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Bangos nekeliauja, o yra 
tik vandens- pakilimas ir at
slūgimas. Toks pat bangavi
mas dedasi ore, kurį mes

kiečių pusės Tilžės gyvento- leista. Nė kelių gramų, 
jams, grįžtantiems H Pane- kuril» Bat,l Perdaug, nepra-

•i

liudininkai t1 
pi e kėsinimo^

-Uasku-

1,120,561 vyras ir 1,219,477 
moterys. O 1929 m. sausio. 
1 d. buvo 2,316,615 gyvento
ju, vadinasi mažiau 23,423.
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_ Lavrence, Mass. — Bal. 2 

d. mirė kun. John Ollier, S.
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; Lietuvos pasiuntinybės Ma
skvoje tarnautojai paauka
vo •• Vytauto 'Didžiojo komi
tetui 480 litų: ir būsimam 
Vytauto muziejui 113 senų 
monetų, iš jų 13 senų lietu
viškų.

SPALIŲ 27 D. BUS VYTAUTO 
DIDŽIOJO BAŽNYTINĖ 

ŠVENTĖ

Spalių 27 d. yra Vytauto 
mirties diena. Tų dieną vi
soje Lietuvoje bus laįkomjos 
pamaldos, sakomi pamoks
lai. Iškilmingiausia mano
ma švęsti Vytauto Didžiojo 
štatvtose bažnyčiose. .

EINA NUO 1915 METŲ

JUOZAPO DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS'

EINA AN

> -

n i *.

ErnP’

BALANDŽIO-APBIL 4 D., 1930

v KAUNAS (Elta).'Lietu- 
,vių latvių vienybės, draugi
jos valdyba kovo 8 d. krei
pėsi į Lietuvos universiteto 
vadovybę, prašydama kvies
ti dėstyti Lietuvos universi
tete latvių universiteto pro
fesorius. Rygos universite
tas tuo atveju pakviestų kai 
kuriuos lietuvių profesorius 
į Rygos ’ universitetą. Būtų

dėstomi bendri abiems kraš
tams dalykai. , / -
• Lietuvių latvių vienybės 
draugijos valdybos pirmi
ninkas p. Raupys pasitari
muose su Lietuvos universi
teto vadovybe yra gavęs tam 
sumanymui pritarimo. Tiki
masi, kad. greitu laiku šis 
reikšmingas lietuvių latvių 
susiartinimui sumanymas 
bus Įgyvendytas. ..
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€s<gynėjas *

is, kalbama a- 
nusikaltimąy 

į didžiausių.
l šitas jų 
, jis vadi- 

s, kurį Plėč-

. j__  >
cosgrave vėl Išrinktas

AIRIJOS PREZIDENTU

-----Pnhffnds/Airi ja^ -^- Buvęs 
v Airijos Laisvos Valstijos 
i prezidentas Wililam T. Cos- <-------------------------"C.

grave vėl 80 prieš 65 balsais 
^išrinktas.

Fiąnna Fail partijos va- 
? das de Valera ir Darbo par- 

tijos vadas O'Connell nelai-!
: mėjo. •

—Tas parodo, kad opozicija 
yra silpna ir negali pakeisti 

s dabartinės valdžios politi-

" Pernai išeiviai išvežė iš 
Lietuvos 15 milijonų litų, o 
amerikiečiai giminėms at
siuntė apie 40 mil. litų.

NEW YORK. — Du teat
rininkai Mr. Cook ir Oat- 
man (pmia Cook) penki me
tai atgal pirko 10 akerių že
mės South Oklahomo j ir pla
navo kada nors senatvėje ten 
apsigyventi.

Po kiek laiko surasta, kad 
jų žemėje yrą aliejaus. Su
daryta kompanija, kuri sa- 
j ininkams moka maždaug po 
$9,000 į dieną už leidimą 
parduoti aliejų.

iXk-L'. *“*
Tokio: — Daugiau kaip 

100 žmonilįb prigėrė kuomet 

laivas Wakato Maru, kuriuo 
važiavo apie 300 japoniečių, 
kilus audrai apvirto.

KIEK GIMĖ, MIRĖ IR BUVO VESTUVIŲĮ LIETUVOJE 
1929 M.

NEW BRITAIS, Conn.—Spau
da praneša, kad A S. Petrauskas, 
namų. į pirkėjas ir pardavėjas, 
Hartfordo Aukštesniajam teisme 
gavo 15 dienų kalėjimo už taX kąd, 
jis $100 norėjęs papirkti liudinin
ką savo byloje.

Buvę taip: AJLPetrauskas pir
kęs iš J. Gagner ir A. Roy namą 
ir nenorėjęs sumokėti paskolos 
$5,995. Tada pardavėjai patrau
kė Petrauską į teismą.

Petrauskas pasikvietęs Andrių 
Petušką ir prašęs už jį būdyti ir 
jam davęs čekiu $100.

Petuška apie tai pranešęs advo
katams ir Visas reikalas atsidūrė 
teisme. - . '

Čia, sak 
pįe nepavy 
tačiau pa 
Kruvinom
darbas pažy 
nosi te r o 
kaitis su sėbrais vartojo sa-' 
vo idėjoms 
kad eiti 
nėra reikalo 
lis koldą, b 
labiau bomb 
bos, kad čia 
tarus ir tas 
kreiptas pri 
sveikatą, tu 
bę. Kaltina

i* Jis mano, 
mos aplankyti 

savim neš- 
ingą, ar juo 

, Nėra kal- 
eikiama susi

tarimas nu- 
kitų asmenų 
ir gal gyvy- 

; tardymuo- 
turėję gra

natų, nešę su^ąvim kuprinę 
tatai ir 
Tat a- 
ir kai--- * if - ’ '

^kaltinamie
ji daug ką aū

Gynėjii- kalbos.
* • *

Žymiausias iš gynėjų, (rei
kią pastebėti, kad visi jie 
teismo skirti, o ne pačių 
samdrti), Faltin, Plečkaičio 
gynėjas, pirmas ima žodį. 
Jis kalba ištįs:! valandą. 
Neneigia, kad Plečkaitis nu
sikalto be leidimo su drau
gais peržengdamas sieną,

J •

kad turėjo revolverius, da- 
leidžia, kad ir bombos galė
ję būti taip pat, bet, jis pra
šo baušti juos tik už turė
jimą, o ne už susitarimą kė
sintis ant svetimo turto, 
sveikatosz ar gyvybės. "

Be to, jis prašo į Plečkai
tį žiūrėti kaip į garbingą 
žmogų, {idealistą, kuris ne 
savo asmeniškais išrokavi- 
mais, o dėl idėjos visa tai 
(pučus rengė, bombas turė
jo) darė.

Kiti gynėjai nieko'ypatin
go nepasakė, daugiausiai 
kartdjo Faltino pasakymus. 
Pilypavičiaus gynėjas savo . ■* . ’ r

ko Green, o valdžia 
juos gerove.

Jeigu valdžia negali 
darbininkams darbo, 
l ėtų duoti pašalpą.

Smerkė valdžią užtaį,^ 
ligšiol dar nieko 
ta.

Green sako, kad vasa 
j neneši buvo be darbo 3,7 
000 darbininkų. Spėj 
kad buvo kur kas dau 
P-nas Green gal būt tiek pt 
skaitė unijistų.

Kad ir apie keturi

WASHINGTON, D. C.— 
Pereitą antradienį,--senato 
prekybos komitetus klausinė
jo William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
to apie bedarbę.

- Prez. Green pareiškė, jei
gu valdžia nesiims radikalių 
priemonių nedarbo būklę 
pagerinti, tai šaly gali kilti 
revoliucija.

Jis> reikalavo, kad senatas 
priimtų senatoriaus Wagne- 
rio tris bilius kovai su nedari 
bu., nai bedarbių nedaro garįį

Darbininkai badauja, sa- Dėdei Šamui.

LIETUVOJ VIETOJ STREIKO
AUGINSIĄ BARZDAS_ * • . w

Berlynas. -^Spauda pra- joj penkių didžiųjų 
neša, kad Kauno pašto dar
bininkai reikalauja pakelti

r-

LONDONAS, bal.-2 
Karo Laivynų Konfer

bių (įelgacijos eina prie?

DR. K. AMBROZAITĮ PAVA
DUOJA PROF. DOVYDAITIS

Vasario 28 d. išsiimtus 
Lietuvos Darbo Federacijos 
pirminiAkų dr. K. Ambro- 
zaitį 6 mėnesius iš Kauno, 
L. D. Federacijos Vyr. Sek
retoriatas, savo Kovo 1 d. 
posėdy, laikinai organizaci
jos pirmininko pareigas ei
ti pavedė prof. Dovydaičiui.

; 1929 m. Lietuvoje gimė
63,127 vaikai, kurių tarpe 
32,663 berniukai ir 30,464 
mergaitės. Taigi berniukų 
gimė daugiau negu mergai
čių. G 1928 m. buvo 65,345 
gimimų, o 1927 m. 66,114 
gi m. Vadinasi gimimų skai-• •
čius aiškiai mažėja.

Per 1929 m. mirė 39,704 
asmens, kurių tarpe 20,646

• vyriškos giminės ir 19,Q59 
moteriškosios. 1928 m. mi
rė 35.697 žmonės, o 1927 m, 
38,837. Taigi gimimų skai
čius mažėja, o mirimų didė
ja-

Pernai įvyko 17,457 ves
tuvės, 1928 m.—18,879^1927 
m.—19,528.

Gyventojų 1930 m. sausio
1 d. buvo 2,34U,038, kurių vadiname vėju. į

*

WASHINGTON, D. C.— 

Senatas paskyrė dar $2^32^ 

* 486 dėl šešių Naujos Anglių
' * ■

Žjos valstijų kelių pataisymui
? ’ 1

ir naujų pravedimūi. Ka-

t t I ’ • •
_ pridėti valstijos, tai ir susi

daro $4,464,972 jau prie 

anksčiau paskirtos sumos 

$75,000,000. Ta ’ stttna pa

skirstyta dalimis ir kasmet 

valstijos gauna kelių taisy

mui

Varšuva (E.). 
tiniu laiku lenkų spauda,’ 
matyki, nebetekusi kitų pro
vokacijos galimumų, užak
centuoja neva esantį Lietu
voj nusistatymą atsisakyt? 
nuo sostinės Vilniaus. To
kiai absurdiškai nuomonei 
paremti, pav^ oficiozas 
“Gazeta Polska” deda ži-'

’. - • i'-;- ;*» ; ; . M

nias apie Lietuvos universi
teto ir centralinio pašto rū- 
mų -staiybą, darydamas iš to 
sensacingas išvadas, esą lie
tuviai atsisako nuo savo te-* 
zės Vilniaus atžvilgiu.

PAS KĄ IR Kffii LIETUVOJE 

YRA RADIO KLAUSYTOJŲ 

Pagal radiofono direkto
riaus pranešimą. Lietuvoje 
radio abonentų (tii kurie tu
ri pas save radio priimtu
vus) iš viso yra 10,775. Jų 
tarpe ūkininkų—4,497, val
dininkų — 2,038, mokytojų 
— 1,141, dvasiškių — 305, 
moksleivių — 138, darbinin
kų — 535, pramoninkų ir 
pirklių — 1,012, laisvi} pro
fesijų •— 1,600. Taigi dau
giausia radio abonentų yra 
ūkininkų tarpe. Kaime dau
giau jų, negu mieste; Mies
te jri ~ 5,10(i, o kaimuose— 
5,685.

PATVIRriKO ATSKIRAS J
MOKYKLAS KYDAM8*

Quebec, Kanada, bal. 2. d. 
— Quebecko Legislatūra 52 

prieš 5 balsais patvirtino 

prašymą duoti atskiras mo: 

kykla8 žydams ant salos arti
* . .% ■

• 5
• i

trtemimu<it- policijos prfe^ 
žiūra: "kitus po 6 rn. ir 6 

r —

mėn. s. ;d- kalėjimo, 5 metais 
garbės atėmimu ir policijos 
priežiūra. J apkalba trunka 
valandą. Kalba labairtaktiri- 
gai ir įtikinančiai. •/ < į

jaunu, fai tuo labiau pas! 
^ai^tįnu, .-.-n

į Kiek įdomiau kalbėjo, pas- 
kutįnis. iš gyaaėjų, 'Levinso- ’/ ’> . •
Das. ._. Jis . sako, , kad kalta 
Lietuva, kaltos aplinkybės, o 
ne Plečkaitis ir jo draugai. 
" ; ' * (Bus daugiau)

LIETUVA BUS ATSTOVAUJAMA VI TAM TARDAU 
„ TIMAM GRODy KONTROLĖS KONGRESE \

suotose sferose kelia 
klausimas;' esą, atsižvelgiant 
į to kongreso ypatingą svar
bumą, reikėtų bent frims 
Lietuvos atstovams tenai da
lyvauti,, bent po vieną žemės 
ūkio rhinisterijos, žemės ū- 
kio rūmų ir Dotnuvos žemės 
ūkio akademijos atstovą.

- - --

1931 m. liepos mėnesį O- 
landijoj šaukiamas Vl-tas 
tarptautinis grūdų kontrolės 
kongresas, kuriame dalyvau
ti pakviesta ir Lietuva. Že
mės ūkio rūmai jau nutarė 
siųsti ten savo atstovą.

" ■ J

Teko girdėti, kad suintere-

VOKIEČIAI APSUNKINO TILŽĖS GYVENTOJAMS 
PEREITI SIENt

Mninkams draudžiama strei- 
kudti, tai darbininkai vietoj

■ - -.' - - ■ — - ■ ’-t

streiko auginsią barzdas, kad jei viena šalis bus įtraukt 
privertus valdžią išpildyti jų 
reikalavimą. *Jie mano, kad 
ilgo’mis barzdomis atbaidys 
rėmėjus ir jie padarys spau
dimą į valdžia. Jei dar to 
bus negana, tai darbininkai 
planuoja panaudoti kitą bū
dą, būtent, nebenaudoti mui
lo pakol valdžia nepatenkins 
ių reikalavimo.

Tai skaudi mums lietu
viams pašaipa. Mes netiki
me, kad taip tikrai būtų Lie
tuvoje, bet neturint žmonių 
rinktos valdžios, seimo, ir 
diktatoriaus cenzūrai vei
kiant negalime kaltinti už
sienio spaudos už tokias ži
nias. Talpina tą ką jų au
sis pasiekia, nes kitokių ži-• *
nių negauna.

K^lti mes patys, kad. ne
mokame branginti laisvės ir 
nusikratyti diktatoriško jun
go. • -

įstatu ir Kelloggopaktd^p

karą, kita stos ją ginti.
Spėjama, kad sutiks irki*|? 

tos valstybės. v
Šis susitarimas buvo pada* . ■ •' - •* * * 

rytas atskirai besirengiai 
prie plenarinės sesijos, ku 
įvyks penktadieny.

Italija tebesilaiko savo i 
sistatvmo lygumos su 
cija. Spėjama, kad d 
Italija bus spaudžiama 
Žadėti savo reikalavimo,'be 
ar išsižadės tai kitas klausi-* 
mas ? '.

Jung. Valst. delegacija^ 
Japonų greičiausia si 
Taip, kad konferencija 
vėl tęsti savo posėdžius.

MontreaL

leidžiama. Seniau tai atim- 
davo šita, kas būdavo, per-

, • • < H* •> J

daug; bet dabar visa kon- 
fiskuojama ir atiduodama 
'tiįzfs liaudies virtuvei, iš 
kiiri aprūpinami šiltu

ti Šato muitines pasireišku
siu aštrumu.r*

. L

'Lietuvoje 1000-iui vyrų, 

tenka 1097 moterys, Klaipė- 

pač aštriai. ėmB Maboti, kG^ dos krašte 1.000 vyrų tenka 

grižtas iš Panemuties ne- 1.114 moterų.

L %

jnunės, nusipirkus maisto. I 
Pagal esamus parėdymus 
kiekvienas gyventojas iš a- 
napus , lietuvių ir vokiečių 

(sienos, ikuris turi sienui ' pe-' 
^itį įleidimą* ir s taip vadifaft1" 
mą riaipų kortelę (•HaūsbaL 

tungskarte), gali '• parsinešti 
iš Lietuvos po keturius sva
rus mėsos ir i^ viso,iki šešių- 
svarų kito; maisto.: Paskuti

niu metuTilžės. nmitifiė^-

SOCIALISTŲ SU FAŠISTAIS 
8U8IRĖM i MAS 1 • i •• 

Austrija. — Hrr- 

tenberg miestely- socialistai

f/iųojančnN
‘kfurina kova. 16 sužeista.

MIRĖ FR. OLLIER

GATUS

Berlynas. — P< 
madienį policija pati 
17 valstybių delegatų p 
ir rado, kad 25 delegatai įva 
žiavo be jokių pasų. Jį 
areštuoti. Delegatai yra 
važiivę į Pasaulinį Valstįe 
Čiii ^Kongresą.

. L 1

is

1,1.14 moterų.

Parapijos klebono asistentas. 

.Velionis karią despotų val

džios' Meksikoj buvo pa

smerktas sušAudymui.

V.

W KINIJOJ
SHANGHAI, Kinija,’^ 

landžio 2 d. — J. M. 

pas O’Shea praneša, 
katalikų misijonierių. g 
be yra pavojuje-s i

Banditai Ka»chowe si 

kiai puola; tikinčiuosius 

pasigavę žiauriai kaA 

Tai vis bolševizmo sėkla.



artimiausiu metu Lie- 
je bus išleista brošiūra

jų išbristi. Trobesiai tebu
vę 30,000 litų vertės, o 

buvusio emigrantų tė- apdraudęs su 50,000 litų.

i
*_w mato prie ko vęcta peršamo-

naši, tiek subankrutavo pei jį draugija ir ginasi nuo jos, 
jis vienus metus mieste įmonių. kajp Kmall0. Taip> knist(l5.

Daugiausiai , bankrutuoja ki(jžiai nepraSvtan, svečiui, 
I “Kultūros” piršliui, p. L. 
.parodė duris; Giriose pa
reiškė jiems, kad jų draugi
jos savo sodžiun neįsileis; 

i pačiuose Gervėčiuose p. J. 
negali pasigirti dideliu pasi
sekimu, nors ir Įdėjo daug 

J vargo, panaudojo savo pa
žintis, giminyste ir ilgą lie- 

. žuvį. Neapsėjo ir be kers-
v

I

kaip'mėtas i

ims cigaretas
v

■ . j '

•- ■ ■ ■ l ' • ,

"ĖLĖ Camel cigarętų inspiracijai mintis buvo padaryt^ 

iusio8 rūšies. Nuo pirmo Camel cigare to išdirbimo 

iena mintis atskyrė Camels nuo kitų.

lės tabakos sumanymas, su neprilygstamu sumaišymu, 

idžiausia priežiūra—tas viskas-—yra užtikrinti malo- 

ant.
. a - < ii ->

a idealas ir už kiekvieno pakelio Camel cigarętų prak- ; 

padarė Camel populiariškiausiais cigaretais. Daugiau .

B ' ”
f "* •

r . • ; i

Uolus kultūros apaštalas , 
p. L., susierzinęs dėliai ne
pasisekimo, neteisingai į- 
skundžia gerus protingus, 
knistuskiečius ir užveda ant 
jų policiją, kad juos baustų, 

■protokolus statytų arba a- 
I Testuotu. •
l 
j Taip neduoda mums ger- 
Lvėtiškiams ramybės ta ne
lemtoji p. Alseikos “Kultu 
■ra,” ,kuxi,. kaip tuščioj i sta
tinė riedėdama, tik daužosi, 
traška, braška, o naudos iš 
jos nei už skatiką, j

r.

Kas ugdytų Jumyse Broliai-Užjtfrie- 
3iai meilę ir prisirišimą prie gimto-< ■, 
sfos šalelės Lietuvos? Kas nuolat pa
laikytų patriotizmą ir kurstytų 'kata
likiškojo idealizmo ugnį?..

— Tat dar prieš Didįjį Karą pla
čiai žinomas ir visų mylimas, didelis, 
paveiksluotas, gražus savaitraštis 
“šaltinis.” Jis nori tarnau
ti visai katalikiškajai visuomenei.

“šaltinis” eina Marijampolėje (Lie
tuvoj) kas savaitė 20 didelių pusla
pių. ir kaštuoja metams Lietuvoje tik 
8 litus, o Amerikoje 2 doleriu. 
“Šaltinis* nori tapti dvasinių tiltu, 
kuris jungtų visos Lietuvos sudus ra 
savo tautiečiais Amerikoje.

Jei dar neesi susipažinęs ra “Salti- 
mlu,* parašyk laišką Šiuo adresu: 
“šaltinis” Marijampolė, Lithuania, — 
gausi vieną n-rj susipažinimui nemo
kamai, o susipažinęs daugiau ra juo 
Niekuomet nesiskirsi. -—

8a pagarba,
“šottftUo* Adminittrącifa

FALENGVUTA BŪMčnTOBIUS 
PILVO PAKRIKIMUS

Gasni, raugėjimai, pilvo pesmagu* 
inai, nevirškinimas ir panašus j»akri- 
kiniai yru imšalinami en Nuga-Tone. 
šis puikus sveikatos ir stiprumo buda- 
votojas suderina ir sustiprina nustipu
sį pilvą ir stimuliuoja Itėglmą Rastri
nių sunkų, tuo leidžiant lengvai su
virškinti viską suvaliotą. Nuga-Tone 
taipgi pagamina ulrektinai raudono, 
sveiko kraujo. -Ils stimuliuoja ir su
stiprina nervines ir muskullnea siste
mas ir kūno organus, tuo pagerinant 
n beiną sveikatą.

Nuga-Tone išvalo kuna nuo nuodin-
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tekdavo atgailauti po kelis

t. •

ki-

ir Dievas

T

TIESIAI Į KLAIPĖDĄ
pa-

•»

f

«•

$107.00 
$181.00

• 4 *

' ■ I

iškilmingo Lietuvos

17 Baland. “UTUANIA” 
1 GegužBs “POLONIA* 
17 Gegužis “ESTONIA” 
26 Gegužis ‘LITUANIA"

V^llTUAHlA’-
V 26. i<

—■
'U

V. ■? / .V' X

Ką tik išėjo iš spaudos!
»' * A— * * _ a _

I

joj esantieji vaikai dažnai pla 
kaml žemyn galva kabinamu 
nukapojami rankų pirštai, išsa-

• i >
kinėjami kūno sąnariai, įpila
mas karštas vanduo ant galvos 
ir daromos kitos baisenybės.
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PAVASARIO EKSKURSIJA LIETUVON

Į VYTAUTO JUBILIEJŲ
Cunard Linijos Didžiausiuoju 
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dėjo daug vėliau, , o yra ir 
tekių kurios ir iki šiol iri- 
spektoriaį nedavė koncesi
jos, arba nepatvirtino mo
kytojų. 7 Revizijos komisijos 
pranešimą padarė p. Kai
riūkštis. \

.Po pranešimų išklausytos 
narių pastabos. Daugiausia 
apsistota ties mokytojų^ se- 
mįpąy^.' .’,,9uvq įsiūlyta 
sęminarijos uždarymo bylą 
nukelti į vyriausią adminis-
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Laikas greit bėga. Gąvė-
4 \ > -o

ia jau; baigiasi, tik pora sa- 
ąičių bepaliko. Taigi me- 
įs apsvarstyti,jir tinkamai 
asinaudojom tuo atgailos 
iikotaępįų. < : turjųie
asirūpinti," ar gerai atliko
me velykinę išpažintį, o kas 
ar neatlikę, kad tai pada- 
ytų neatidėlįojant-ūr tinka
mai, nes būtu koktu švęsti 
Velykas su negryna sąžine. 
Jabar tenka pasakyti kele- 
ą žodžių apie, paskutinę iš- 
►ažinties dalį — atlyginimą.
Per išpažintį Dievas atleį- 

Ižią kaltę ir amžinąją baus-, 
oę, bet lvglaikinės bausmės 
teatleidžia ir mums tenka’ 
ą bausmę panešti. Šv. Raš- 
e daug yra pavyzdžių, ku- 
ie parodo, kad Dievas at- 
eidęs nuodėmę ir amžinąją 
jausme, .vis tik baudžia..nut 
iidėjėlį čia ant žemes. Štai 
Ulorną ir Jievą išvarė iš ro- 
aus ir liepė jiems sunkiai 
lirbti. Žydai nusidėjo <pa- 
ligaminę sau aukso veršius 
r juos garbindami. Moizei 
įžtaraujant, Dievas jiems 
lovanojo. bet nubaudė tuom, 
<ad visi išmirė nematę’ pa- 

išskyrus 
Karalius

visokių kryželių ifr nemalo

numų mūsų gyvenime. Tie 
•v. • • ii r. :f kasdieniniai vargeliai kan
triai nukentėti daugrmums 
pagelbsti Dievui skolas ilsi- 
mokėti. Reikia taip pat ir 
su žmonėmis atsilyginti už 
padarytas skriaudas atsiteis- 
ti, nuplėštąją šlovę pataisy
ti, už įžeidimus atsiprašyti, kun. prof. P.’KraūjaTiš. Su-

i,l' ! I . , . • < .: . 4 -aiU'; i

Jei žmonės rimtai žiūrė
tų į atsilyginimo reikalingu
mą, mūsų sąfykiai pakitė
tų, pavydai ir kerštai suma
žėtų ir viso gyvenimo eiga 
būtų.ramesnė ir tvarkinges
nė.

Mumą smagu kai kiti su 
mumis atsilygina, tai pasi- 
sistėngkime ir kitiems tuo 
pačiu atsimokėti.
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metus.' Dabar atgaila daUg 

sumažėjo, Bet vis gi yra ūž-^ 
dėdama ir ji sąžiningai rei
kia atlikti. Žmogus neturi 
"teisės ją atmainyti' ir savo 
valia kitą užsidėtų ,bėt' pri
valo taip atlikti‘.kaip kuni
gas .uždavėpies. tai* yra dalis 
sakramentinės išpažinties. 
Gialima sau. ijždėti daugiau 
atgailos negu kunigas už
duoda, ir visi-uolesni kata-: 
likai taip daro.

Pagalios ir Dievas .duodą 
mums atgailą, daleisdamas

žadėtosios žemės, 
Tozue ir Kalebą. 
Dovvdas ,-sunkiai nusidėjb, 
iet darė atgailą,
jam atleido. Tačiau jį smar
kiai nubaudė. Jo sūnus Ab- 
salomas pakėlė maištą, ir 
Dovydas turėjo bėgti, savo 
žmonių keikiamas, p
- Trl ^eš’ 'privalome'! daSy4r 
kokį nors atlyginimą Die
vui ir žmonėms. Užtai per 
išpažintį duodama mums 
šiokia-tokia bausmė bei at
gaila. c Senovėje tos atgailos kyti žmonės — anglai. To-; 
buvo gan smarkios. Už ne- dėl dėl esamos® ten .vaikų

' ■ ■■

Maži Vaikai pardavinėjami už pi- vergijos iš anglų 'stebisi vi
nilus kaip gyvulėliai.—Vergi- sas pasauks. .

Kinijoj yra šalis vadina- 
ma Hongkongas, kurį laiką 
anglai kaip savo koloni^Ą

Šitas kraštas jau iš sėlių 
laikų pagarsėjęs vaikų ver
gija. . Ši vergija iš dalies 
dar yra beveik visoje Kini
joje. Bet dėl*-to iš Kinijos 
niekas nesistebi,' nes j L yra 
tamsus kraštas, neturintis 
tvarkos, kųrĮidųrj gyveną 
dauguma pagcfoį/lmrie ne- 
'turi jokio siįpratimo apie 
žmoniškumą ir žmogaus 
branginimą,.

Bet Hongkongųvaldo mo-'

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ 
ATMINTINU ĮVYKIU, PILNĄ ĮVAIRUMŲ IĖ MALO

NUMŲ DRL TŲ, KURIE JO JE DALYVAUS
J

IŠPLAUKIMAI LAIVŲ
Iš NEW YORKO:

. ii
'e

H

ŽEMIAUSIOS KAINOS TEKIAI
Į KLAMDĄ:

-K

Trečia klesa j viens pusę....'.
Trečia klesa į abi pusi..............
Tttrist trečia kl. i vieną pnsę.. $123.50
Tor. treč. kl. j abi pusi (min.) $204.00
Cftbln klesa............................... .... .•'$142.50

VAIKUS: Nuo 1 iki 10 metą pusė 
kainos. 1

Vt RUBIKIUS iki 1-ną metų $5.50.
Valdžios Itevenue Ir Head Tax at

skyriam.

TANKŪS IŠPLAUKIMAI LAIVŲ 
STAČIAI IŠ KLAIPĖDOS

L/' " ' ' •

SMAGIAUSIA IR PATOGIAUSIA KELIONB
- : Dėl Informaciją ir laivakorčių kreipkitės tnojaus

pas savo vietos Agentą. x

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIEN'Ų.

BALTIC AMERICA LINE

VILNIUS. < Kovo 9 d. 
Šv. Mikalojaus salėj įvyko 
metinis “Ryto” draugijoj 
narių susirinkimas, kurį ati
darė “feyto” pimiriinkas 

i » ,.,r. r.T . | L > r p,

dar jūs 'prezidiumą,! Į' kurį 
įėjo p‘ K.:Aleksa iCpiirnimn- 
kas), p. A. čičenas (sekre
torius). “Ryto” draugijos 
pirmininkai pranešė, kad 
valdybos nutarimu buVęs 
“Ryto” pirmininkas, ilga
metis Lietuvos mokyto jų se
minarijos direktorius ir se
niausias Rytų Lietuvoj lie
tuvių mokytojas p. J. Kai
riūkštis išrenkamas draugi
jos garbės nariui Susirinki
mas valdvbos nutarimą vie- 
nu balsii priėmė ir gerbiamą 
jubilatą entuziastiškai pa
sveikino'plojimu.

' Po to, pirmininkaujantis 
p. Aleksa paprašė suisrinki- 
mą pagerbti neseniai mirii-

dybai. Draugijos valdyboj 
dabar yra kun. Čibiras, p. 
Budrevičius, pr Juknevičius, 
kuų. prof. Kraujalis, kun. 
Raštutis, p. Stašys ir p. 
Šikšnys. - -

Susirinkimas įgaliojo val
dybą piririj-ir priimti dova
nojamą draugijos nuosavy
bėn turtą.

KLEBONAMS CO1

Dabar yra laikas iš kalno užsisakyti Vely
koms konvertėliu. Parduodame gana pigiai. Už
sakymus išpildome greitai. Kreipkitės pąs:

366 West Broadway
y DARBININKAS*

South Boston, Mass.
. . / ' 1 P. ’ . .

y ' i

SUKAKTUVIŲ PAMINĖJIMAS
* DAUGAVPILY

Vergijos tyrinėtojas Hong- 
konge štai ką pasakoja. 1929 
m. viena moteriškė už $20 si lietu viii rašomosios kal- 
pardavė savo715 metų" duk
terį, pirkėjas neužilgo šitą 
mergaitę pardavė kitam už 
$100. Mergaitė, nepakęsda- 
ma biaūraūs gyvenimo, nuo 
pirklio pabėgo, bet jį pagal

* --'"f •-

•pagoniškus įstatymus vėl 
buvo 'sugrąžinta pirkliui.

Vaikai pardūodami_ pra- 
dėdant 4 metų amžiaus. 
Pirkliai, -r prisipirkę j aunu 
mergaičitį ir jšlaikę jas apią 
10 inetų ^ąs -save, paskiau ynas.klaus 
parduoda- -į' pafeĮstuvy’stė&j^rąs./Įgįą’ '

• bos tėvą a. a. prof. J. Ja- 
r ‘i
blonskį.

■ iPo to sekė valdybos pra- 
nešimas apie T929_ m. drąu- 

\<Pranešimą 
t, kuri, 

ris trum-

gijos veikimą. .L^-. 
padarė rpįnninmkai 
profjKr^ijrfis^^ 
paį nušvietė “Ryiį’ draugi
jos veikimą mokyldų srity. 
Skaudžiausįas kiąųšimąs, 
uždarytosios 1929 metų mo
kytojų ; seminarijos atgavi- 

.usimas dar; ąt-» 
paaiš?

-------------------------------------
Lietuvos valstybės ženk

las (herbas) “Vytis” pra
dėtas vartoti kunigaikščio 
Mindaugo laikais (1240— 
1263 m.).

toylėti

4 namus.
H Gi nupirk^ 

lomi'prie įvairiam 
darbų. Už nepaklusnumą 
dažnai mušami ir kankina
mi kaip gyvuliukai.

Tyrinėtojas vergijos sako, 
kad į vergiją pakliuvę vai
kai ne tik plakami, bet že
myn galva pakabinami, ant 
galvų karštas vanduo lieja
mas, sukapojami rankų pir
štai, išsukinėjami kūno są
nariai, įkaitintais iki rau
donumo geležgaliais svilina
mi padai ir delnai. Bet bū
na ir dar biauriau. Vienas 
vaikas už menką nusikalti
mą per naktį buvo prikabin
tas prie lubų už kojų ir ran
kų riešų.

Tai matote, ką daro žmo
nės be krikščionybės tikėji
mo. Su žmonėmis biauriau 
elgiasi, negu doras žmogus 
su gyvuliais.

“M. L.”
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v 8 Bridge St., New York, N. T. 816 So. Dettborn St, Ohieago, HL 
Ūaioa Trati Bldg., PtitebtnvU Ya. 616 St. Jamee ti^ MontreM, (ha.
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“ŽVAIGŽDUTĖ”
Mėnesinis vaikų paveiksluotas 

laikraštis.
Eina septinti metai kas,mėnuo 

32 pusi, didumo. ‘
'L'** - •. Kaina Angelo Sargo Vaikų Są

jungos nariams 3 lit., o visiems ki
tiems 4 lit. metams. Užsienyje 8 
litai metams 4 litai jnifeįi metų., ; 
j j Tėvai, anHS^Sį Satainii^rail* 

t Jūs trokštate savo v; 
mės. Tai pradėkite: j 
mę karti jau nuo. ii

■ X

Po
nepriklausomybės šventės 
vasario 16 d. paminėjimo, 
Daugavpilio lietuvių drau
gija suruošė kovo mėn. 2 d. 
Daugavpily, miesto klubo• •
salėje grandiozinį koncertą- 
balių. kurį aplankė ne vien 
tiklie tuviai iš apylinkių 
(MiČiuniškių, Niderkūnų, 
Gryvos ir kitų miestelių), 
bet ir galybė kitataučių. Tai 
buvo visų didžiausias ir la
biausiai nusisekęs lig šiol 
.buvusių Daugavpily balių; 
Apie devintą valandą prasi
dėjo programa. Ji buvo ren
gėjų, Lietuvos konsulo Dau- 
gavpily p. A. Polįšaičio ir 
lietuvių mokyklos mokyto
jos ,p-lės Čivilytės dėka ilga 
ir įvairi. Programoje bu
vo įtraukta D. L. K. Vytau
to Didžiojo 500 metij mir
ties sukaktuvių minėjimui

p. Voica. Sekan. progra
mos numerio buvo gyvas pa 
veikslas — “Kęstutis kalėji 
j line.” Po to, p-lė F. Čivi 
lyte padainavo solo: a) Kur 
bakūžė samanuota ir b) Ka 
Zagšus. Tuo programą bai
gė. Toliau ėjo šokiai ir žai
dimai. Balius pasibaigė 5 
vai. rvto.

Svečių tarpe buvo: _p, J. 
Volonts, Daugavpilio miesto 
burmistras; p. K. Berkis, 
Daugavpilio prefektas; p. J. 
Kruminš, Daugavpilio mie-^' 
sto tarybos pirmininkas; p. z‘ 
V. Karpovič, SSSR konsu
las Daugavpily, Gryvos kle
bonas kun. Batūra; Smėli
nės klebonas kun. Vitkus 
Laukesos klebonas kun. Bek
lasius ir kiti. Svečių atvy
ko apie 400 asmenų,

“L. A.” A

*. 
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Tėvai, Mokytojai Auklėtojai,
Mažųjų Globėjai ir

- Geradariai!
Išrašydinkite Jūsų s 

b r a a-^ i e a s 6.

“SAULUTĘ!”
‘ ‘Saulutė ’ ’ daili, turininga ir 

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

Nepagailėkite vaikams džiaugs-
. . . .-t • v

mo ir naudos!

“Saulutė” eina du kartus per 
mėnesį 16 pusi, didelio formato su 
spalvotu viršeliu. Kaina Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje 
metams 12 lit., pusei metų 61 lt., 
trims mėn. 3 lt. 30 cent. Amerikoje 
ir kitur metams 15 lit., pusei me
tų 8 lt. <>

Adresas: Jurbarkas, “Saulutės 
Administracijai.

Tai 
yra visai nesunkų fi^litebrangu. 
Štai “ŽvaįgždutS”leidžiama vai
kams sviesti, dotfnti ir lavinti 
Būk tikrai vaikams geras ir pa
daryk jiems šiemet gražią dova
nėlę/ užsakyk jiems “žvaigždu
tę,” kuri kas mėnuo jiems duos į- 
domių skaitymėlių, įvairių žinių, 
mįslių, galvosūkių. Bus ir Tau 
malonų, kai vaikas skaitys ir 
džiaugsis.

Tik jpaabndyk — mūsų nerūgosi. 
Juk visaijnaža kaštuoja — vos 4 
lit. metams.

Priedij duodama loterijos bilie
tas.

Adresas :• “žvaigždutės” 
Administracija, Kaunas, Liaudies 
Namai

v *

'(pritaik^yta paskaita, kurią. 
skaitė pi A. Polišaitis. Lek
torius labai nuosekliai ir i- 
domiai apibudina Vytauto 
Didžiojo laikus ir jų “istori
nę reikšmę. Lietuvių cho
ras p. J. Dvarionavičiaus 
vadovaujamas, išpildė Lie
tuvos ir Latvijos himnus, be 
to keletą lietuviškų daine
lių. Po to buvo pastatytas 
Čiurlionienės vieno veiksmo 
vaizdelis “Kuprotas Ože
lis.” Ir čia'svečiai turėjo 
daug aploduoti, nės veika
las buvo kuo geriausiai su
vaidintas. Deklamacijų dalį 
atliko p-lė E. Gabrenvtė ir

Y

STASIO PILKOS
* Nauja Knyga

“JAUNA KŪRYBA”
su paveikslais

Daug rimtų ir juokingų pasi 
skaitymų dainelių deklemaci 
JV
Verta
muose

S Dienos Per Vandenyną 
ras cmntBotma^-e mraos 

PKRBRŠNENĄ
k Važinokite į ir iš

LIETUVOS
Šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais 

B1EMEN ir EDROPE 
Mažiau Negu 8 dienos į Lietuvą.

Taipgi reguliariai safar
■ grupe pa?

Ari važinfjjpiai su garsia 
;įeryWj garlai^Į/.-. 

Pato?ns ir tiesus snsinejlmaM' su

Dėl Kugrjžlmo lindy- 
mą ir kittj informa
cijų atslklauakit na- 

'Vo vietinio agento 
arba

A,U

bite Kampos Salimi.

66 STATĖ 8T>
BOSTON, MASS.

IŠ NEW Y0RK0 PER SOUTHAMPTONĄ 
Į LIETUVOS PORTĄ |'*|£L| Z V

- KLAIPĖDĄ
—... Ekskursiją asmeniškai lydės

EasĮ St. Loum R. K. Parapijos Klebonas 
Gerto? Kun. S. E: K0LESINSKIS 

914 N. 15th St, E. St Louis, III.
Gegužės mėnesis—tai smagiausia laikas keliavimui 

ir Lietuvos aplankymui.
Kelionėn išrengia visi Cunard 

Agentai

CUNARD LINE
33 stati mm . Bonos, mus.
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kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.
Kaina tik 25c. -

Už persiuntimą prisiųskit 
3e. pašto ženklelį.

“DABBDnNKAS”
336 B’way, So. Boston, Mass, j

■ _______ ______ _____________________ , .*4

Statement of the Ownership 

Mana^ement, Circulation, etb., 

Reųuired by the Act of. 7

Congress of Auguti 24, 

1912; /

of Darbininkas pablished Seml-weekly 
at Boston, aMss., April 1, 1930, Štate 
of Mass., County of Suffolk.

Before me, a Notary Pnblic In 4 
andfor ine Statė andcoontry aforesaM, 
personaUy appeared Mary F. Dusey, 
wbo having been daly sworn aecording 
to law, depoaes and says that fte ts the
Manager of the Darbininkas and that " 
the folk>wing-18, to the best of her < 
knowledge and bellef, a trne rtates> 
tnent of the ovnership, vana<aneni 
etc., of the aforesald pubMcatton 'fot 
the date shtnra in the abore captton, 
reęnlred by the Act of Aogust 24, 1912, 
embodled ta Šection 44ą Postai Lava 
and Regulatlons, prlnted oq the reversą 
of tais fturm. to vrit;

1. That the narnės and addmKs of 
the pubUshėrs, edltor, and bostaeas 
mąnagers are: Publtther St Jos. Lita. 
R. C. Ass*n of Labor, 808 Broadway, 
So. Boston. Masą.; Edltor A. F. Knel- 
tys, 291 Pleasant St, Canton, Masu 
Buataees Manacer, Mary F. Dasey, 9 
Femdale Rd., Roallndale, Mass.

2. That the ovvners are:’Satat Jos.
Lita. R. C. AMfn.of Labor, 888 BroaS* 
way, So. Botioa, Mma - ■ v’ -

Vladas-Panlanakaa, Prestdrat M 
DavidMn .SU Dtreen, Mass.

* M F. - NhėSys — Sacrttary, 291 
Ptaaaant St, Canton, Maaa.

Antanas Vaislamkas — Treasnrer 
871 Porttand Bt, CambrMco, Mass.

3. That tae knovrn boaAoMsn 
BKHtcagMa, tad otter ■( 
ovrntns ar hoMtaf 1 pat 
of totai amount of boa 
or other saenrttkaaro: h 
Brootlja, N. X (

F. nears. Bos 
8worn to and tobOcrt 

thls 31st day of March, IMK
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ogo, peš angelams Dievas 

kepė ąpie tąvę, kad n* 

Uotų tavę ant rankų, idant 

{njesužeistumei sa^b kojų į

akmenis. Žiūrėk, koks gu- 

druolią: jis wįwa Kristų, 
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KOMUNISTAI ĮRODO 
DIEVO BUVIMĄ

-v

' Komunistai savo spaudoj sukelia pasigailėjimo ‘kaip 
klaidingai praneša, kad Po- beprotystė. Žmogus prara- 
piežius laikė mišias prieš so- dęs tvarką galvoj ištiesų la- 
vįetus. 
viętus.
niekados nesimeldžia, prieš 
savo priešus, bet už juos, 
Vadinasi, nenori, kad juos 
Dievas nubaustų, bet kad at-' 

.Verstų. , Bažnyčia meldžia- 
si, kad' paklydėliams Die
vas sugrąžintų protą, nes 

-bedievystė juk ne kas kita,
’l .

kaip tik beprotystė, sulvg 
šv. Rašto: ‘‘tarė beprotis sa
vo širdyje: nėra Dievo.” » 
>• Bolševikai daug kupini 
parodo nutolę nuo sveiko
jo proto. Jų ekonominės 

•jtefonnos atrodo labal.nai- 
vios ir vaikiškos. Rodos nie- 
ko nesupranta apie žmogaus 
prigimtį. Nė pirklvboj; nė 
pramonėj nenusimano, o jau 

_įūldo tvarkyme tai padarė 
tikrų chaosą. Ir kantriausi 
žmonės turėjo prieš juos su- 
kilti, neš viskas, kas prieši
nasi sveikam protui natūra
liai nepakenčiama.

Tikėjimo engime jie taip
pat parodė trumparegystę 
ir tikrai pakvaišusią, his- 

■* terišką neapykantą. Pa
saulis pamatė, kad turi rei
kalą su pamišėliais, ir natų- geriausią įrodymą, kad jie 
raliai visi meldžiasi, kad j tiki į Dievo buvimą, tiktai 
Dievas pasigailėtų nesusi- Jo neapkenčia, 
pratėlių. Nes nieks tiek ne- .

dęs tvarką galvoj ištiesų la- 
Ne, jis laikę už so- bai smarkiąi nubaustas. Ne- 
Kataliku bažnvčia bereikalo žmonių sakoma, 

kad jei ką Dievas nori nu
bausti, tai pirmiausia jam 
protą atima. z 1 ’ -

Visam pasauliui besimel
džiant už proto ligonį, paeP 
jentaš dar nesveiksta. Ko
munistų spauda nusiskun
džia: bereikalo,, girdi, ją įT 
tariama, kad nori panaikin
ti Dievą, nes Dievo, siko, 
visai nėra. Ir kiek, toliau 
tas pats rašė jas pareiškia, 
kad kiek ilgiau pakovojus, 
Jehova (Dievas) visiškai iš- 
nyksiąs.t į • ....

- -į
Čia sveikam protaujan

čiam žmogui savaime ateina 
klausimas: jei Dievo nėra, 
tai kam Jis turi išnykti? Ir' 
vėl: jei Dievo nėra, tai kam 
prieš Jį kovot? Jau savo 
nuolatiniu kovojimu prieš 
Dievą bolševikai geriausia 
įrotlo, kad Jis yra. -Ir jie ti
ki į Dievo buvimą, nes jei 
netikėtų, tai visai ignoruo
tų. Juk visuomet ignoruo
jama tą, ko nėra. Taigi ko
vodami prieš Dievą, komu
nistai nejučiomis , patiekia

pritaikytl 

t Tąčiau Išganytojas^griez 

tai'atmetė tokį šy. Rašto 

“profesorių” ir pasakė jam 

be j<Aių ceremonijų: “eik 

šalin, šėtone!”

Katalikai privalo turėt 
kantrybės, bet ne vien tuom 
tikslu, kad laįsvamamai 
daužytų juos per žandus. 
Daryt smagumo laisvama
niams1 tai ne katalikų užda
vinys. Jų kantrybė turi būt 
tiksli ir pelninga. Kantry
bė tai ne liūrbystė ir apsi
leidimas. Ji turi nešti tei
giamų vaisių. Kristus ir 
buvo mušamas veidan,' kuo
met to reikalavo Jo kančios 
eiga, bet yra buvę valandų, 
kada Kristus labai energin
gai pasmerkė Dievo priešus, 
—ar tai žodžiu, vadindamas 
juos veidmainiais, pabaig
tais karstais ir žalčių gimi
ne; — ar tai darbu, pliek
damas juos botagu. Katali
kai privalo sekti Kristi; ir> 
Jo kantrybėje ir Jo uehfme 
Dievo garbę palaikyti

VILNIAUSLIETUVIU
VEIKeJO SUKAKTIS

■ • . ■ - -

r-VII^TI.UB/«yri KoVQ 5- d* 
sukako 75 metai dideliam 
lietuvių švietimo veikėjui 
Juozui Kairiūkščiui, buvu
siam Vilniaus lietuviu semi- 
narijos direktoriui. Juozas 
Kairiūkštis visą savo gyve
nimą išmokė, nuolat kovoda
mas su svetimaisiais, dėl tei
sių švietimo srity. Prieš ka
rą jis kovojo su rusų reak
cija, išskyrus mažus protar
pius, su Vilniaus okupan
tais. Vilniaus mokytoji! se
minarijoj jis dirbo, kol ją

f-

»

K.
»•

j > ... _____ _______
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Keleivi n i nkai mėgina des-
> tyti katalikams šv. Raštų.

Girdi, Kristus įsakęs, kad
* jei kas tavą muša žandan, k •

tai atkreipk jam kitų. Tje- 
L sa, Kristus taip įsakė, bet

Jo patarimas bendrai tinka
> visiems žmonėms* ir kelei-
* . I t. ' '

vininkai nuo jo nėra liuosL
Nes jei kas nori bedieviauti, 
tai dar iš to negalima da
ryti išvados, kad jis i&ri- 
suks nuo Dievo teismo. ^Te.

, Dievas teis keleiviūinkus ly-
* gini kaip ir katalikus, ir 

bedieveliama nebus pasitei- 
Į ' ginimo, kad-jitf nepažino 
f * Kristaus mokslo, ypač to- 
i kiems, kurie dar ir kitūs no- 

’ ri mokyti §v> Rašto. Jie
* .matomai nori mušt žandan 

ms ir reikalauja iš jų

sukti iš to bendro žmogiš
kumo dėsnio: nedaryk to ki
tam, ko patsai sau nenori.

Čia bedievėlių logika gan 
įkeista. Kuomet Lietuvos 
tautininkai-diktatoriai en
gia katalikus, tai socijalis- 

r * •

tai-menševikai iš to džiau- 
giasi ir pilnai pateisina en
gėjų elgėsi, bet kuomet tk 
patys diktatoriai patamdo 
Šonus čičilikams, tai tuomet 
daroma triukšmo, * kad do- 
mokratybės principai panei
giami. O katalikų engimams 
pateisinti bedievėliai net šv. 
Raštų cituoja. Bet įjie fle 
pirmi tai daro. Ir kipšukas, 
matydamas Kristi; išalkus 
po ilgo pasnyko, pristojo J 
gundyti ir tuoj parodė, Irai: 
irjis.su šv. Raštu apsipaži

» ‘ ■ * • *-• ,r * 

neuzdarinės, bet komisarai 
savo kerštingą darbą varo 
su dar didesniu. įsiutimu. 
Jie organizuoja, traukia 
žmones į draugijas, kurių 
tikslas yi*a kovoti prieš tikė
jimą. Štai, valdžios aprno- 
kama organizacija, vardu 
Bezbožniki, dabar Maskvo
je .laiko savo speciali kon
gresą rr daro naujus planus 
kovai prieš tikėjimą.

Švietimo, komisionierius, 
prof. Jaroslavski, pirminim 
kas Bezbožniki organizaci
jos, atidaręs kongresą pasa
kė, kad nutarta yra draugi
jos vardą permainyti. Bez
božniki nuo dabar vadinsis 
“Kovojančių bedievių uni
ja...” Kongresas planuoja 
kaip pajuokti Velykų šven
tes. Nutarė visoje Rusijo
je, sudaryti programą su į- 
vairais perstatymais, kon- 
ceriais ir tt. Tas prasidės 
nuo balandžio 15 d. ir tęsis 
iki gegužės 15. t Visoje ša^ 
lyjė bus daromi susirinki
mai, prakalbos ’ rengiamos, 
teatrai vaidinami, šokiai ir 
visokie ištvirkimai leidžia
mi ir paskatinami. Yra ski
riamos dovanos už šlyk-

*■<'
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šventes- ir išniekinanti Kris

tų. Maskvoje, Didžioje Ka

botoje planuojama turėti di- 

džiausiu parodą; išjuokiant 

Velykų šventes. Darbinin- 

kąųiS: bus daromi išvaziavi
niai ir duodamą visa laisvėj

ščiausiai prieš tikybines dai- 
nas ir dramas parašytas, 

ir . miesteliuose 
bus dardrrli įVaibūš įsai*koda
vimai išjuokianti Velykų

k.

X.

r
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jimo priešų.' < .

Taip tai Sovietų valdžia 

nebekovoj a prieš Dievų. Ką 

reiškia valdžios pareiškimas, 

kad nebeitoVosi Melagystė. 

Kuomet mes Švęsime ŠV. VeT 

lykas atsiminkime it mels

kimės už nelaimingą Rusi-

ją« .. *?■<

'»

Prancūzų mokslininkas gy

dytojai Ikar neseniai pa-, 

skelbė darytus per ilgus inė- 

tūs' tyrimus. Jo manymu.

v.V

“Lietuvis Brazilijoj”, ra-

m .
. K

r * •

turime 2 lietuviškus laikra
ščius, kurie gyvena jau ge- 
rų laikų:

Pirmas, grynai lietuviš
kas laikraštis — “Lietuvis 
Brazilijoj.”' Jų tikrai gali- 

vio draugu, ne^ jis tik vie
nas išeivių reikalais rūpina
si ir, lyg nakties žiburys, 
šviečia išeiviams visuose jų 
reikaluose. .

so:
“1930 metais sausio 21 d. 

suėjo lygiai 4 metai, kai pir
ma lietuvių emigrantų gru
pė pasiekė Braziliją ir išsė- 
do Santos1 uoste. ... < ma pavadinti išeivio lietu-

Kraštas svetimas, žmonės 
nepažįstami. Daug kas nusi
minė. ' ’ •

Pirmų dienų imigracijos 
namuose buvo pasakytą lie
tuviams emigrantams kalba, 
supažindiųo su busimuoju 
gyvenimu ir t. t. .

Po dviejų dienų išsiskirs- 
to visi lietuviai po plačiu 
Braziliją*- ięškodamiesi dar
bo. Daugiausia važiavo, ži- 
noma, į fazendas. Sao Pau
lo mieste liko tik 5 pavie
niai ir 2 šeimynos. Tai vi- į» 
si Sao Paulo lietuviai, pir-

t /zA- * i *

iriosios emigran

X
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SVETIMŠALIAI LIETUVOJ
‘ ‘ -.T r-- •
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lenkai uždarė 1927 metais, 
"tačiau senelis” ir toliau pa
siliko Vilniuj ir iki šiolei te
bedalyvauja lietuviu viešam 
gyvenime. Daugelis mūsų 
žymesnių visuomenės veikė- 
jų yra Juoz. Kairiūkščio mo
kiniai. Jubiliato sukaktu
ves atitinkamai - paminėjo 
tiek Vilniaus lietuvių spau
da tiek visuomenė.

TUpeS.
Pradeda kas kart dau

giau. važiuoti lietuvių. Gy- 
venimas darosi šiek tiek į- 
vairesnis ir linksmesnis. At-

Uckus. Jų pastangomis Ta
po išleistas pirmas lietuviš
kas laikraštis, “Brazilijoj 
Lietuvis.”

Gyvenimas įvairėja. Pra
deda lietuviai jau ir kultū
rinį darbą dirbti: leisti lai
kraštį, daryti susirinkimus, 
spektaklius ir t* t.

Kaip upės vanduo nuplau
kė 4 metai. Per tuos metus 
organizacijos tvėrėsi ir. ir
davo ; laikraščiai gimdavo 
ir mirdavo. O šiandienų jau

JVidatts reikalų ministeri
jos žiniomis šių metų pra
džioj buvo Lietuvoj 17,985 
svetimų valstybių piliečiai.

Amerikos Jungtinių Val
stybių — 262, Anglijos—98, 
Argentinos —- 8, Austrijos 
—176, be pilietybes—10,463, 

- 4, Brazilijos —

Virgis

IŠDAVIKAS
Aš labai mėgstu klausyti pasakų. Dabar jau 

netaip, bet pirma, kai dar buvau mažesnis, tai 
susitikęs senelį Nikodemą visada prašydavau jį 
šį tų pasakyt i. O geras senelis mėgo vaikus. Tie
sa, iš pradžių nesutikdavo, bet prašant, palinguo
davo žilą galvą, paglostydayp žemyn nulinkusius 
ūsus ir atsikosėjęs imdavo pasakoti. Taip man 
kartą paprašius, jis, kaip paprastai, ėmė spirtis.

— Nemoku, o kurias mokėjau, išpasakojau. 
Kokios čia mano pasakos, sūneli!..

— Pasakyk seneli — prašiau jį— aš žinau, 
kad tu moki. 'Nejaugi tau gaila?

— Na, gerakJdet jau daugiau neprašyk!
— Ne, seneli, ne! — Tariau nudžiugęs, nors 

tikras buvau, kad ir kitą kartą papasakos.
— Tai bepasaka — pradėjo jisai’— bet tik

ra liesa. Tai buvo mano atminime. Buvau jau 
geras piemuo. Tų vasarą ganiau. Viena ket
virtadienį man išpuolė būti namie. Lijo. Visi 
pusryčiaujam.' Tik1 žiūrim kažkoks genis atei- 
ha. Iškarto, niekas nepažino. Visas šlapias— 
nė vienos sausos siūlės. - Tik kai įėjo pirkion, 
tada, jau pažinau senį Trapiką.
šio tėvas! — Įėjęs pasakė pagarbintų, apsidai

rė, nusiėmė nuo pečių maišą ir atsisėdo. Mes 

jau žinojom, koks čia keleivis.; Bet-np tik mjes, 

o* ii* visa apylinkė Žinbjo. Kur f ik Parody

davo, visut žmonėms užtekdavo lietuviŠcbų ktiy- 

gų. ’ Pradėjom jį klausti, ar galima gmiti mal;
..v__ ___ - i _ _

f •

Tai šito rai-

.. . .s *■ \

labai dažnai laidojami dar. 
nėrishr mirę žtnonfs/.^ Mat, 
sutikit nustatyti žmogaus- 
mirties laikas ir riba. Kada 
žmogus nustojo kvėpavęs ir 
jo širdis jau nemuša, tai dar * 
nėra jokia mirties tikreny
bė. Atskiri kūno organai bei 
atskiros kūno dalys kartais, 
dar gana ilgai gyvena. •- 
< Jam pavyko nustatyti, 
kad numirėlio dažnai dar 
auga nagai ir plaukai. Taip 
pat išgulėjusius kelias va
landas ir pripažintus tikrai 
mirusiais atgaivinti pavyk
davo, vartojant širdies ma
sažą. ;

: Buvo atsitikimų, kad žmo
gus pripažintas mirusiu ir 
iš išgulėjęs 30 valandų, pa
vyko atgaivinti širdies ma- 
sažarimu. Tiesa, šitie atgai
vinti dažniausiai gana greit 
vėl numirdavo, nes jų kūnai 
buvo nuo ligos labai nusil
pę. -

Kitus, ypač perkūno už
muštus bei elektros, prigė
rusius, pasmaugtus, kurių 
kūnai buvo sveiki, pavyk
davo visiškai atgaivinti net 
po dviejų dienų.

Ikar tvirtina, ^og labai 
sunku nūstatyti, kada žmo
gus tikrai yra miręs. Dąž^ 
niausią toki, kuriuos laiko 
mirusiais, dar hera rintę, o

Belgijos
3, Čekoslovakijos—129, Da
nijos — 66, Estijos — 85, 
Italijos — 9, Latvijos 1,422, 
Lenkijos -^15, Norvegijos 
—J5, Olaųdjjos —12, Pales
tinos —■, 29, Praneūžijos — 
23, Rumunijos — 22, SSSR 
—95, Pietųslavijos—2, Suo
mijos—18, Švedijos — 122, 
Turkijos — i, Vokietijos — 
3,180, Vengrijos —16, Dan
cigo — 15, Graikijos — 11, 
Vokietijos, optantų— 1,679 
ir kitų valstybių — 2 pilie- 
M* • * *ciai.

♦Svetimšalių skaičius Lie
tuvoj maž-daug pastovus ir 
per mėnesį sumažėja ar pa- savo ašį apsisuka per 25 mū- 
didėja tik viėnu-kitu šimtu, siškes dienas.

,29, Ptafieūžijtte — e,'o
1 jie miršta tik daug vėliau. 

Ikaro nuomone, nemaža lai
dojama žmonių, turinčių dar 
savyje gyvybės.

•k
I “R-tas”

' r ' •, , * .
Saulė, kuri mus šildo yra 

tokia didelė, kad iš jos gali
ma padaryti 1,300,000 tokių 
kamuolių* kaip žemė. Ji apie

blausia pageidaujamos). Senis užklaustas dar 
kartą 'apsidairė ir metęs tiriamą žvilgsnį į ma
no tėvą, Dieve duok jam dangų* atsakė užkimu
siu balsu — šiandie vakare pro sodžių ’važiuos 
žmogus su šienu tai galėsit gaut. J o arklys bus 
baltas, taigi lengvai pažinsit.

— Tai kodėl, seneli, maldaknygių nepirkot 
miestelyje ? — užklausiau Nikodemą. ' .

’ — Tada buvo ne tie laikai. Dabar lietuviš
ku knygų gali galit knygynuos ir net pas “škap- 
lemiką,^ o tuomet to nebuvo. Lietuviškas kny
gas slapstė, su didžiausiu vargu ir pavojumi ga
beno iŠ Prūsų. O jei .tik žandaras pagaudavo 
ką jas nešant, arba rasdavo pas ką nors, tai tą 
jau arba visai nukankindavo, arba vos gyvą pa
likdavo. . / . '
\ —Tai-vakare maldaknyges gavot? — vėl
pertraukiau senelį, nes man norėjosi sužinoti, 
kas buvo toliau.*

— Maldaknyges, sakai? Gavom, kaip gi. 
Dar ir nebet kokias.'- Kai tik Tropikas išėjo iŠ 
mūs, aš tuoj pas Stanevičių ir papasakojau, kad 
vakare baltu arkliu atvež maldaknygių šiene 
prikrautu Ši žinia perėjo visą kaimą ir visi 
su didžiaūsiu nekantrumu laukėm. Tą dieną 
vis sodiečiai niekur nėjo, nei važiavo, nes smar
kiai lietus lijo. Tik Stanevičius sužinojęs, kad 
vakare atvež maldaknygių, tuoj ant arklio ir 
miestelin. Mes nięko blogonemanėm.H ,

T— —vakarėse visi dairinėjomės, ar liepa- 

nogaus su šieno vežimu. Nekantru

mas visus erzino. Pas mus susirinko pilna pir-

• J

jei neįsigyt maldaknygių, tai bent pamatyt tą 
gerąjį senį, kuris atvež jas.

Pagalios sulaukėm. Į sodžių įvažiavo veži
mas šieno ir kažkoks barzdotas senis, kuris kie- 
ravojo baltą arklį, sustojo kaip1 tik prie mūsų 
namo. Arklį pririšę, įėjo pirkion ir pamatęs 
tiek daug žmonių net krūpterėjo. Mandagiai 
paklausė ar kas nenori įsigyti lietuviškų mal
daknygių ir gavęs sutikimą norėjo išeit, betekai 
risi ėmė paskui jį veržtis oran, jis atsigrįžo ii 
risU8 sulaikė. '

— Palūkėkit, aš pats atnešiu,, nes pama
čius būrį žmonių prie vežimo, pultų įtarimas 
ko, žinoma, nei jūs, nei aš nelabai norime.
,, Viri paklausėm ir nėjom. /Tik mes keli vai 

kai išsprukom priemenėn. Senis nuėjo, virve: 
atrišė, pašnabždėjo ką... Tik kai ims judėt 
vežimas ir iš Šieno tuoj iššoko penki žandarai 
Pats senis sermėgą numetė, barzdą nutraukė ii 
visi nutvėrę šautuvus begini pirkion. Mes nie 
ko nelaukdami pro kitas duris , iš* priemene; 
laukan ir pabėgom. O kurie buvo pirkioj, yi» 
io įvykio nematė, nes namas ne prip kelio sto 

vėjo. Mes pasibėgėjom kiek ir -vėl norėjom 
grįžt, pažūrėt kas bus. bet bijbjom. Neilgi 
truko riša scena. Tuoj išgirdom moterų tfks 

mą, spiegimą. Och! — Atsiduso seneH%—Kai] 

šiandie atmenu... Išvarė H pirkim yisus aj) 
daųlytnu, apkrurintua.. . ,

- Tavo seneliu buvo žandas perkirstas, o Ęfv 

mimui galva... Viri eina nurimimh Vyn

galvas nuleidę tylomis ašaras šluostu JCi

Jau pa

matysim žmoghus su Šieno vežimu. Nekantru-
• • • ’ ___ s? 1 __
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Už lietuvišką
Už lietuviš-

mėsa kiek brangesnė. Ir 
viskas. Dabar kas brangu: 
Butas vidutinis šeimynai 
Kaune kainuoja apie 200 lt. 
iš dviejų kambarių' ir vir-

- b '

pie 5000—6000 ^akrų

*

*
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Paklausiau senelio.
Kur ? Tai dar 'tu -klausi? ‘ Sibiran T..

* i <* ' T* t r ■ ■■ ' <

pasakyta ir kitų reikšmin
gų kalbų, padeklamuota, pa
dainuota ir gražių monologų 
pasakyta. “Vienybė”

*
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pažiūras irs 

diegti savo šeimynos nariuo

se, kuomet girtuoklis vien 

moka keiktis u*'plūstis. Jis 

pats, jo šeimyna ir namai y- 

ra švarūs,“ girtųpklio gi 

tuoni tarpu yra apleisti, ne

tvarkingi. Blaivininkas ląė- 

ku eina ilsėtis; jo jovi.sy’a- 
ri it patogi. Giitubklis-gi 

nesupranta nei laiko, nei 
tvarkos, nei švarumo. • Jis 
pękfįtęs pats, o įsirioglina

r.

vii šu gaudančia galva'ir 

surūgusia dvasia. > Tat aiš

ku, kad blaivus gyvenimas 

duoda .žipogui moralę nau

dą, kas yra vidujinis pasi

tenkinimas. Tu,. skaitytojau, 

? J ei ne, ;^$0- 
«a*-’ «irtu<ąjiįUyi- 
mas tjių atėmė? Jei taip, 
tad pamesk gėręs ir įgysi tą 
vidujinį pasitenkinimą! Gal 
sakysi: negaliu, neturiu už
tektinai valios. Pamėgink 
pažiūrėk ar tu vyras, ar 
burbė. Stengkis, kariauk — 

į t
būk wras ! '-
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Daugumas lietuvių iŠei 

kanadoje : pradeda .1 

galvoti apie nuosavų^ 

įsigijimą; Saakatch 

vincijoje neseniai 

^ikūrė 20 tietūvių 

Vienas iš jų turi r 

hėt 1280 akrų žen 

šieji vidutiniai tui’i po CK 

600 akrų. 

kad vien Saskatcheno' 

vincijoje lietuviai valdoj
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J^aūgejo, bernelis, mergu
žėlė, žaliosios gamtos, žie
dais išmargytam lopšy—jau 
jis svajoja apie miestui A- 
pie puošnų, blizgučių pilną 
gyvenimą; triukšmingi}, mie
sto gatvių judėjimą, gražius 
rūbus ir tt. ir tt.

Miesto ilgesys brando kai
me jau labai senai. Sukū
rus nepriklausomą savo val
stybę Jis dar la’bįau padidė
jo. Pramokusi skaityti kai? 
mo dukrelė lygiai kaip ir 
lankanti gimnazijos rūmus, 
— ir sapnė sapnuoja miestą. 
Skaitlingesnės šeimynos sū
nus, nors ir. sočiam ūky iš
augęs, lygiai kaip ir einan
tis aukštosios mokyklos kur
są — braižo galvoje savo 
planus apie gyvenimą mies- 
te.

Nelengvos, tačiau* tos sva
jonės. Išmokslintųjų nau

jos garbės pirmkjL skaitlingi kadrai, senai 
užpilde visas, kad ir pras
čiausias, įvairiausių įstaigų 
vietas. Nevisieitts pavyko į- 
sikurtį, kad gyvenimas būtų 
sotus ir ištaigingas. Dar 
mažiau rasime* kuriems lik
tų keletą centų į taupomąją 
ka4- U p i /'

t Universiteto diplomai jau 
kaskart ‘magiau padeda, šil
tesnės ' yieti® įsigyjiŲiuC 
ŠtAi/tMena;ipan€4e farnauja 
vienoje ; ministerijoje nuo 
1923 metų. Ji baigė net u- 
nivėrsitėtą sykiu eidama sa
vo tarnybą;. Algos padidi
nimo dar tebelaukia. Du 
šimtu litu mieste nedideli 
pinigaį_ Tiesa'd®a~Trigi,

• -S. u g; j j
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tuvės. Malkos, šviesa — 

biudžete riihta porieijar

" > ■ - .. » ’ JA v>. -

. O drabužiai, siuvę j as f Kar
tais ant dramos spektaklio, 
į operą .ir ft. ir tU K Cento 
nebeliks nė vieno kišeniuje.

Be to, nauji ieškojimai, 
nauji pa^įūlymai,. valdinin
kų tarnybai —- verčia senuo
sius dirbti savo darbą stro
piai, eiti uoliai savo parei
gas. Teisingumo jausmas, 
darbštumas bujoja* nes kiek-

J •

vienas daboja savo tarnybą, 
kaip akį kaktoje.

Be taupmenų valdininkas 
nesiskubina šeimą kurti. O 
panelės pilnos susirūpinimo 
sęsta. 7 Vienas, girdėjau, ke- 
letos dukrelių tėvas nusi-

Z *■

skundė: “.«.Ir nusibodo tos 
dukterys Kiek metų sykiu 
gyvenam, mums tėvams jos 
nebepatinka; o joms gal būt kurinių savo nri<plačiai 
mes seniai.—Metas būtų ir 
vvrai susirasti!.. ”•z ~

Vis dėlto nelengva susi
rasti.

Darbininkai. Juodadar
bių mūsų miestai labai ma
žai reikalauja. Pramonė 
maža, jauna. Ji ir nebus 
didelė,' nes žemės sluogsnių 
turtai neištirti, gal būt ir 
neturtingi.ž Amatninkai tu
vi «dajbo-dirbtuvėse ir prie

į 
į labinus dar suskretusių lo
va. Pirmasis iš ryto atsike
lia linksmas, pilnai atsilsė
jęs ir kupinas naujos ener-

KAIP KAUNE PRALEIŠTA BLAIVYBĖS SAVAITĖ *
■ Paskutiniuoju laiku 
darbių skaičius Kanada 
žymiai padidėjo, bet yra- 
ties, kad daug dai 
galės gauti darbo pi 
žinkelio darbų, nes didžiau*? 
šioji Kanados Gele 
bendrovė C. P. R. a 
50 mil,"dolerių naujiems 
ležinkeliams tiesti. .' C;

Kanados laikraštis “Moi 
real Star” viename iŠ D

moralės naudos, kAs yra vi- 
įijihis- patenkinimas — 
dvasios ramybė. Šis vidų- f • r. 5 '
jinis—dvasinis pasitenkini
mas yra įgijimas savo nuo
sava liuosa pastanga darant 
ką-nors naudingą, gerą. 
Žmogus,' atsiturįs nuo gir-

spėkomis tuoklystės, turi' tą morali 
džiaugsmą, kad jis žino jog 
nėra alkoholio vergų, kaip 
kad daugelis' jo pažįstamų 
ir draugų. Jis supranta,' 
kad jie yra tikrais ligoniais, 
kurių kūnas, protas ir valia 

sūvąržyti alkoholio,
» 

■Jis džiaugiasi, kad jis/nuo 
to yra liuosas ir alkoholis 
nėra jo pavergęs. Jis mato, 
kad girtuoklis netik sunai
kina savo sveikatą, bet labai 
skaudžiai žeidžia ir savo šei- 
mvna. Girtuoklio žmona—- 
gyveninio drauge dažnai y- 
ra paskendusi ašarose1 ir 
varguose; jp vaikučiui ken- 
.čia alkį; ir šaltį. Todėl blai
vininkas, šulygindąmąs savo

• 4. • ’ 1 • ' . " ’ l

šeimyiią. su ana j a, džiaugiat 
si,, kad jo žmonelė linksma 
ir rūpestinga, o vaikučiai 

ų- 
m-
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kad jis; savo darbštumu ir 
blaivumu buvo tos laimės 
kurėju. . Jausdamies laimin
au savo šeimynos tarpe, jis 
neieško .po dienos darbui 
linksmos .kompanoijos; jo 
netraukia kozirės. Priešin
gai. vakarais jis šnekučiou- 
jas -su-savo žmonele, pata-. 
ria savo vaikučiams ir skai
to šį-tą n’audingą ir rimtą. 
Jis turi aiškias gj-venime

z ' ■ : • į ,
::: i Kun. A. Dauįjts

BOK VYRAS!
Plačioji visuomenė, tiesa, 

vis geriau pradeda supras
ti, kad girtybė yra viena iš

> *

labiau nepageidaujamų blo
gų palinkimų, nuo kurios 
reikia visomis
stengtis pasjliuosuoti. Ne
žiūrint to, blaivybe vienok 
gana lėtai ir sunkiai plati
nasi. Tad kodėl-gi taip? 
Dalykas tame, kad daugelis 
dar ne visai pilnai ir nuo
dugniai sugebia girtybes ne
šamos moralės ir materialės taip : 
blėdies; kiti ne visai aiškiai I kad jie be jo negali gyventi. 

l_l ~ Z ’ Tio zirzi nu rrldar .supranta blaivybės; 
reikšmę arba, jei ir supran
ta, neturi užtektinai valios 
peigalėti savo blogo įsiger
ti papročio?“ Todėl, pilnes- 
niam dalvko nušvietimui ir

✓

lengvesniam blaivybės pra
siplatinimui, paduosime čia 
keletą apie ją minčių. Ir 
taip, visupirma turime ži
noti, kad blaivybė nėra 

^prievarta kito žmogaus ver
timas atsiturėti nuo svaiga
lų vartojimo. Su prievarta 
' • • • r .

^nieko gero, pastovaus nepa- 
z: įlekiama,' Tą aiškiai, pūro- 
JT Ijo įstatų fornioje įvestoji A- 

merikoje prohibicija. Prie
šingai, blaivybė yra paties 
žmogaus liuoso noro pasiry
žimas nevartoti svaiginan
čių gėrimų. Jis Jiuo jųjų 
atsituri todėl, kad gerai su
pranta girtuoklystės žmogui 
Riekiamą materialę ir mora
lę žalą — blėdį. Įstatai ir 
prievarta žmogaus- vertimas- 
ką-nors daryti gali kartais 
duoti materialės naudos, bet 
.niekad negali jam suteikti

Inu ir laimesnes j

Kasdien per visų blaivy
bės savaitę Liaudies Na- 
muose įiuvo skaitomos blai
vybėj paskaitos, kurių klau
syti paprastai susirinkdavo 
per šimtą žmonių, o atida
rant blaivybes savaitę, vasa
rio 2 d., buvo apie 700. Taip 
pat kasdien po 10 minučių 

*-V.......... U-»

apie blaivybę buvo skaito
ma ir per radio. Beveik vi
si laikraščiai rašė apie alko- 
liznią ir įdėjo Blaivybės 
d-jos išleistą atsišaukimą 
“Žodis Lietuvos visuome
nei.” ' ' 1

Blaivybės savaitė buvo mi
nima visoj kariuomenėj ir 
mokyklose. Paskaitoms skai
tyti preligentus Blaivybės 
d-ja siuntė visiirjkur tik bu
vo prašoma. Be to, įvairios 
organizacijos ‘ Kauny ir jo 
prienilesčiuosewsaVosusirin
kimirosė svarstė blaivybės 
reikalą ir skaitė iš to daly
ko paskaitas.

Ųžbaigant minėti šią sa
vaitę, yasaYio 9 d., Kauno 
blaivybės skyrius surengė 
šeimynišką susipažinimo va
karienę, kurioj buvo per 120 
žmonių. Centro V-bos-pir- 
mininkas doc. dr. A. Gylys 
pasakė kalbą ir skyriui pa
linkėjo savo veikimą dau
giau išplėsti. Daug buvo,

BLAIVININKŲ KONFEBENCI
JA KAUNE

Kaunas. Kęvo 3 ir 4 d. į- 
vyko gausi ir judri L. K. 
Blaivybės Draugijos konfe
rencija. Joje dalyvavo a- 
ple 65 skyrių atstovai ir 82 
svečiai.
ninku buvo J. E. vyskupas 
M. Reinys. Posėdžiams pir
mininkavo K. Dineika.’ Ją 
sveikino vyskupai ir daugy
bė organizacijų. Draugijos 
pirmininkas Dr. A. Gylys 
padarė m’etinę apyskaitą, į- 
kurta 11 naujų— skyrių- 
Draugija dabar turi 165 
skyrius su 1£> tūkstančių ba
rių, 6 priešaifolinius biurus* 
pa^laud^ 
gynų. v< Išleido trįs knygas 
46,000 egz... Išpardavė kny
gų už 17,500 litų. Leidžia 
“Sargybą” ir, “Žvaigždu
tę.” ' Angelo Sargo Sąjun
gos kuopų yra 273 su 34,000 
narių. Daugelis jų turi sa
vo chorus* knygynus, koope- pieno produktai nebrangūs, 
.ratyvus. ;

Buvo dar trys paskaitos 
prof. Kemėšio, Dr. Endziii- 
laitytės—Gylienės ir p. Ta-

* C • ’

mošausko^-

vicnan balsan rau^i ir gana. Tik senė_Gabrię- 
nė tyloms verkė, nes iš senumo jau balsu rąu- i 
dot negalėjo. Privarė visus prie vežimo. Vie- 

' nas žandaras nuvertė šieno glėbį ir rodydamas 
į kažkokį lavoną sušuko rusiškai:

— Pažįstat šitą šunį “buntovščtkai,” a ?
Dar sakot ne, . tuoj visus liepsiu užmušti, 

kaip šunis! — Jis buvo vyresnis — pastebėjo 
senelis.

k z • ' - . ■*

O kaipgi visi nusiminė, kai vežime pamatė 
surištą ir visą kruviną, vos alsuojantį senį Tro
piką. Pirma dar manė išsimeluosią. bet kada 
jį pamatė, išnyko viltis.

Tik moterys dar 'labiau pravirko, o v^rAi 
sugniaužę kumščius tyliai stovėjo. Jie jau ge
rai žinojo, kad jiems reiks apleisti savo sody
bas, savo šeimynas, kad reiks palikti raudan
čias žmonas, kirkiančius kūdikius... Bet liki
mui prieštarauti negalėjo ir laukė kassbųs to
liau.- - • . . .į <, j

Žandarai dirbo. Tuoj keikdamiesi, ėmė 
pančioti beginklhfe įmones ir rengėsi į kelionę. 
Tik kada visų rankos buvo suvaržytos, užsukę į 
suareštuotijjų trobas ir pradėjo daryti /kratą/ 
Kratė keletą valandų ir'labai įniršo, kai pas 
mus rado už kraklo užkištą seną lietuvišką mal
daknygę. "Pribėgo prie'mano'tėvo ir kai ėmė 
daužyti, tai net apalpo...' A '* ’

Po keleto valandų iš sodžiaus išjudėjo 20 
žmonių gurguolė. Ją lydėjo verksmai, trūkčios 
jtmai, rėksmai, spiegimai, klyksmai ir... 5 rau-

e-{.svetimas kraujas jų keršto šaukė, ne svetimos 
skriaudos juos keikė... O ją pačių ašaros, jų- 
pačių kančios šaukėsi teisybės/ kuri pasauly re
tai teatrandama. Juk jų sielos buvo skaidres
nes už kalnų upelio tyrą vandenėlį, jų sąžinės 
buvo ramesnei už miegančio ežero paviršių, o 
vienok jiems nedavė ramiai tęsti pradęto gyve
nimo, nedavė džiaugti® žmogaus laisve!.. Ir 
už ką? Kodėl? Už.knygą!., 
knygą!.. Už lietuvišką žodį!.. 
ką raštą!..

Tik s gurguolė išėjo iš sodžiaus, grįžo se
nelis, kaip štai sutinka iš mj&to grįžtantį Sta
nevičių. J o arklys po putom, o pats, matyt,, bu
vo gerokai išgėręs. Vyresnis žandaras atsaliu- 
tavo ir nusišypsojęs ^paklausė — daugiau nie
ko? '

— Nieko. — Šaltai atsakė Stanevičius ir Su
drožęs arklį dūmė sodžium Jam žmonių aša
ros, vistik graužė^irdį...

Ir kur juos nuvarė ? -
7* ____ ’— -
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Šaltajan Sibiran, sūneli! Tėti"kur’10 ųiėnėsių 
būna didžiausi šalčiai, kur saule pusę metų nu
stoja šilimos, kur,šaltis, badas ir mirtis...

Ten juos išvarė dirbti kai šunis pririštus 
prie vežimų, ten juos pėsčius, basus nuvarė ir 
jie daugiau negrįž... Negrįš jau jie... Ja\i 
savo vaikelių daugiau neglamonės, savo žmonų 
ašarų -nereges, ne! Niekas ttit jų kapb' neateis, 
niekas kryžiaus nepastatys, nei medelio nepaao- 
dina, niekasf . Mirs, ir jų kūnus išmes į lakio-
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žvėrj s, suplėšys jų lavonus ir Hks t.ik pliki kau
lai, kurie dar ilgai, ilgai šauks keršto.. .

Taip, ten juos nuvarė ir viena tik Andronė 
grižo. Bet skaisčių dienų vargšė daugiau.jau 
nematė. Neiškentė skausmo, ir kartą nuėjus 
ant motynos kapo mirė. Sako širdis jai ply
šo.... Jeronimas jos raudą girdėjęs ir kai ima 
pasakoti, tai net plaukai ant galvos šiaušiasi. 
Aš jau nemoku taip papasakoti kaip jjs, tik 
pabaigą gerai atmenu.’ Sako apverkus savo 
bernelį atsigrįžo į StaiieviČiaus' sodybą ir ėmė 
grūmoti* . . ? ; a

"'■ < ' ■ . . r'-. i. . •

— Tu nužudei mano tėvą, brolį, tu nužu
dei mano bernelį, tu!.'. Tu Kazį, Petrą, Vy
tautą.... tu nekaltus vyrus išsiuntei į tolimą Si
birą, tu! Dėl tavęs paplūdo, ašarų upeliai, ne
kalto kraujo klanai! Dieve! Pažvelgk į pilną 
skriaudų ir neteisybės pasaulį! Mesk savo tei
sų žvilgsnį ir pagelbėk tiems, kurie pagalbos 
trokšta! O Dieve! Tu siunti vargšams aušrą.

* statybos. Jie gali pragyven

tineblogiau Valdininkų^ tik 

jų yra taįp, pat Užtenkamai.

Tarnaičių mieste reika- 
inga nemažai. Geroje šei

moje gyvenimas gal ir ne
blogas, bet pasitaiko visaip. 
Tarnaičų šv.-Zitos draugija 
gerai organizuota; Teikia sa
vo narėms pašalpą ligoje, 
ar bedarbėje. Mirusioms 
draugėms aprūpina laidoji
mą it atsimena savo drau
gių vėles._ _ Jos dabar turi
didelius rūmus, viešbučius, 
valgyklas. Jų įstaigomis, 
kaip girdėt. — visi, daugu
moje, patenkinti.

Miestas, miestas, tačiau ir 
mieste retai kam Jaimė la
biau nusišypso.

‘ - - - -. ' ----- ---------------- ■ --------- *

žymėjo pragarsėjusį liūtŲ 
vių sportininką Petrą įR 
kų. Jis pragarsėjo* ' 
-geras hockey žaidėjas.;!®^ 
Jotkus žaidžia vienoje? 
stipriausių Kanados ho 
komandų “Maunt. 
Hockey Club.” Kanadai 
ra šių metų pasaulio 
ant ledo nugalėtoja, todĮBL 
lis P. Jotkaus praga 
mas tikrai susidomėtįų 

* Kanados lietu visu 
didelį '.trūkumų 
^nygų. MontreaL miesto 
ta tik vienas maž 
kas knygynėlis, kuris ti 
mažą dalį vietinių lietuvį 
tegali patenkinti.
Kanados lietuviai n 
ūžia, kad jiems trūkstą say 
specialistų gydytojų, ai 
kati), fotografų ir net 
tuvininkų. Trūksta taip į

/ ♦ - ' — 

gerų vargoninkų c 
vesti.

Nesant savų spe 
vietiniai lietuviai labai .J 
naudojami svetimtaučių*

triirKi

Tu -duodi jiems išganymą. Prašvisk sviesi auš- 

ružfc. išsklaidyk rūkus ar-panaikink išgamų sėk

lą. Suteik ainiams drąsos ir ištvermes, kad ga

lėtų atkeršyki motynų ašaras ir mergelių deja

vimus.?. ' * . ' .

*— Tuos žodžius ištarus mirė Audronė. Tuo 

laiku, sako, perkūnas trenkė ir išgamą — Sta

nevičių užmušė, o jo namus pelenais paverto. 

Liko tik žmona sū mažais vaikais, kuri ir gi ių>-

\
Lietuvą mštysi skaitydamas Ka

taliką keikimo MttM leidžiamą 
savaitraštį .

“HOSy LAIKRAŠTIS“
Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 
ir vfefettiB gteriatau ir^aiįsta- 
miem* Lietuvoje. _

“Mūsą laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei mėtų du 
litai.
. Latvijoj, Ėstijoj ir Vokietijoj 

kaina ta pati, o visur kitur ufeic- 
rtyj (taigi ir Amerikoj)—trigubai 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
ves Alėja 31 Kr. “Mūsų LaikraL 
iii”'

10 DIDŽIULIŲ
(turisčių arti 6000 ptMl; 

raošia kiekvieno lietuvio ift 
to biblioteką, kuria skaitė
nį,” didžiausią mėnesinį Ut^H 
ros, mokslo, visuomenes ir 
miš.kojo * gyvenimo Žu 
pat jo leidimo pradžios 
dinys” darosi kaskart 
ir tiesiog būtą nedo

LYHOMS
, J

gu kuris inteligentas, vis^eįt. 
rios profesijos jis bebūtą 

1 begyventų, jo nepren 
neskaitytą ^)€nt nuo 1^0 • 

i pradžios.
“Židinio kaina AmerikojevAMft 

—$4.50,' pusm.-r-$2.50; 
met. —~ 35 lt., pusiu. —• *•»- t-

' Adresas: KAUNA8, Ltiįm 
lSja3 nr. “ŽIDINYS.”

----------------- i---------------- -- ■

ATVIRUČIŲ |

n sjnirda Vaikai iiaugo ligoti ir 
i ■ ■' •• •'•- -■ - ■ -

bausmę.

■ ■v
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, ‘ .Turime 5-klų rūšių labai gražių spalvuotųat* 
vilučių su lietuviškais parašais. Parsiduoda .j 
pigiai tik po 0e. viena. Užsakymus siųskite’

'omamnuir \
1" MltJ
-r -



i imdamas—-

Dievo pasiuntinio misi-

tBOjanSM

darbuotis Kristaus vvnyne. 
s “ Pa rapi jonas” apgailės-

■ramu: laisva-

' Petras Bartkevičius par 
duoda lai vakortes ant didžiu 
jų ir greitųjų laivų. Siun
čia pinigus doleriais į Lietu 
vą ir įlLenkiją. Tvirtina do
kumentus, nes jis yra nota 
ras. ,

Šulyg miesto biuro, Lowęlly be 
darbių skaičius siekia 19,645.

Gerai dirba;

Nėseniaip. Lukšys rodė Lietu
vą krutamuose paveiksluose. Nau- 
’as artistas J. K. Milius žada ro
dyti Lietuvą parapijos svetainėj 
jaland. 13—14. lietuviai laukia, 

•les gerai žino, kad programa bus 
Įvairi ir gera. "v

tų. 4 Gerbiamo misijonieriaus 
to Alfonso misijos nashuaie- 
ns bus Algai, ilgai atmintyje.

Nauji Amerikonai.—Kovo 20 d., 
buvo užbaigimas Amerikonižaci- 
jos kliasų, Vakarinės Mokyklos. 
Diplomus apturėjo, šie lietuviai: 
Adelė Dalelis, Ona Dauderis, Jo
nas Vasiliauskas, Juozas Adamo- 
nis, Barbora Adiamąitis, Petrųpe 
KazųKs/ Antanas Kavalmės, A- 
dolfas Tviragą, Motiejus Uždsvi- 
nis ir Agnė -Šekštis.

Per programą p-lė Valere Ada- 
maitė padainavo svetimtaučiams 
■keletą lietuviškų dainų, jai a- 
kompanavo plė Ona Viėsulaitė.

Mokiniai kurie neapleido lekci
jų taipgi būvą..pagerbti, is, lietu
vių pilnai per . ištisus metus lan- 
kėši šie: Petronė Kazulis, Jonas 
Dirsa, Boguslavas Stonis, ir Sta
sys Aukonis.j ' ' - _■ •

laikas pradėt rūpintis ke- 
lioneų Lietuvą. Suteiksiu 
pilnas informacijas apie 
laivakortes ir reikalingus 
dokumentus.

JUZE RAUKTYT1
SO Sterling St, Worcasier, Man

Tel. Cedar 90B9-W.

Kantriai laukiame kada bus

}Tulkta«at
panda. Odo® apdaro $2.00 ir $3.00 

Mažas Nauja* Aukso Alto, 
rfua—juodos (prastais mink*.
aia viršeliais)__________ —50®.

Mažu Nauju Aukso Alto- 
tiuo—juodos (prastais Hetafe 
viršeliais) ....................................... 50®.

JUOZAS J. DIRSA
LIETU V1A GRABORIU8

Teikiu patarnavimą laidotuvėms iri 
Urendavolam automobilius vestu-' 
vėms ir kitokiems pasivaktnėji-

•Tei taip, tai tuojaus teiraukitės visais kelionės reikalais pas 
mus. P-lė- J. Leonai tė, kuri tame darbe turi prityrimą tame, 
reikale patarnaus Jutus geriau negu kas kitas. >.

Dabar laikas pasirinkt geriausius laivus^]r užsisakyti viė^ 
tas ant: Nortii Germah Ltoyd linijos laivo Bcemen, gegužės 
Mią; UOited Statės LUUJos laivo Levlathan.zeg, 3-čią ir24-tą; 
Cunard linijos laivo Aq»Įtania geg. 7;tą ir Berengarla, gtg.14; 
Hollnnd Amerikos linijos- laivo Rotterdam, geg. 31 ir naujo 
laivo Statendatn, geg. 24; Hamburg,’ Amerikos linijos laivo 
Albert Raliu, geg. 2fl; White Star linijos lalvha Majestic, geg. 
15; ir Baltic America linijos laivo Lituanla, geg. 26, dedelė A- 
merikos Lietuvio ekskursija.

Visą kelionę* ir dokumentus prirengsime dovanai tiems ku
rie keliaus per . ■' -. , .

AMERIKOS LIETUVIO AGENTŪRA
14 VERNON sTllKkt - WORCE8TER, MASS.

Tdephorte park S818

Sv. Jurgio parapijos lietuvių 
bažnyčioje Taikys misijas balan
džio 7 iki 13 <3. Misijas laikys 
nesenai atvykęs iš Lietuvos mi
si jonierius . Pranciškonas Tėvas 
Kazimieras Čepulis, O. M. F.

Detroito lietuviams geba proga 
pasinaudoti Dievo malonėmis.

V. P. Jedinkus

LOWELL, MASS.
Skandalai, bet gerk-

Aušros Vartų moterį? draugija 
rengiasi Tėvų Marijonų Kolegijos 
vajų didinti savo Alkomis.

Choras rengiasi vaidinti veika
lą “ Teodolinda. ”

[ Vyčiai turės vaidinimą “Tetą< 
[iš Baltimorio.”

Mažesnysis choras vaidins “Ne
pasisekė Marytei.”' • /

Sodalietės mokosi juokingą vei
kalą “Tipsė ir Pipsė.” .

Apaštalavimo Draugi ja.-rengia, 
išdirbinių parodą.

Šv. Vardo Vyrų draugijos vei-J 
kimo komisija ruošia vakarėlį su 

(vaidinimais “Žydas ir dzūkas,”, 
(“Nuo ausies lyg ausies.”
1 Merginų Sodąliečių pramogų: 
(komisija balandžio 8 di, rengia" 
(“Cheeker Party.” ' 1 ?

Lovellis jųjia, pilnas Įvairumų.
I / Jievute

HARTFORD, CONN.
Šv. Jono Evangelisto draugijos 

mėnesinis.'susirinkimas Įvyks ba
landžio 6 d., lietuvių mokyklos 
svetainėj. Kviečiu visus draugus, 
dalyvauti, neišskirant nei tų, ku
rie' po pasportais gyvena. Visi tu
ri dalyvauti, be skirtumo, nes y- 
ra svarbus dalykas svarstymui. 
Keli draugai to negali atlikti. Ne
pamirškite ’ ir naujų draugų atsi
vesti prirašymui.

v Dr-jos korespondentas

Mūsų- didžiulė- lietuvių bažny-
• čia. 30-tą kovo, sekmadieny, miš- 

-1
■■arų laike buvo ankštai pripildy

ta žmonėmis, nes Kun. Dr. L. J. 
Mendelis buvo pakvietęs Kunigų 
Seminarijos chorą, kuris tikru 
bažnytinių giedojimu žavėjo mū
sų sielas. ' Kuų. Mendelis chorui 
ir jo vadui bažnyčioj padėkojo 
rietuvių ir anglų kalba.

Šv. Kazimiero pašalpinė Drau
gija, gyvavus netoli 40 metų, pra- j 
džioje kovo; išsiskirstė, turtą na-A 
riai pasidalijo virš po šimtą dol. 
Ižde turėjo; daugina 7,000 dol.Tu- 
r'ėjo gražią uniformą, bet jau npo 
karo laiko nenaudojo. Būdavo pa-z 
puosalas mūsų parodose. Šv. Jur
gio Dr-ja irgi mano skirstytis. 
Taipgi turi gražią uniformą. Da
bar nenaudoja. ? Gaila, kad či\ 
gimęs jaunimas neširašo Į draugi
jas., Dėl tos. priežasties jos turi 
viena po kitai ,užsidąryt, nes iš 
Lietuvos nepribūųa naujų jėgų.

• PRIERAŠAS: Ar nepergreit Bal- 
timoriečiai likviduoją draugijas, 
kurios su tiek turto dar keletą 
metų galėtų gyvuoti. Nariai pa
sidalinę turtą nei nepamatys kur 
jį prašvilps ir liks be jokios ap- 
draudos. Ar negeriau būtų pada
rę prisidėdami ' prie L. R. K. Su- 
sivienvmo arba susivienijusios <■ Į 
vieną, kad Užtikrinus nors 
sau pašalpą ligoje ir pomirtinę. 
Jeigu ir to nenori, tai draugijų 
turtą turėtų atiduoti švietimo į- 
staigoms, k. t. Tėvų Marijonų 
Bernaičių Kolegijai, vienuolynams 
arba atiduoti našlaičių prieglau
doms Lietuvoj ir Amerikoj. To
kiu būdu likvidavusios draugijos 
susidarytų sau gražią ir garbingą 
atmintį Likvidatoriai turėtų-pri
siminti, kad draugijų turtas susi
darė iš mėnesinių mokesčių ir pa
rengimų ir jis yra daugiau visuo
meniško pobūdžio. Kaipo tokį tu
rėtų visuomenei ir atiduoti.

., Išpažihtįs bus klausomos su pa-, 
gelba -Svečių kunigų balandžio' 8 
dieną moterų-merginų. Gi vyrų-; 
vaikinų klausįs balandžio 11" d.

Wąterburio ir apylinkės lietu
viai pasinaudokite tų misijonię- 
riių dvasiškais pamokinimais ir 
Katalikų Bažnyčios patarnavimu 
bei jos šventais sakramentais. 
Š Nuoširdžiai kviečia - y -t.

Kun. J? J. Valantiejus

Tik vargas su 
maniai nori parodų ir piknikų, o 
katalikai bažnyčioj iškilmių ir 

dainų dienos, šiame dalyke, ir tą; 
sost -Ateitis parodys^ ar 
rimas, ar bendrai įvyks ? Trukjmę 

didelė bedarbė. Baisu,; kad’ lėšų 
nebus pa Įima sukelti; ;' *

'dėtas bažnyčioje naujas didis al
torius. . .

Vitos draugijos
. Visos parąpijosvdraugijųs val
dybos Aariai susirinkę, nutarė su
rengti parapijos naudai, pataisy
mui parapijos svetainės, didį 
“Peuny sale.” Dvasia graži, ina-> 
tosi visų troškimas svetainę per
taisyti, kad būtų jaukesnė ir gra
žesnė. ■ ...

ĮVAIRIOS KNYGOS
Patarmės Moterims—pamo

kinimas moterims jų asmenį- ' 
niame, šeimyniniame ir visuo- < 
meniniame gyvenime. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas ______15c.

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

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti ‘apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B.—’____40c.

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

Turto Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis____45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis_______ ;___65c.

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

Tabakas—Nuodai — rūky- ‘ 
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

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

Katalikų Bažnyčia ir De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas ______ ______50c.

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

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie "visas derybas 
be galo įdomūs nuotikisi ke
lionės per ‘ įvairiną kraštus.' 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio________ ______ $1.00

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

. Gegužės Mėnuo, -r- Kun. P.
Žadeikia. Kaina '______ 50c.

t£i

> '• ■ -—r. H
4 ■-♦ Vi ■ ( t • >•? ,(■ i

i Dr. Vinco Pietario Raštai. 
Istorijos apysaka. Du tomai. $1.00
- Apie Apdraudą. Parašė J. 
S. Vasiliauskas __ _ 5c.

Moterystė Ir Šeimyna. Ver
tė J. Gerutis _______________140c.

Gamto3 Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis____________l_50e.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas__50c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas ___________60c.

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

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais____75e.

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

Vaikų Knygelė — su pa
veikslais ___________________ 30e.

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

Pamaldų Vadovėlis, Stacijos 
Graudūs Verksmai. Sudarė ir 
išleido Kun. J. Koncevičius.—10c.

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

Sunkiausiais Laikais. Parašė 
A Rucevičius -----------------------40®.

Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsai Maria C. P—25®.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K J. Skruodys—50®.

Leiskite Mažučiams, Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas ...a.....-.,,----------------------------- 40®<

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida ________ _________ 50c.

’ ■ Anderseno Pasakos—su pa- 
eikslėliais -----------—J-------- 20e/j

liidzinĮaitis---------------- ' ■ ’ -'50e*[
; B ’KdUdnėš po Europą ir ■ 
Ari^Į. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI

Vienuolio Disputą su Rabi
nu. Vieno veiksmo juokai. Su
lietuvino Vaidevutis-------------15c.

Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina-------------------- ------ 35®.

z Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das _;----------------------- --------------25o.

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas _____ —;------------—25®.
Ubagų Akademija ir Ubagų .

Balius — komedijos'po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—.35®.

Sniegas — Drama 4-rių ak-, 
tų. Vertė Akelaitis _______—40®

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

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pa v.'Vertė J. M. Šir
vintas -------------- r-v.-------------- 30®

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. __  . .10®

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas----------10«r

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

Dramos; 1) Germano; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebūklas — 4 aktų; parašė 
•L Tarvydas_____ __ _________ 65®.

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

Vaikų Teatrai: dalis. I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jono 
laimė; 3) Pasakyk mano lak - „ 
mę. Surinko S. IC, D. ir N—.15®.

Vaikų Teatrai: dalis H: 1) 
(Štirsime paskui: 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N—15®.

, 'malpaknyges

“D-ko” x.

Vaftų Darbymečiui — Rin
kinėlis kalbos mokslui—____ .50c.

Petrnias ' — laiškai vieno 
vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.

Bolševizmas — Kas tai yra 
bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj - ----------- ------ --------- - 15c'

1 Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir-gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis __ ________:______ 50c.

Laimė — (poėma). Parašė 
V aitkus ----------------—------------ 50c.

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

Mūsų Tikėjimas — žšaiškini- 
thas pagrindų mūsų tikėjimo.^ 
Vertė Jonas M. Širvintas—_50c.

Lietuvos Ženklai — Išleido 
J. Šeškevičius ir B^vė, Kau
nas -_____ :___________________40c

fimęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas —_30c.

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

Eudiaristiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15®.

Kristaus Kryžiui: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
įesiama Išleido kun. K. A. Va- 
sys---------------------------------- —25c.

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap- ; 
darais ________ _______ _____ $100

Žmt^us ir Gyvuolyą*Para
kė kun. f. Bučys __________ 3bc

Socializmas ir KrihščionybA 
Prof. V. Jurgučio ---------- -—10®.

Žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis"____ ' _______ 10®.

Maldos Galybė. Istoriškas * 
piešinys TV-to šimtmečio kri- . 
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.__ ____I____ ,__^25®

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyv® ** 
niroo. iSguldė LapŠiauš i Vai-) ; 
kas_______________7 fiž^Oe

Jono Kmito Eilė®  ........... $1.00
- Lietuvos Albumas. Su pa
veikslais ir aprašymais_____.1.50

Trumpa Apologetika arba 
Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauakaa—50

s nemunų n. ji ;
Švenčiausios Trejy’bės lietuvių 

mžnyčioje, baalndžio 8 dų* prasi
dės misijos ir tęsis iki 13' d, Mi
sijos prasidės su suma 10:30 val< 
ryte. Misijų tvarką: mišios 5:30 
Vai. i r8 vai. rytais. Vakarais 
pamaldos ir pamokslai 7:3O.- Mi- 
$pjas 'dhos Franciškonas Tėvas 

Alfonsas Kazlauskas.
Kviečiu savo visus parapijomis 

ir kaimynus lankytis į šv. misijas 
ir naudotis Dievo' malonėmis, ap
sirūpinti velykine išpažintimi.

— Klebonas Kup. I. Kelmelis

Katalikiškų draugijų nariai pra
dėjo. susiprasti. Šiomis dienomis 
kala^įkai susiprato, kad. visokios 
rtišies bedievėUai- iš jų juokiasi iF. 
visokiais būdais jų tikėjimą pa
juokia. Draugijos su savo ex-rav, 
pamatė kiek.panaišpse draugijose 
jrra tokių blogos valios agentėlių.- 
Draugijos puikiai valosi nuo viso
kio brudo. Valio, Lowellio kata- 
Jikaį!

- “Centinis balius. ”

Didysis choras turėjo savo ‘‘ cen- 
tinį balių.” Pelnas skirtas para
pijai. Įtaisyta puikus, - didelis e? 
lektros lakirodis bažnyčioje.

Kantriai laukiame

f WATERBURY, GOHN.:
^Šv. Juozapo lietuviai R. K. pa- 
hipijohai vėl susilaukė metinių 
^kolekcijų, kurios prasidės ba-

/. Jas ves Tėvai Misijonieriai La 
felettiečiai, būtent, Kun. Dr. A. 
Bružas ir Kun. Dr. M. Cibulskas. 
^"'Pirmos trys dienos savaitės bus 
motėrlms-merginoms. o paskuti-

CAMBRIDGE, MASS.
- Kovo 30 <Lr š.\n. šv. Jono Kr. 

dr-ja apvaikščiojo 'dvidešimties 
metų gyvavimo sukaktuves. 9 y. 
r. Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa- 
iicįs Mąrijos bažnyčioj draugijos 
intencija, už gyvus ir mirusius na
rius bdvo užprašytos šv. mišios, 
kurias atnašavo vietos klebonas 
kun. F. J. Juškaitis ir pasakė dr- 
$ai pritaikintą pamokslą. Visi na- j 
r iai sw dr-jos vėliava ir1 ženklais 
dalyvaįv'o‘‘4 iii ijorpore” bažnyčią 
je. 1 7 j vair valia re įvyko prakal
bos, bažnytinėje svetainėje. '"Ka
dangi tą vakarą Ivjo tai ir žino-'- 
:iių mažai atsilankė. Dr-.ios pirm. 
A. Vaisiąuskas savo Įžanginėje 
kalboje trumpai paminėjo kokius 
darbus ši dr-ia, yra nuveikus. Po 
to, pakvietė" kalbėti “Darbinin
ko” redaktorių A. F. Kneižį. Kal
bėtojas nurodinėjo naudingumą 
prigulėti prie pašelpinių draugi
jų. Paaiškino -skirtumą apdrau- 
dos kompanijų ir dėlko tiek daug 
žmonių skundžiasi esą “iųsur- 
ance” kompanijų,apvilti. Nesusi
pratimai kįla dėlto, kad žmonės 
nesuprasdami gerai anglų kalbos 
arba neperskaitę atvdžiai insur- 
rtnce kontrakto, agentų prikalbė
ti, lieka apvilti. Baigdamas trum
pai prisiminė ir apie dabartinę- 
Lietuvos politiką.

. Prisirašė 5 nauji nariai.
Šv. Jono Krikštytojo draugija 

yra daug gerų darbų nuveikus.' 
sušelpdama narius ligoje, suteik
dama paskutini patarnavimą ir 
prisidėdama prie sušelpimo na
šlaičių. Daug yra prisidėjus prie 
Lietuvos nepriklausomybės atga
vimo, aukodama ir pirkdama -Lie
tuvos laisvės paskolos bonus. To
dėl kiekvieno susipratusio. lietu,-. 
Vio turėtų ‘ būti pareiga priklau
syti prie šios draugi jos,-nes bė
gyje trijų mėnesių naujus narius 
nuo 16 iki 20 metų priima be i- 

. stojimo, nuo 20 iki 45 metų už 
pusę Įstojimo.

Cambridge’io ir apylinkės lie
tuviai pasinaudokite proga ir. pri
sirašykite prie žios kilnios drau7 
gijos<
j Kitas susirnkimas Įvyks bąląnr 
džiox 24, hažnyĄnėj .salėj. Wnd-. 
sor gatk et •
1/ ’ i ’ . Narys.

. .lialtHoprės hettfviai įsunriipino 
bidžiojo Vytauto, sukaktuvių ap- 
vaikščiojimu. - Kalikai suėjo Į

Šiemet per jo agentūrą y- 
| ra atvažiavę į Ameriką daug 
Į lietuvių ir lenkų. /Bartkevi
čius tikras yra kad ateinantį 
pavasarį daug lietuvių va
žiuos į Lietuvą ir jau pradė
jo kelionės dokumentus tvar
kyti iš anksto.
x United Statės Linija turi 
didelius laivus ir gerai pa;, 
tarnauja.’ *

Adresas agentūros toksai
PETRAS BARTKEVIČIUS

S78 No. Main St^ Mtetello, Mass. 366 BtOadw^iyi

■ ' / •' . T-

DARBININKAS
So. Boston, Mass..

\ ' • v y • ;

Žemiau telpa sąrašas įvairių knygų. Kiekvimia^^naujindamas 

prenumeratą arba naujas prenumeratorius ufeimokėcūEhorTi^fpii • t 

gintą kainą.$4A0 gali pasirinkti ii šio sąrašo sau knygų.už VIENA 
DOLERĮ VELTUI. Knygų mylėtojui naudokitės proga^ pasi
skubinkite ^tnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo-- 
kesčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti ar
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padaryti, nes duo- 
dame didelę-nuolaidą.' Iškart' imant už $5.00 katalogine Įmina gau
site už $2.50. Ta kaina tik ‘-JDarbinihko” prenumeratoriams ir LDS.

i*. X ■ 11 ' 7; : e? I .. H ’ - t : •

Iiuiinuuvj mrtGVi
“Šventa Patricija.”• — Jaunų 

Merginų Sodąlicija .ruošia - labai 
puikų Gavėnias vaidinimą, balan
džio 6 d., bažnytinėje svetainėje. 
Veikals yra “ Šventa ^Patricija ar
ba Nežinomoji’Kauki nė,” vertimas 
kun. S. Kneižio. Merginos po va
dovyste p-lės M. Sakalauskaitės, 
tikrai stropiai prie jo prisiruošta 
— nauji rūbai, nauja scenerija, 
ir kiti papuošalai. •

Tą pat vakatą, Marijos Vaike
lių Dr-lės nariai priedo atvaidins 
antrą gražų veikalėlį, “Mažoji 
Šventa ^Teresė.” Visi yra širdin
gai kviečiami atsilankyti, ypatin
gai 'tėveliai ir jaunimas.

įgimo misijų gerb. misijonie- 
s turėjo liūdną įspūdį.' Dėlko 
arapijonas” nepaaiškino kokį 
Iną įspūdį? Aš manau, kad 
b. misijonicrius tą įspūdį apie 
šų parapiją jau ir anksčiau tu- 
o. Gaila, kad vadiniesi para- 
bnu, o gal nei sudilusio cento 
j-psrapijai davęs, o pasirašai 
•apijonu.

Nashua’os Dzūkelis

•f
f

J
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tomis, dienomis j. E. Kardino- pasimirė kovą 30 d. Sirgo senokai, 
O’Conneli paskglbė spaudoje Dabaę visai buvę ąunegalėjęs, ir 
sergėjimą, f kad ..nesiduotų Ubr* nuvešiąs miesto ligoninėn už kelių 
doti vykiems d°lergąųdžiams. j dienų, pęjt^kyjš gų^iub ppsąulii 
pareiškė, kad žmonės nepirktų -----------

U.

•< r •-KąsUutą*. Lųkevičius, 58 metų,

iu.
Kartintas ir jo žmona paei

na iš Alytaus apskr. Jau 28 metai 
kaip' gyveno Amerikoje; So, Bos
tone išgyveno 17 metų. ^Paskuti, 

žnvčia kol kas dar netarė saVon įiiaią Jaikaįa gyvena,,27 Lark St. 
oritetingo žodžiu apįąjstebūk- ^Jįjko 8 vaikus. Penki jų paaugę.

Trys; pasilieka su jo nuliūdusia 
Žmona Jieva. Laidojimas iš šv. 
Petro bažnyčios įvyko su mišiomis 
ketvirtadieny, 9 vai. ryte, i .

. Bap.

pareiškė, kad žmonės nepirktų 
>kių mirusio kun. Patrick J. 
ver medalikėlių kaipo-šventų .ir 
lių neva; nuo to kunigo kapo.

Maldeno švento Kryžiaus ka- i 
iėse ant a. a. kun. Power kapo, 
d ir pataria saugotis visokių iš- 
udotojų, kurie iš to nori pasida- 
:i sau bizni.

INATAS ATMETB
PROHIBIOUOB BILIU 

Massachusetts valstijos senatas 
netč petieiją leidimui piliečiams 
ferendumu balsuoti prieš taip 
dinamą “Baby Vplstead Act.” 
Dabar tik lieka vienąa išėjimas, 
td piliečiai galėtų pareikšti savo 
įsistatymą prieš tą įstatymą tai 
rinkti 5,000 parašų ir tada lap- 
ričio mėnesy žmonės galės bal
oti prieš^ąr už. ■

Spėjame, kad tas bus padaryta.

V£L ATIDARĖ MALDENO 
KAPINES

J. E. Kardinolas 0‘Connell v§l 
ido atidaryti'Šv. Kryžiaus kapi- 
es Malden, Mass.
Šios kapinės, pagarsėjo stebftk- 

lis prie a. a. kun. Power kapo.
Pereitą metą milijonai aplankė 

apą ir meldė Aukščiausiojo svėi- 
atos ir palaimos. Daugybė ligo- 
ių buvo atvežta i kapines tikslu, 
ad atgavus jiėms sveikatą^ -
Spauda buvo pilna žinių apie iš

ėjimus
Kapinės bus atdaros dart»o die- 

iomiš nuo 9 vai, ryto iki. 5 vaL pp 
lietų, o-šventadieniais nuo 1 vaj. 
ki 5 i^l..po pietų, __ LuZiLįį 
yįOdpauih; kad u^avaitėSnE'®X 
ifardikolas padarys pranešimą a- 
pie kalbamus stebuklus.

A. a. kun. Power kūnas- dabar 
yra perneštas į naują vietą, arčiau 
koplyčios ir kapas aptvertas vieli
ne tvora.

Žmonėms bus uždrausta' imti že
mių nuo kapo. . ‘

Atidarymo dienoje (bal. 2) apie 
100 žmonių lankėsi.

• f 
t
I -

Darbininkų sekcijose kiek sun- i
J 

visi nariai dirba ir statistikos rin- 
k$ąL randa daris uždarytas, 

penso rinkėjai didžiumoj paten. 
kinti, bet buvo ir tokių, kurie ne
pradėję metė darbą.

Rinkėjai * arba suraši nėtojai į 
gaus atlyginimą tik pabaigę dar- J

................
Dėdė Šamas jiems išmokė# po .4 

centus už kiekvieną vardą, po 30 
centp už kiekvieną ūkį, po 2c. už 
kiekvieną kurtį, nebylį arba nerę- 
gį,'ir po 2c. už bedarbio užrekor- i 
davimą - .

Taigi pani rus rinkėjams vietas 
buvo ir tokių vietų kur viena ar
ba dvi šeimos tegyveno ir rinkėjui 
heužsimokęjo gatvekaris ką jis už
dirbo.

Vienas So. Bostone rinkėjas už
dirbo 8 centus ir jo darbąs buvo 
užbaigtas.

Kitas rinkėjas Angelo Sargo 
name. Jamaica Plain. :iašlaitnamy 
surašė 300 vąrdų } porą valandų ir 
užsidirbo $12.90,

Primename lietuviams, kad pri
žiūrėtumėte, kad cenzo - rinkėjai 
lietuvius užrašytų lietuviais.

kiąu, ries nemaža yra šeimų, kurių

40 Valandų Avenčhurto Sakrumen- 
■' to Adoravimo Atlaidai tv. Petro 

lietuvių bažnyčioje Seuth 
Borton, Mms. 7

1. Iškilmingą pradžia — su iš* 
kilmingomis ekspozicijos mišiomis j 
— procesija ir pamokslu 7 vai, ry
te, bal. 6 d.

2. Šv Ačiausias Sakramentas pa
siliks išstatytas papuoštame alto
riuje žmonių garbinimui per 40 se- 
k ančių valandų.

3. Jiytais 9 vai. ir vakarais 7:30
vai. misionierius aiškins garbinto
jams apie Jėzų Švenčiansiame Sa
kramente, Jo malones ir būdus Jo 
garbinimo. j -•*..-

4. 40-tės generalė išpažintis vai*
<ams 4 vai. po pietų, dideliems 3 
vai. po pietų, dideliems 3 vai' po 
lietų ir 7 vai. vakare pirmadieny, 

balandžio 7 d. •
Be to bus klausoma išpažinčių 

sekmadieny 3 val/po pietų ir, 7:30 
vakare. Taip pat išpažintjtesx bus 
klausoma rytai* mišių laike, kurių 
bus daug — ypatingai pirmadie
ny-: 5, 6, .7; 8 ir 9 vai. -

4 .Antradienio^ vakare po pa
mokslo, litanijos ir maldų ‘įvyks 
irųeesija ir užbaiga šventbsketur- 
d^Batės..'--------- ;+fc:

; Kadangi 40-te esti taip arti. sv. 
Velykų reikėtų So. Bostono kata
likams panorėti, ir visiems prieiti 
išpažinties ir .yertai priimti šv. Ko
muniją.

5. Žmonės, kurią atliks gerą iš
pažintį, priims vertai Šv. Komuni
ją. atlankys Švenčiausi . garbini
mui išstatytą ir pasimels Bažny
čios bei popiežiaus intencijai ap
turės visuotinuosius atlaidus.

6. Ir už kiekvieną skyrių 40-tės 
metu bažnyčios atlankymą žmogus 
virš visuotinuojij dar dalinius ap
turi atlaidus.

7. 40-tū^ tai laikas gausus Die
vo malončmbis — atlaidais. Bran
ginkime 40-tės laiką.

B.
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Suvirs 22 Metu

JUOZAS P. URKIUITAS

DARBUOJAS SU

UOSI & SONS MANO 
KOMPAHVA

Bnk tikru aune matyt pirm pirk- 
idant Jokie komiso nermkla mokėti. 
Ai parduoda UeeiąL

Pasaulio ganąs TOS R grand.
- - - “ “ ir

ir

i .v-

A player ir 
vartoti O

. Nauji 
OLA

turi ypatingų savybių, kuriąs pasilai
kys visados.

Tik tas'yra Amerikoj gyvenu 
lietuvis, kuris gerai žino Liettfvps gy- 
vanlms, Kąs nori toklu bnU. turi skai
tyti Lietuvos Katalikų Veikimo Centro 
lėidžiiLmą,BWfliRre^-~-'y~r -

“Mitų Laikraštį” ’
J< reikia užsisakyti sau' Amerikoj ll 

visiems giminėms ir pažįstamiems Lie
tuvoje. *'

“Musų Laikra3tis” rnetąms kaŽtuoja, 
kėtur Utal, pusei metų —dri litai. ' . '

Latvijoj, Ęstljųj ir Vokietijoj kaina 
ta pati, o visur kitur ufelęny .(tėiąi ijr 
Amerikoj) — trigubai brangiau.

Adresas: Lietuva, K&utiaą, Laisvės A« 
lėju 31 Nn. ?Mpsų Laikri^gfi.” <.

IŠRENDAVOJIMUI 
KAMBARIAI

“DarbininkoM.iįdine 5 arbt 
7 gražūs dideli ir Sviesti# 
kambariai. Yra elektra, ga- 
sas, maudynes, skalbynCs, 
duodama šiluma ir janito- 
rius patarnauja. DS1 plates
nių informacijų kreipkit6s | 
“Darbininko” Administra
cijų. <

DBJOS VAUMU'- įa .
' -••K-M ' -----

Į . 
pirmhUnku r* Motiejus globa, * A

530 E. Seventh St, So. Boston, Mąas. .
Telephone South Bosum 8852B. j-,‘Ž

Vice-pięminiUkąs — J. L Petrauskaą - 
, 24 Thomas Pk., So. Boston, Įfėū v. -
prot Rąštinmkito — Jonąs QlinecMa ’.

5 -Thomas, Park. So. Boa Magą.
F J U. Raštininkas — Matas \ į

258 E. -Ninth St, 8o. Boston,;
Iždininku — Andriejus NaudiiunM, ė’l 

885 E/Broadway, So. Boston, Mui'
Maršalka — Jonas Zailtis, -(j _

'7 Winfield St, So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas treČUl 

nedėldtenj kiekvieno mėnesio, 2-ra 
vai. po pietą, parapijos salėj, 492 K 
Seventh St, So. Boston, Mass.
" M - ■ e w . r » i ė 1 > i i jąpą

ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR-JOB VALDYBA

* * ■ ? v . • vs

’ ■

z

UŽDARĖ ELKS’ŲKLIUBĄ j
Prohibicijos agentai Bostono j 

Elk.4 organizacijos viešbuty prie į 
Tremont gatvės ant penktų lubų J 
rado barą, kur buvo-panašus į se
novės saliūną. Rado įr gėrimėlių. 
Areštavo “bartenderius” ir visg; 
penktą to viešbučio aukštį uždare ‘ 
vieniems metams.

■ 11 ■ " ■ ■■ jy rT

“geptyni Paskutiniai Kristaus žo
džiai,” V«rbų nedalios vakare 

ir pamokslas Švento Petro 
lietuvių bažnyčioj, So.

Bostone ___
Choras rengiasi visa širdimi. Ir 

gražioji Dubois Kantata bus tin
kamai sugiedota. Nepraleisk im e 
progos? Gausiai atsilankykime sa
vo naudai, dailės naudai ir para
pijos naudai.
. Tikietai 1 pardavinėjami visu 
smarkumu.
'“Draugas” rašo: “Kada D’ V. 

“ Įkainos’Mioras-giedojo šią'kan
tatą savo koncerte, Kimball Hali, 
porą savaičių atgal, klausytojai 
buvo lyg užhimpnotizuoti ir salė
je kopilniausia -tyla viešpatavo. 
Nuo pat Pirmo jo Žodžio sugiedo-: 
jimo, tas griausmingas šauksmas 
“Prikryžiuoti Jį” klausytojus, ro
dos šiurpuliais pakratė ir niekas 
po to ne siukšlėjo, nieks net paų- 
zose neprakalbėjo. Ne vieno akys 
buvo ašarotos.”

t

100,000 SKAITO GYVENTOJUS.
Balandžio antrų dieną stojo Į 

darbą apie 100,300 žmonių, kad 
suskaičius kiek yra gyventojų 
jung. Valst- Darbas eina ne visur 
Vienodai: vienur smarkiau, kitur 
lėčiau. ' ' ' ’ ;
. . . -------------——— ------ ------ -—
Jaunimas Stato Gyvą Paminki* 

Vytautui Didžiajam užripra. 
numoroodamM ’ 

“PAVASARĮ”
“Pavasaris” jaunuolį-lietuvį Dk 

auklės doru, kilniu, energingu, są
žiningu, narsiu, ištvermingu.

Vytautas Didysai pats tokiu bu
vo ir tokiais nori matyti visus a- 

I teities lietuvius, 
į ‘Pavasaris” tekainuoja 5 lit

. • ' 5 ‘

J
> _ f . S* v V

C V 
puikus M radta.

ReikaUuH Katalogo
Vom h Bom PUao Ce.

160 BOTLBtON St?.; tklBTON 
LENGVOS' tiLYGOM

NUO L1 Paitundžlo (April) r)|nrgučio” kaina metams $2J)Q. Į 
Lietuvą <3J)0. ■ . ».

KURTE neatst nauji uotą, iminuaeratą
tą padiiryrl. iki 11 ludsndžIpAji $1.00. Vėli

••itinaiTis- «.nnfiw> awn'<^<>„ t.

KIEKVtPpiAH užslraiM metažis‘'Marguti,'
•• mis, iirtto tomis už ” nf7~

MUZIKA

JAU?
I 

ut Šluos mėtos, slrab^mte 
tą ĮHidnrytl. iki 13, bah»n<ISIp4ii $f00. Vėliau mokėkite $2.00.

"MARGCTIS" talpins jliipgliiuVlainą Ir muzikos.
KlKKVtKVK it9xlra'Saa matuMe gaus lloVUIią ktlJKO-

*KAS H^slprenumentnit dviem dėtam, tam kalnuos <3.00 bet tlova- 
ntj negnua ’ > } .

S(’Hn’Atl*ilMUI 4ty^tdrg»V>fti.” prlsfųtiklte įtampų uS 10 centą. 
•MARGUTI” leklttH'Mth'lėšomis ir redaguoja kbmp. A. Fatki- 

; v /■ - *
Visais reikalais kreipkitės:

MARGUTIS, ” 821O So. Halsted Chicago, UI.

>

•.♦ K'
j

J. - •

; PALEŠKAU savo tėvo Konstan
tino Bindoko. Į Jungt, Ameri-' 
kos Valstijaš išvyktT^lSlO m., iš 
Vilkaviškio. Turiif svarbų reika
lą. Prašau jį patį atsiliepti, ar ži
nančius jį man pranežti. Marė Bin- 
dokaitė, tiauliai, Vilniaus gatvė 
No. 263- Iathuania.

Pirmininkas — Jopas L. pptraųsKiĄ \ 
24 Thomas Park So. Boston, Mass.

VlBe-Plrmininkaa—Juoaaa Juekevičlua, 
92 Saivyer Avė., Dorchester, Mass.

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

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

Iždininkas — Vincas Kalulius, 
67 G Street, South Boston, Muša.

Tvarkdarls :— Petras Geležinis.
14 Vlnton St,, South Boston, Mass, 

Draugijos ras!rinkimai būna kas plf^ 
mą nedėldienj kiekvieno mėnesio > 
vai. po pietų, parapijos salėj, 491 
E. Seventh SU S<\ Boston. Mass.

- ------------- —---------------------
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Šis.koncertas btis kaipir atsisveikinimo, o gal -geresnio 
susipažinimo su iR.ū.sų ^TLniaįs grtistaig-dairirniiikais.
. f;--

Dainuos art. '.J? Babravičius, p-l& A, Stoskiutė ir ikiti. 
Progrsima' bus 'iyąii i ir hiianingą^ ‘ Atsilankę- pasiklausy-. 
simėigražiij dairtif ir .tTid pačiu pa^i^HbkjSav^h^tĮstns.' "

Bilietai’nebrangūs:- ;Jū'J galima gauti pas; rengėjus ir
<wlvW'yiTe4-'»»of/li T7\-i > f - ii

KENGRJM

c r;
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CAMBRIDGE, MASS.
Misijos

Vietos ir apylinkės lietuviai tu
rės progą pasiklausyti gražių pa
mokslų, kurųios sakys labai iškal
bingas pamokslininkas kun. P. 
Petrauskas, Marijonas. Prie jo dar 
ir kitas misijonierius bus tai kun. 
Urbanavičius, Marijonas. Abudu 
misijonieriu kur tik ne buvo su 
hnisijomis begalo visus klausyto
jus užžavėjo. Nesenai baigė misi
jas Ciceroje, žmonėms taip patiko 
kad jie norėjo dar ilgiau jų klau-. 
sytis. Sako dar tokių pamokslų ne- j 
buvo girdėję.

Šioje apylinkėj kun. Pėtraus-; 
kas pirmu kartu lankosi ir dar 
pirmos jo misijos bus Cambridge. 
Todėl'visi, kas gyvas, privalo atei
ti pasiklausyti iškalbingo milijo
nieriaus.'Turėjome u mi- I
sijonierių bet kaip kun. Petraus
kas dar nesame turėję. Jojo iš- 
——------------------------------------a ■■■

šiandien inteligentų tarpe yra tik
viena nuomone

“ŽIDINYS”
Prof. Dr. V. Mykolaičio-Putino redagųe 
Jatnas literaturoa, mokslo, vlsuomenflr 
ir akademiškojo gyvenimo Iliustruotas 
mėnesinis žurnalas yra didflauslafe; 
rimčiausias, idomiauaias Ir kiekvienam 
prasilavinusiam žmogui tinkamiausias 
lietuvių žurnalas. Todėl visi paskubėki
te užsisakyti “židini.” —

“židinio” kaina Lietuvoje: met. 35 L 
pusm. 20 lt; Amerikoje metams $4^5 
pusmečiui $2.50. 4

Adr.: “židinys,” Kaunas, Laisvės Al. 
8.

--------  
’i | L •

PARSIDUODA .t 
■7 - •

<3 šeimynų namas. Inprovemen- 
tai. Rcndų-$58.00.j mėnesį. Kaina 
$4,50Q.s Įnešti tik $400.00. 204 N 
■St., Šo. Boston. Te). S. B. 3838-W.w

Kada
r

UETUV. DUKTERŲ DR-JOfr 
PO GLOBA MOTINOS BVČl

VALDYBA /

4
« -
A S'

Pirmininkė — Teklė ĄijnenskienC,
63 G 8L, So. Boston, Mass. 

Vice-Plrnjinlnkė — F. Zaleckienė,
448 Cambridge St, Cambridge, Masa, 

Prot Raštininkė •— Ona SiaurienA'
443 E. 7-th -------—. wi---
Telephoneį South Boston 3422-R.

Fin. Raštininkė—Marijona Markoniutė, 
664 E. Ei

Iždininkė -__ „
105 West 6-th St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdarė — Ona Mlzglrdienė,
1512 Columbla Rd., So. Boston, Mass. _ ; 

Kasos .Globėja — E. JannšonlenS, , 
. 1426: Columbla Rd., So. Boston, Mass. ' 
Draugija savo susirinkimo# laiko JuMi -
<

_ St, So. Boston, Masš. 

ath St., So. Boston, Mass. 
Ona Stanlultntė,

JB-4) \ ;

TELEFONf 
— Bile Kur 

Greitai—Sangiai—Tikrai 
JAMERP. THORKTON ;

U > . Member Florist. Tęleęraph 
©elivery

108,Dotdherter St, -Sonth Boston 
' . Plione S. B. 3198—1658 -

1- Miltdn 7993 ( 4

r. '
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i antrą uta]*nlnką, kiekvieno .mėnesio,,.
. 7:3O vaL r vakarą.TppbatnytinSj '.I»v4-į-1 *

: talnėj. - - . ■’ -5^-H.
Visais draugijos reikalais gretpkltėa

'pas protokolų raštinjnkA. - 1
,u J’-

BV. ROM.£.D-XOt

“Darbininko” aditiinistracijoj.
C-

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

dos prasidės 7:30‘P. ĄI. Švč. .Panos 
Martuos.Nekalto Prasidėjimo baž
nyčioje, 428 Windsor St., Cam.; 
bi-idgė, Masgįr- . -x, __ . ..

. _ • <Į
9

VAIKAI NEMYLĖS TĖVĮĮ 
jeigu jie nepasistęngs išaukĮėti-.juos 
Dievo baimėje, išlavinti juosįąr įduoti 
jiems ginklą prieš - fviairins -gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi u žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
mieštuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausias besimokinančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos suole y- 
ra jau. dvidešimts metu leidiiamas k(v- 
talikų- moksleivių mėnesinis žurnalas 
mc, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą.

“ Ateitis.
-Tėvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 

metams (5 lt. pusmečiui ir išrašykite 
tą žurnalą savo besimokantiems vai
kams. Tuo suteiksite jiems džiaugs- 

“Ateitis” įdomi ir nemoksieiviams. 
Prenumeratos kaina: metams $2.00, 

pusmečiui $1.09; moksleiviams, me
tams pusmečiui z50c.

Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės Al. 3.
> • A > 4 7 *

VARGONININKAS
• A

Gerai suprantantis savo amatą 
ir geras chorvedis paieško vietos. 
Kuriems iš gerb. klebohų.reikalin
gas, kreipkitės “D-ko” Adminis
tracijom ' (B-4)

kalba skiriasi nuo kitų. Jojo pa-: 
mokslų turinys irgi kitokis, o pa
mokslų bei tiesi] išlukštenimas tai 
puikiausias. Nė vienas lai.nepra
leidžia progos jo neišgirdęs. Lai
kas patogus visiems į misijas ei
ti—-Gavėnia.—f ir-Velykos jau 
arti — mat misijos prasidės balan
džio 7 o baigsis balandžio 13, š. m. 
Verbų sekmadienio vakare. Misi
jos bus skelbiamos vyrams ir mo
terims kartu. Visi raginami atei
ti. • ■: .... r

Per šias misijas visiems bils ge
ra proga atlikti velykinę šv. išpa
žinti. Pagelbon išpažinčių klausy
ti bus nemažai svečių kunigų. Dau
giausiai rodos bus tai trečiadienio 
(seredos) bal. 9 d. vakare. Toje 
dienoje kodaugiauisai privalėtų iš- 

Lpažinties prieiti. — -
• Gerb. klebonas praeitame sek

madienyje ragino visus skaitlingai 
lankytis misijosna, visiems naudo
tis tomis nepaprastomis Dievo ma
lonėmis, (/ristina kad visus šis pa- 

I raginimas pasiektų ir kad nė vir
ino apsileidusio tinginio jiesirastų 
Cambridge, Brightone, Somerville. 
Arlingtone ir apylinkėj. V

Misijų tvarka kaip paprastai: 
Rytais trejos šv. mišios 5, 7 ir 8 >30 
A. M. Vakarais pamokslai-pamal- 
---------------------------- : j  

L------------------------------------------------------------------------•------- ■ 4»t •<

. Kvieslys

Tel. B. 2613 • (

JONAS S.MĖŠLiS
’ (INSURANCE)253 Broadway, So. Boston

Apdraudžia visokias nuosavybe* 
ir .kas tik reikalinga. Taipgi 
pšrduodame anglis Ir Arendavo* 
Jame kambarius.

A, JANUŠKA
KOSTUMERSKAS

* KRIAUČIUS

Siuvu, taisau ir išvalau vyriš
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ ATLIEKU >
•fi- ;<WAr-aM

260 W. Broadway, So. Boston

Prof. A. Ži Janavičiaus

MUZIKOS MOKYKLA
SMUIKAPIANAS - 

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip Ir suaugusiems sulig 
programo Muzikos Konservatorijų.

Pamokos aiškinamos lietuvių 
Ic&lbojCe

149 Bortus Street, Dorchester 
Tel. Bo. Boston 1348-W.

H ATTJ
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MNIEL J. FITZ6ERALD
PLUMBING IR HEATING

* ‘ X

1 -FURNACE IR FBCIŪ8
. TAISQM^ ,

i Raibame ir Li^iviUM y

y* 
‘ f

I
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KAM REIKALINGA VIETA 
DĖL OFISO'
> .* - ' 4 3

X M ĮĮ Į ĮĮV I

pnfoaM kreiptti dil visų informa j 
djų “Darbtafako” Adminirtrad

Ą , J* ’*
t ’ _• Ji H-r'b > vt'Ą -■

*

- ■ '' I 't——Į— « I! I. H ,1 - L . S.

Pirmlolnkas — J. Ulrubinskas*
24 Prescott St., Readvllle, Maso. 

Vlce-Pirmlninkas «»? J. MarksUonJ*
140 Bowen St, So. Boston, Masa - 

Prot Raštininkas-!—Vincas Paplauskai Ą e
116 Bofctl Roston Masą,

Fin. Raštininkas — M. •eikis, - *
256 E. Nnth; St, So. .Boston, M«m Z 

Kasierius — F. Grendelte, T - *
237 -W. Fifth St, So. Boston. MaMb 

Maršalka — J. Zalkis,
7 Winfield St, So. Boston, Mam 

Draugija laiko susirinkimus kas anie 
rą nedėldienl kiekvieno mėnesio, g<- 
num. 492 E. Seventh St, parapija* v~ 
salėj, 7to St, South Boaton, Muag

L. R. K. 8ALD2IAU8I0S HBB k
’ / e*v. j. PMAunats dbJoS^ 

VALDYBA

BlUEJttmifcJIAIKfT
i t . >r, j < A y: n nr n» ’ i •.

!ii-Ki(itiotla šviežiausin»<di- gerinimus mūsos, d'ar- 
ves ir groceriš.

| SPUCIAL ŠIĄ SAVAITE
Chop. Bney .........................    3 svarai už 20c.. •

| ' įhina Bay Sauėi WU!»jF Siey...... .1 bonlta 26c.

Lietuviški 8Wlrtiittfaf. ......"...................... 39c. svaras

- BLU1RIBBON MARKET
| 357 kamp. L ir 8th Ste.
Sk TeL South B6rton 1129 ? TeL South Borton 3169-M.

•<

Pirmininkas — V. T. Savickas, 
451 E. Senenth SU, So. Boston, Mass.

Vice-Pirminintam-— A Naudžiūnas, 
' 885 E, Broadway, So. Boston, Mass, 
Prot. Raitininkas — V. Tamoliunas, 

40 Marine Rd., So. Boston, Mass.
Fin. RaStininkaB — D. LlngeviCius, 

62 Adams St., Dorchester, Mass.
Kasierius — P. Kleponis, «'

266 Bolton St., Ko. Boston, Maso.
TvarkdariS"^— J. Leščinskas, 

141 Bowen St, So. Boston, Mas>' f< 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą 

pirmadienį kiekvieno mėnesio 7:80 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainėj, 
Fifth St., So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DRJOS 
VALDYBOS ADRESAI

. 1930 M. 
______ '•

Pirmininkas — Antanas Macejunas, 
450 E. Seventh 8L. So. Boston, Mošai. 

Vice-plrm. — Povilas tirolls, •-
554 E. Fifth St., So. Bostbn. Maso. \ 

Protokolų Rašt. — Adolfas Navickas, 
274 Bolton St, So. Boston, Mass.

Finansų Rašt — Juozapas Vinkevlėius, 
; 450 E., Seventh St. So. Boston, Mass. 
Rnslėrlųs — Andrius Zalieckas.

7CS R Fifth St, So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikatlionis, * 

908 B. Broadwny. 8o. Boston, Masu 
Dratiri js D.- L K. Keistučio laiko 
♦ Mantas susirinkimus kas antrą. m> w 
m dOkilanl kiekvieno mėnesio Lietuvių * 1 

SvetsRiėb kampan E ir .Silver Sta<,- •;
įton. Masa, 1-mą valandų pa 

alėti Afrldąmi oolvasklta. driagą 
tiują narių su savim prie draugijos 

t -Iri

So.'
' *

-y» f ' ■
• ‘

ĮKDTKITE MITALO LUBAS >4» a

' A Vii labai tvirtos ir kaina prieinaifiiu' Din ;tt - 

liokaiw greitai, pamėginkite.

SALĖM METAL OEILING CO.,
19 Fay Street, Borton Tel. Hancock 7845

' /-■ asnggnoons— -
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AT8ISAK4 NUO MILIJONINIO 
: ' PALIKIMO . X

į Neseniai Austrijeg&kepėjo 
«tono Jungmanno 
tįkėtai po turtingo dėdefe^te- 
ko milijoninis palikimas *- 
apie 1 milijoną čekiį jceonų. 
Kelioms diei
į^o ' palikimo ;gąvimd} 
lįann, iki šiol buvęs^visiškai

eūjegjoj, nepaisant įvestojo vabalėlių.' 
t • v i mokesčio nesusituokusie$5Jau pne5 teta į.

I^pngnamo kaitto j^įj

skaičius vis a^iga. 1924 m. 
mokesčius mokėjo 200,000 
neuedusttijjik ^1935 JŠk per 
238,000^ 19S6 
Reikia spėti, kad pastarai- 
siafejh^S‘j

jai girdėjo požemiu© sp dcK-j 
kolį ūžimą, o lau , pa- 
čioj žemiausioj vietoj, a- 
fiant dirvas, arkliai ir jau
čiai sustodavo, baidydavosi 
įr netraukdavo žagrių. Žmo
nės manė, kad byvuilai ap- 

___ ___  8erga, ir■ juos5^^^^®^* 
Šveikas, staiga susirgo irįpd bet ir šis vaistąs nėgelbėda- 
kėlių dienų mirė. Tada pa- yo, kad ir suversdavo litrais 

gyvuliams į snukius. Ir 
štai, vieną naktį,-miegą kai
mo gyventojai buvo pąža-

likimas atiteko vyresniajam, 
sūnui,. 28 metu'amžiaus svei-’ 
kuteliam vyrui. Dabar štai 
ir jis staiga mirė. Jung- 
mąnn ’ų šeima mano, kad dė-

-s- *
J ‘ >

įsauly šeimy
nos sultanaš

Moiiton 1T27 m. Jis turėjo
83 brolius^ 124 seseris, 200 

į <n«ej zon uoipįos' mį| nor ui* i

’ La>'r' L

BAĮWr OLAIB, PA.
WS, 107 k^in«zMMdiiis «usirin« 

kimas įvyks balandžio 6-tą dieną, 
tho j po nNno4 įfr. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti jr užaimokšti mėne
sines. mokestis ir-nauji) narių at*

z Valdyba
.

?ll K

fvu *Af|j UO|pK/S'

kcu vi rpe aįjs] (USta. p 

UO'iO;' .ii'

pasatilįfAn^s 
yra kžu kur Sacharos dyki- 
nėj' ir Negyyijjų-'jūnj pa
krantėse. Baisi sausra tose

.

durti didėlio trenksmo. Ka- 
dangi apylinkė yra kalnuo- 

dės palikimui uždėtas esąs ta, tai žmonės papanė, kad 
’ eina žemės drebėjimas,. ir,

- - - - - “ i* -r ’

pci n*

—"—”?r— ------ -—»—r— ------- ■
j A<»a-C|M>oac’ (yu<j ;)

jo nn>. /a.

»•;<

prakeikimas. ' Tų dviejų ne
tikėtų mirčių įbauginti n i e-’išbėgę iš trobų, laukė djenos/

c*

. kas iš jų nenori priimti pa
likimo. Dėl to pinigai ir ver
tybės popieriai yra atiduoti 
teismui ir, praslinkus nusta
tytam terminui, teks valsty
bės iždui.

Kaip jie nustebo,?ka<l ryta
'■L*' -.

pamatė toj vietoj, J<ur. gy
vuliai baidydavosiį, -pū
liuojantį ežerą! tdyyąltp- 
jai nusiminė, o ežeras kas- 
idien ėjo didyn, /iš plyšilį 
žemėj veržėsi sieros dūmai. 
Bet čia kaimo seniūnui at
ėjo galvon puiki miiitis: su
dominti nuostabiu ežeru Rd- 
mbs gyventojus! Aišku, vi
si norės pasižiūrėti <. nepa
prasto gamtos stebuklo,.taip, 

į; ^Paskum automobiliais gata- j kad kaimo gyventojai galės
L. . . . I—,? A______ _________ t

. "L. A."

PIETUMS VIRTI
FABRIKAI

Anglijos sostinėj Londone 
^pietus daugiausia verda tam 
tyčia pastatyti fabrikai.

:

' vus išvežioja po viso mies- kaitintis iš turistų! ’ j 
/ t© valgyklas.

Svarbiausia pietums ga- 
į minti bendrovė / ‘ Lagens ’ ’ 

išverda suviršum tris mili- 
jonus pietų kasdieru Išve-1 
?iojimui ji turi 2,000 savo 
automobilių. Fabrike dirba 

š 5 tūkstančiai žmonių. Daug

g^syzdziui, mdama plauti ipa- 
r ‘ šina per valandą suplauna 
į 3,600 lvkščių, o ten dirba tik 

viena darbininkė..’ “ML.”
K"

f
ii
P. ---------- —v -------- „ .
Įį/ ra žinomi pasakojimai apie
&■
i

i
apie kiekvieną kiek žymes
nį Lietuvos ežerą yra tokios

r > ___ __

rūšies pasakojimų. Bet I-;
talijoj, 40 kilometrų nou
Romos miesto, iš tikrųjų vi
sai neseniai atsirado ežeras, 

•nors ir nenukritęs iš dan
gaus, o tik išsiveržęs iš že
mės gelmių. Dalykas buvo 
taip. ;

drėgmės nėra daugiau, kaip 
2%. Žmogui tokios sąly
gos nepakeliamos. Netgi e- 
sant ore /25% drėgnumo 
jaučiamas nepaprastas, sau
sumas: sustyrą rūbai, lūpos 
įr gležnesne |oda pradeda 
sproginėti nuvirinta;
jaučiamas nerimas ir ka
muoja .nuolatinis troškulys.

.Ii- r____ ■ - •

Japonijoj gyvatės valgo
mos kaipo, retas ir. brangus 
.valgis.
n -: . '• į“ ’ ? < . ..i .•

Pietinėj Afrikos pakran- 
tėj,Aųgąlos,gyventojai mal
daudami lietaus, nukerta 
žmogui Tąnką ir įkala ją į 
žemę, pirštais.; aukštyn! * t

.• > .1} -Šit* ’ > ;
-• TAIP PAT GUDRUMAS

— Dieduk, ar tamsta turi dan
tis?' ;• ■ f

— Neturiu,. vaikeli: jau visi iš
krito. '.'T^ ’ •«.' . "7, V

— Tai palaikyk mano riešutus ; 
aš tuo jau. sugrįšiu. ; “M. L.”

C

MAT, NIEKAS PATEKĘS

yra
ne-
ne-

-t. /

i

—PER NAKTĮ ATSIRADĘS
* EŽERAS

Beveik visoj Lietuvoj y-

ežerų netikėtą atsiradimą, 
taip sakant, atlėkimą ir nu

lį - sileidimą iš debtsų. Beveik
apie kiekviena kiek žymes-

gU <-• ___ *1_____

E
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Juosės (Petrui). —.Žinai ką, aš 
norėčiau apkeliauti:aplink pasau
lį, sumuŠdafirts* rekordą, bet tu 
man patark^ kaip tas viskas įgv- 
vendinti^* \ *

Petras. —• Pasigamink ‘‘balio
ną,’’ pasikelk nuo Upinės kurį ry
tą, -o žemė 3>ąti apsisuks aplink. 
Kitą rytą galėsi pnsiĮeįsti ir būsi 
apkeliavęs aplink pasaulį per 24 
valandas. Pigu ir praktiška.

” ’ ‘-..A- <4---- ---
r j’ ’ *' *■ '.K'

• ..w‘ *

“Ūkininkas”

[NEBEGRĮŽTA '
Bedievis: Aš netikiu, kad 

pragaras,, nes niekas iš ten 
atėjo ir nieko jnums apie'jį 
pasakė. ,

Katalikas: Taigi ir sergėkis. 
Tas parodo, kad į pragarą pate
kęs, . niekas nebegali išeiti;

NESUPRANTANTI
— Mergei, ar mama namie?
— M1?-- • .
— O kada sakė sugrjšianti?
— Palauk, aš nueisiu jos pa

klausti. z.j “M.L.”

--------
V .VALGYKLOJE

PONAS (į tarną). — O ką 
daro kirmėlė 'barščiuose ?

kį. TARNAS/ Plauko. “Ūk. ’ ’

■t • ■ ■’ ---------------
r TEŽTAMENTAS

Motina, mirdama rašo testamentą 
įr sako vaidams: 
į ^'Atminkit, vaikeliai, kad tą 

knt bažnyčios; o jeigu atsirastų, 
tai’ bus' ’tau’Marvte.

’ f

/
s

v

W0R0ESTER, MASS.

. LDS. 7 kuopos susirinkimas į- 
vyks baland. 13 d., 6 vai. vakare, 
bažnytinį ^ėtainėje,'41 ProVs 
idenoe St. Vist uariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti? kele
tą svarbių klausimų. Be ,t 
proga užsimokėti duokle^

f K , ~
X -t A

L0WELL,MA8S:>-r ^ 
tLDS._ 97-kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadieny, baland; 13 d., 
tuoj po -^ųmo8. Ateikit§ -visi. Ge
ra proga',darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

Valdyba 
' ■ < ■

.< HARTFORD, CONN.

LDS. 6-tos kp. susirinkimas į 
vyks bąland. 13 d., tuoj po sumos, 
bažnytinėj svetainėj, 41 Capitol 
Avė. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių, reikalų dėl kuo
pos naudos.
• Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yrcūžsįlikę mėnesinės duok, 
lės. i'\ LDS. 6 kp. rašt.

5

idenoe St. Vist nariai būtinai atei
kite, nes turime apsvarstyti? kele
tą svarbių klausimų. Be Ao? gera 

pūdyta

v» čia

r S-'.

f

/

x*
•. r ■ ŠMŪKLAJ

—' Matai?Petrai- ne syk Į tavo 
tėvąs sžker^ Ką pasėsi, sūneli, tą 
k ■ O

-4^ ;Ką Čia senų' įklausyti, kad-
. < 4 '■ v''. t. 4.. s;

C
s- 
X

..r • 7..; \
•••

Tel. So. Boston 0506-"W. ^. 
■9 ■ - i i

Lietuvys Dantistu t

A.L. KAP0Č4US
251 Broadway, South Boston 

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

- Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

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

Ofisas atdaras nuo 10 iki 12 vai. 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po plet ir 
nuo 6 iki 9 vakare. Šventą dieną 

pagal susitarimą

tik plepėt AJ neMdeną litą šioj £arvę, ką mums pavogS, užrašau 
jbet iš tos sėjos.5

“M. L/*-
smuklėj pa

DAKTARAS BALABAN
Gydytojas iš Rusijos - 

375 Dorchester St., So. Boston. 
Tel. S. B. 4768

Rezidencija ir kitas ofisas 
1234 Blue Hill Avė., Mattapan 

TeL Milton 2952.

• / t • •
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VJCTOR RADIO. E-;2
Victor Radio in a larvriovi peria! 
cabinet. -Ryvipment tanu tu R-32;. 
coJMnež o/ vare and 'ffabfivrrvught.... 
v>oodt. . _ . • - ....

IX»f prfcė, teta RadMrona, $215.

' • • • z

l
I

t

when ^įou ęįįminąte
eager salesm^ji’s arguments 

superfluous meehanical gadgets
ra * % ’ ’ ’ • ? ’ ’’?

wild claims?r-A ■ ut
• ... -v
. . - i 4 . < J" < i •, * T •

cut-price maiteėmenlG cn over'-nrieed mer- 
chandis^;’?, i ’ /

■ ---- -j~T
obsolete and bbsolescent instrumento 
experimental novelties
out-of-date receivers in showy new cabinets 

... “new rnodels” - . •

VICTOR RADIO * 
ELBCTROLA RE^S 
eomplete, modom marieti 

- Victor Ralio oad ree- 
_____________ ____________3 tame 
mtMUta amptifying tyriem M u-

Uit prie t, 9 f 75, lt* Radiotrona.
T'r.

e 
i

- I 
-1T ,

■ v* X

CAMBRIDGE, MASS. 
; LDS. 8 kuopos mėnesinis susi 
rinkimas atsibus sekmadieny, 
bal. 13 d., tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo 
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba
\- - - - - - - - -

... -BASTO®, TA.
. LDg. 40 kuopos susirinkimas -į. 
vyks balandži(Toyhptnej. po sumos 
ŠV. Mykolo parapijos- svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines Mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M Songaila

• WORCESTER, MASS.

LDS. 108 kuopos susirinkimaL 
įvyks balandžio 6 d., Aušros Vartą 
parapijos salėj, tnojaus po su- 
mės. ' Visi nariai meldžiami pri
būti, nes tarime, svarbių reikalų.

- - Kviečia Valdyba

J JKlIGHTON, MASS. *

.2? kuopos m&lesįirf> 
, irfrMdmas / įvyks, penktadieny 
baland? 4,-7.-30 Vai‘vak., LincOM 
rretaia££?£6 Lindoln »St Ateikite 
visL • \ Valdyba

• f TTASHUA, F. H.<

LDJ3J65 kp. mėnesinis susirinki * 
mas įvyks balandžio 6 dieną tuoj 
p>o suntos, pobažnytinčj svetai
nėj.' " Kviečiame narius* ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų 
Taipgi atsįveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.

s..‘' Valdyba* t • * '* . *
" . BALTIM0R2., MD.

. Balandžio 13 d., sekmadieny, 
tuoj po sumai, parapijos svetainės 
kambariuose įvyksta LDS. 30 kp 
susirinkimas. Malonėkite ateiti vi 
«L ’ Kviečia Valdyba
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VĖLIAVOS IR 0RGAN1ZA

TeL Porter 3789

JOHN REPSHIS, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos : 2—4’lr 7—& 

881 Mass. Avė., arti Centrai Sq.
Cambridge, Mass. * $

■ - >. —
g

------ e 3

S DR. GRADY
SPECIALISTAS

Pabaigęs N. Y. uDiversity medika- 
lišką kolegiją; ’buvęs gydytoju Ft. 
HąmiTton Ligoninėj, N. Y.; chirur
gas j Out-Fatient Staff Lovvelllo li
gonines. Daktaras Miesto Dispen-. 
sary; sujungtas prie Sf John’s 
Ligonines; Medikališkasegzaminuo
toj as dei Metropolitan Llfe Ins.; 
Lowell YMCA. Gym.; A. O. Fores- 
terš of America. Valandos! Antr.’, 
Ketv., šeštad. 10 iki 12 ryte, 2—5, 
7—8 vak.. Sekmadieny 10 iki 12. 
327 Tremont St. Patarimas dykai.

tictcr i:aj:o zl^^toza
RE-75 . -■■r.

A awmptuowd!r beaatiful imrtrumenl ; 
Cie leut vard in hairy. Sente eetvip- 
r<enl a* RB-45; eabinet oį eztraor- 
dinaru riėhnem and ela*riėal 'deeign. 
? Lienprioe, C350, le^j Rzdiotrons.

and then corisider:
Performance, proven by tęst and coniparuon . 
Tone, BEYOND COMPARISON ' -
Qtudity, guaranteed by Victor name and trade- 

mark
Appearance-—world famous Victor cabinet work 
Value only VICTOR——world’s oldest and Iargest 

naker of ręproducing musical instrunients _ 
—could glvc ' • , ' ' '

Our Terma: casy for anvone to own Victor Radio
:.’K-

r

?J ■

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEV1ČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telepbone So. Boston 4488
Mirus Šeimynos nariui, Ii kasiems 
naftlalčiams arba gimin&nė pini
gai reikalingi. Taupykite juos. Al 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai. . -

UETUVIS GRABORIUS

A
I

(

>
£TV r

«

>

«

1 !

Į

t

v

£>• .

<
■a .va

ted above. We will __
not oblifate you in ašy way* Lct ua

t

A

n» .. .. ,
iartrvmrat. Victor JtaMe m_ . — 
era tAnraęh jame

tfcaūf, tkėre it 'ii greater Victor 
<n«trwa«ntl • '

’ ■ ■ <•

ii.*

L J ‘ 2_ . 

//H?-.

J.- -

t

/•K.
j'

*OCV A

VICTOR RADIO »-JX
Tfce morld't fineri radio reeUver 
in • rimpte, modom, compaet 
robinet. Anyone e4n aford (t ol 
<135 Uet priee, teta Radiotrona.

•

v

»

Tęst Victor Radio in your ewn home
conrider-the vilai .facts l^si

- - - - . - - / - - ■■ - . . ■ _ ■ - - . - *
Mes užlaikome visus Victor Rekordus geriausių artistą ir dainininkų. Priimame Lietuvos Bonus kaipo <lalj mo- 
kesties, perkant Radio fsGrnmafoną. Taipgi priimam senus Radio ir duodame tinkama kainą perkant nauja, 

r -
t

v

I 4

• • • I . ■ '

Victor Ra<}fo needs no salesman aV your Hbow. Take it kome irith y^tų Te«t i
; 2.. - - -x .

A bome dethonrtration will cost you notMnj;, įrill_____________< r________ —
wben we can acnd Victor TkitdBo home tUr^our tęst—any modd yo« chooae. (And thcy*re goiag fant 1) 

į C i'fia ?»*_(;' J’i'.j bjrz.'fijJpi-1

Ifyou love music^ytM- ll want VICTOR Radio \ a

•V\. / r. I___________

377 BR0ADWAY,

w
VLADAS P. MIKtA

49 Ohurch St., Lowell, Mm
- Telpphone 5786.

Laidotuves aprūpinu gerai Ir ne
brangiai. Patarnauju dėl krfkflty* 
nq. vestuvių ir Maip visokiems rei
kalams. '

MASILIONIS
SOL BOSTON, MASS

l ;v -;;

■* ros.j TM.&B.SKS-B.
LIBTUVI8 

•PTorenusTAs
- f - J \ e

sssTas- 
.J. t. htank, O. tt 
447 BreMuty,


