terš, jei jos rastų protą, kurį vy? 
rai dei jų pameta. į

Du kartu vyras yra laiminį 
gas su moterimi: ka<la jis susi-; 
pažįsta su ja ir kada į ji atsitrau-- 
kia nuo jo.................... i “Ūk.’j

ma^i^ykštrečiadiėhy’baUndžio 2 
d., T v^L-vakarėj bažnytinėje sve
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus (cs) 
prirašyti .. ' ‘ : ' Valdyba

Skaitykite ir plnlįpirite mėnesinį 
mokiki, blaivybės ir sveikatos 

< laikraštį

"SARGYBĄ”

< W0RCESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimą? 
vyks balandžio 6,d?, Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuo jaus po su 
mo8- . Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų. 
u-'Zi ■ Kviečia Valdyba

“SARGYBĄ” skaitydamas rasi šiuos 
skyrius: 1) Mokslo popuiiarizadjo* Ir 
visuomenės klausimų. 2) blaivybės. 3) 
ūkio, 4) sveikatos, .5) gydytojo patari- 
mų. 6) advokato patarimų. 7) apival- 
n. (politikos, visuomenes kultūros ir e- 
konomfyftgyvenimo), 8) prlešalkolinls 
judėjimas (Uettvoje Ir užsienyje), 9) 
Knygų psttUlirf hr,M>) įvairenybes.

“SARGYBOJE” rašo: vysk. M. Rei
nys, prot P. 'Kuraitis, VydunaA_kan. 
Tumas, prof. Kemėšis, dr. AL Paūkaus- 
kaitė, dr. A. Gylya dr. Jtir. Raulinaltia, 
agr. Valatkai oLK. 'PaHtasį dr. D. Juš
ka Ir kiti.

1830 m. “SARGYBA" kaštuoja me
tams tik 6 litai, pusei metų 3 litai. tJž- 
riebyje 12 litų metams, pusei metų 0 
litai, z

Metiniai skaitytojai gauna priedų 
vLaimk Kalendorių” Ir loterijos bilto-

. Skaitytojų skaičiui padidėjus • ik! 
10,000 loterija bus plečiama. «JI prt- 
Mtifrta »,ooe skaitytoju. loterija bUe 
padMtot* trts kartus^t ' jį

Bkuhttft uMsakytt “Sargybą.“ kad 
nsprttftfa pirmųjų numerių.

Adrau: Kauna% Liaudies namai, 
: "SARGYBOS" adm.

Valdyba
M

• Drėgniausios pasauly vietos 
būna kalnuose. Drėgnumo 
atžvilgiu pažymėtina Čera- 
pondži, Indijoj, kur per 
metus iškrenta 11,630 mili
metrų kritulių. Vadinasi, 
jei per metus iškritę kritu
liai, lietaus ar sniego ^pavi
dalu, nenubėgtų, nei į žemę 
įsigertų, tai tiek milimetrų 
aukščio jie žemę apdengtų. 
Antra drėgniausia vieta yra 
Dubindži stotis Kamerūno 
kalnuose, Afrikoj. Ten per 
pietus iškrenta 10,500 milmr- 
kritulių. ;Tuo tarpu Lietd- 
yoj metikis kritulftj kiekis 
tėra apie 600 milinį.
■■ - -------- ė--------- ----------------------------
> _______________;___________________________ ___________

bdEDS. Tkuopossusirinkimas į-*1 
vyks baland. 6 vai vakare,
bažnytinėje svetainėje, 41 Rrov-1 
idenee St Visi nariai būtinai atei- 
kite, nes turime apsvarstyti kele
tą svarbią klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

i.g'•-<:■».*/ t.* ■ ■ Valdyba
vxš:» •** .

IS r, ; 1<T

— .sinž/:ižT—Sšžė• /1.- . -‘ 

KURT VALANDA? *
SenoVes S^bilomęčiai'pjr- 

mieji suskirstė l^tką. Parą 
suskirstė į 24, valandas/Jie 
skaitė nuo vidurnakčio iki * • . ’ ų*
vidurdieno 12 vai. . Dabar 
dėl patogumo valandos pra
dedama skaityti nuo 1 iki 
24. Pirmavalanda esti' y i-, 
dumaktį. Dvylikta valandą 
dienos vra tada, aki šaule 
stovi aukščiausiai danguje. 
Kadangi žemėje ‘ saulė ne 
krienu metu stovi vienodai 
aukštai, tai valandos ne vi
sur yra vienodos.
k: Lietuva laikosi Vidurinės t
JEuropos laiko, kurs nuo 
mūsų tikrojo saulės laiko vė
linami apie 40 minučių.

Tuo laikų, kai Vidurinėj 
Europoj (vadina»,4r- Lietu
voj) yra 12-ta valanda, An- 
glijoj, Prancūzijoj, Belgi
joj, Ispanijoj, Portugalijoj, 
Alžire yra 11 valanda; Is
landijoj, Madeiroj — 10 va
landa; Brazilijoj (rytinėj 
dalyj), — 8 valanda; Kana
doj (rytinėj dalyj), Čili — 
8 valanda; Kanadoj, Jungt. 
Amerikos Valstybių rytuose, 
Brazilijos vakaruose ir Pė- 
TU 
se Amerikos Valstybėse — 4 
valanda; Jukone ir Aliasko
je — 2 valanda; Samos sa
loje — 1 valanda; Naujoj

BRIGHTON, MASS.

Ii. D. 8; 22 kuopos mėnesini* 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
baland. 4, 7:30 vai. vak., Lincoln 
svetainėj, 26 Lincoln St. Ateikite 
riši. Valdyba

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINI KABIŲ LATKRMTĮ.
“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto

nų, eilėraščių, įvairenybių ir tt Kiekviena- 

ip e “KARIO” nr. yra linksmas skyrius “Kup?
. rinėspabiros.” v.įi : t n j

Aiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kaįJ 

- na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole- 

/ ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoji kpt. Baisūnas. Leidžia Karo 

MMo Valdyba. .
Adresu: Europa—Uthnankų Kitom, Neprftlaaao* | mybč. “KARYS.“ ’

riemavo penkiose, po Valdi; 

nįmų teatre,. kurie įai^įėfi 
kais būdavo dienos metų, 
nuo dviejų iki kętdrių va? 
landų. Pabąigoj 12-to šimife 
mečio jie perkelti nuo p^|r 

^kių iki devynių ir vakarį 
Ui-

A S :i

Gvinėjoj, Rytų Australijoj 

ir

da, Japonijoj 
da
Borneo, PiHpinuose, apie 

Kontangą ^inųo^e —- 19 va? 
Landaj Ind<jįfmuos&«»18 is

landą ; Indijoj — 17 valg^-i 

Spmąhjojį? J^agas^g- 

riy-^ TA ' valandaf Rumuni

joj, ; Bulgarijoj,^Draiki joj, 

Egipte ji- — 13

valanda.

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)___ _

. Lieturiz Gydytojas ' /- 
Ofiso Valandos: 2—4 Ir 7—9

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq. 
/ Cajnbridge, Mass.

r;-;rer, teaį

GdR-gRady 
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Yr unlverslty mediką-" 
lTška kolegiją; buvęs gydytoju Ft 
Hamilton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Patient Staff Lovvellio li
goninės. Daktaras Miesto Dispen- 
sary; sujungtas prie St John’s 
Ligoninės; Medikai iškas egzaminuo
to jas dėl Metropolitan Life ins.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
ters of America. Valandos: Antr., 
Ketv., šeštad. 10 Iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vakį, Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St Patarimai dykai.

Amerikoje metams . ..........................

, " Pusei metų ....

Liietuvoje metamo.-,

: Pusei metų ....

^DADBININKO” nupiginta kaina

ii1 nešio
ji valgiu į^sta^/jei bus ap- , 
sireiigus/ąiį šipokingu, baltu" 
bruslotu"ir trumpomis juo
domis kelnaitėmis, prie ku
rių užvelkamos ažūrinės 
juodos kojinaitės ir išpiauti 
batukai.. Savininkai moty
vuoja tuo, kad prasiveržti ‘tuoj po parapijos svetainė 
pro publiką sijonėly yra ke-
blu su -valgiais, “ Kviečia Valdybą

SARGYBA“ duoda populiarių 
straipsnių iš įvairių mokslo sričių, 
supažindina skaitytoju? su naujai
siais mokslo laimėjimais ir isradi- 
rnsis.— •

SARGYBA“ plačiai rašo svei
katos klausimais, pataria, kaip ap
sisaugoti nuo įvairių ligų, kaip 

•pečiam susirgus pasigydyti, pail
ginti gyvenimą...

•_v “SARGYBA“ kovoja su Įvai
riomis, dvasios negaliomis ir gyve
nimo nenormalumais, k. a. bedie
vybe, girtavimu, ištvirkimu ir tt.

; ./‘{SARGYBOJE“ skaitytojas ran- 
t įvairių žinių ir apžvalgų iš 

mpkslo, ineno, politikos ir risuo- 
ntenčs gyvenimo.

^-“SARGYBOS“ kaina: metams 
7—6 litai, pusei metų — 3 litai, 1 

" Ūumeris—75 centai Užsienyj dvi- 
; gubai brangiau.
^'Metiniams skaitytojams duoda 
/priedų “Laimės” kalendorius ir 

loterijos bilietas. '
L / Adresas; “ Sargybos ’ ’ Adminis- 
f tradja, Kaunas, Liaudies namai.

1 v . - , . • J?.’-• 'J’ ' f- '' f'’’

laikraštis tikriausiai gali 
" ’PAGĖttRETI DASBTNINKUI SURASTI .
’' 'KELTUS ifi B^^S yARUOt'IS , '

■ •v,,TS VALiGŲiR:iiĖEAIfIW " •'
' " ''* ■ ■ ,'ū . ..... ...................................

VLADAS P. MIKSA
49 Church St., Lowdl, Man. 

' Telephone 5788.
Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krikšty
nų, vestuvių ir Šiaip visokiem* rei
kalams.■■■ ■ ■■ >

1 ^DARBININKAI ... . r
EINA DU KAB^ SAVAITĖJE. < ; /

_ ’ • z ■* • , 

galimaItžsirašyti tik SAVAITINI

■ 7 K ai n a-r

Amerikoje metams ......................................;....... ... ............................... ... .$2.00

Lietuvoje metams ..................\.................      > . $2.50

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangių dovanų.

- Reikalauk pasižiūrėjimui.

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIOS SPAUDOS DARBUS ii 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS. ’ 5. '
• Į ’• z ■ X ' *'* ■ '• Į z ; •• ' ” <

■■ or- Reikale Kieipkitas Pas r Ii,J' įį '
’ • • j;/• f/-"- - ‘ r •1 *’ > •1J “ i nztv -c:

r H . “DAEBININ&AS” j -

. r 3Ų6 .West Broadwąy - - j • South Boston, Mass. 
v/TeL So‘ Bostori 0620 į

į ŽMOGUS 129 METŲ
! AnglųgydytojasIh/Bay- 
nardjas turėdamas savo ži
nioje 129; metų senukų Joną 
Baily NprthaiųptoęQ,ž.|mes- 
te, praneša, kadkminėtas se
nukas. višį' savo gyvenimą 
£itko negėrė, kaip tik pieną 
ir gryną Vandenį.
y Jo paprastas mąi^as bu- 
yęs daų 
da duona ir sūrus/
,♦ -

veik nevalgęs. Jis yra gana 
stiprus ir turi gerą balsą. f 
> Jis sakosi viso miesto gy
ventojus su mažomis išimti
mis vra c *
kartus.
— sako senis 
koholiniai gėrimai. ”' ~ - - -
į ' r - x “M.L.“

I
1

1


