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na nepasiekė gazolino kubi
lų, kuriuose buvo apie 100,-. 
000 galionų. Apskaitoma 
$100.000 nuostolių.
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• tYJ/pTO DižiOJO
‘ - GARBEI į i/ Ut, < 

‘ Lietuvos muzikos ir dai- 
nos centras . paskelbė kon-

—-

■ kursą Vytauto Didžiojo gar
dies giesmei parašyti Viso 
konkurse figūravo 16 kom- 

' pozicijų. Labiausiai atatin- 
kariti konkurso sąlygas pri
pažinta kompozitoriaus J. 
Gruodžio kompozicijos gies
mė.

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ MAŽ| 
VALSTIJĄ BRAZILIJOJ

< * BUENOsTaĖRES, Argen
tina. — Praneša, kad suki- 
lėliai užėmė valstiją Parah- 
yba, Brazilijoj. Tos valsti
jos prezidentas kreipėsi į gu
bernatorių, kad jis prisiųstų 
karines jėgas atimti iš suki- 

-r- -4("lių užimtas vietas. Paryhy- 
ba valstija turi 1,200,000 gy
ventojų.. Joje angina vatą, 
kavą, cukrų ir gumą. Daug 
tų- produktų eksportuoja į 
užsieni.

32 AUTOMOBILIAI SUDEGS 
FRAMINGHAME

. ' J

< Framingham, Mass.—Pir- 
į madienio vakare Butler Mo- 

<tor kompanijos name;Jalo

i S.ANTA-
9 d.
tas į teismą mirusios ponios 
Fannie Bixby Spencer, 50 
metų amžiaus, pasižymėju
sios “revoliucijonieriškais” 
darbais socialistės testamen
tas, kuriame pažymėta jos 
nuosavybės vertė. Pasirodo, 
kad toji socialiste, kuri 
smerkė kapitalistus už iš
naudojimą darbininkų ir už 
iš jų prakaito krovimą sau 
milijonų, paliko, $2,371,329 
turto, kuri susikrovė skelb
dama socializmą. Nieko ne
paprasto.’Jeigu prisižiūrėsi
me į mūsiškių socialistų gy
venimą, tai pastebėsime, kad 
jų skelbiamas socializmas y- 
ra tik tam, kad pasinaudo
jus iš suklaidintų darbinin
kų ir iš jų prakaito susikro
vus tūkstančius. Paimkime 
Michelsonus, Grigaičius ir 
kitus mes pamatysime, kad 
jie turiu pralenkia visus sa
vo pasekėjus. Socializmas y- 
ra jiems tik įrankis mulkin
ti nesusipratusius darbinin
kus. •

Socialiste Spencer. $300,- 
000 paliko pastatymui yie4

NA,' Cal., bal.
Šiomis dienomis įneš'

(Tęsinys)

Plečkaičio “alibi”
Čia trumpai atpasakosime 

abi Plečkaičio kalbas.
Savo biografiją Plečkai

tis pradeda labai tyliai, lyg 
kiek susinervinęs. Ji$ sako^' 
si kur ir kada gimė, kada ė- 
mė politinį darbą dirbti. 
Paskutinį Seimą paleidus, 
matydamas, kad jo idėjų į- 
kūnijimaš vėl nūtolo, kad fa
šistinė valdžia smarkauja ir 
mindžioja įmonių teises, ė- 
mė rengti Tauragės ir Aly
taus pučą, Alytuj nepavy
kus, nepavyko ir Tauragėj.- 
Jis tada pabėgęs užsienin. 
Paskui vėl buvo grįžęs, buvo 
sulaikytas, bet tada Volde
maras jį per 24 vai. ištrėmęs.

Kodėl jis būtent pas mūsų 
tautos volskus nubėgo,_kodėl 
ten bandas organizavo nesi- 
sako.

Kad jis tam tikrą laiką

vėliau jis. 
rolės atsisa 
dėl to, k 
von grįžti

Čia Li. 
policija pe 
draugus,- 
žmonos ate 
terorizavę, 
kę suimtą, £ 
jus (tą ję 
ir Fricas, 
kosi tik iš 
girdėjęs). Jg 
tė ją su juo 
mano, kad :■ 
mas buvęs 
G. M. Cor 
įėvynę az~ 
būtų jos 
num. 1 
iš jo pat 
mano, kad. 
ru nuo

V •įeėneigia. Tačiau 
lo vadovavimo 
-ir gyveno tik 

negalėjo Lietu-

tuo tarpu 
o jo ne tik jo 

* jo šeimą, iš jo 
i pinigus, ją 

dienų lai- 
rpę po tardyto- 

škimą liudijo 
is tatai sa- 

bet patikimų 
galiau priver- 
irtis. Gal jis 

i terorizavi- 
, kad jį kaip 
ą iš priešų į 

kad jis vėl 
ir ištikimu sū- 
;kaip matome 

:o Fricui, jis 
laisvu no-

ir.'.- * 1

paū)

v
i
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tė dar,'kadii

DANCIGAS ESĄS PABALTIJO 
KOMUNISTŲ CENTRAS

Spauda praneša, kad Dan
cige šiomis dienomis įvyko 
komintemo pasitarimas dėl 
komunistinio veikimo Pa- 
baltėj. Pasitarime dalyva
vę komunistų atstovai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos 
ir Suomijos, kurių organi- 
žarijoms komintemas esąs 
paskutiniu laiku paskyręs 
milijoną aukso rublių. Da
lyvių tarpe buvęs taip pat 
kominterno Pabaltijo sekci
jos vadas kažkoks Kaganas, 
kuris anksčiau- gyvenęs 
Kaune. Nuo Lietuvos ko
munistų į pasitarimą atvy
kęs Bakšys. Svarbiausias 
pasitarimo tikslas buvo ge
gužės pirmos dienos demon
stracijų surengimas.. Nuola
tinis Pabaltijo komunistų 
centras dabar būsiąs Dan
cige. E.

paliko savo gE Socia
lizmo propagandai,ji? orga
nizacijoms paliko apvalų ri- 
tuliuką (0) zero’ Kažin ką 
dabar pasakys tokis pat “so
cialistas” p. Michelsonas sa
vo geltonlapy apie velionę p. 
Spencer ? Visgi turėtų savo 
skaitytojus painformuoti a- 
pie jos “nuopelnus” darbi
ninkų klasei.

NAUDOKITĖS PROGA
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strijos parlamentas priėmė 
įstatymą sulig kurio visoj ša
ly įvedama taip vadinama 
“open shop” sistema .dirb
tuvėse. Sako, kad parlamen
tas tą padaręs darbininkams 
reikalaujant, nes socialistai 
buvo pasigavę unijų mono
polį ir ijfcsocialistus darbi
ninkus visokiais būdais per
sekiojo. •

--------
KIEK RYGOJ GYVENTOJŲ

Paskutinio gyventoji} su
rašinėjimo daviniais, viso 
Rygoje yra 366,583 gyven
tojai, iš jų yra 200,900 
teni ir 165,593 vyrai.

mo-

reitą antpadienv išėjo fštrei 
ką du tūkstančiai mainierių 
reikalaudami, kad algos bū
tų mokamos sulig 1917 me
tais nust atidos skalės.v

munistai pasiuntė sa^įįfc 
tątorius, kad tą st 
laužius. Žinoma, 
rys prisidengę 
prieteliais ir kovotojais už jų 

 

įsikalus. Bet pirmiausia jie 

 

bandys darbininkus Sukir
šinti prie riaušių, o po t^ ga

 

lime spėti kokios bus pasek
mės. Ginkluota policija į- 
simaišįs ir streikas bus pra
laimėtas.

Darbininkai neturėtų~4co- 
munistų įsileisti. Kovos va
dais turėtų pasirinkti rimtus 
vadus, kurie neparsiduotų 
kapitalistams, kaip kad par- 

-. siduoda komunistai.

i- 
su- 

tą da- 
ininkuv

t

LUKIŠKY 3,250 KALINIŲ
■ *_______ ■

Rusų dienraštis*1 i Vremia ’ ’ 
praneša, kad šiuo metu Lū- 
kiškio kalėjime yra 3,250 
kalinių. Laikraštis pastebi, 
kad; 95% kalinių yra krimi
nalinio pobūdžio?'Šis betgi

p. Mikšys ir Draugelis; Ūki
ninkų Sąjungos vadai.

mūosė politinės bylos sako 
ką kitą. :

• LONDONAS. — Sovietų 
valdžia per savo konsulą čia 
įsakė apie 20 savo įstaigų 
tarnautojams - piliečiams 
grįžt Maskvon.- Bet. tarnau
tojai tik tyčiojasi iš tokio 
komisarų straksėjimo.

Didžiuma iš jų yra buvę 
nariais Sovietų prekybos de
legacijos Londone, kurie ga
vo darbus kitur kuomet iš 
Maskvos buvo atsiųsta jau
nesni komunistai jų vietas 
užimti.

Jiems Buvo įduoti griežti 
įsakymai grįžti, o jei ne tai 
gręsia mirties bausmė, bet jie 
nepaiso, nes žino, kad sugrį
žę, gaus kulką į kaktą.
'Buvusiems įgaliotiniams 
duota iki penktadienio pri
imti įsakymą.

^Sovietų komisarai prašė, 
kad Anglijos valdžia juos de- 
portuotų. bet nesant išdavi- 
mo sutarties turbūt nieko iš 

i-. ’ ' ■ . ■ V ' ■ * ■

Kartą jie pasprukę į 
ve nepaiso jokių grąs 
ir nebegrįžta. Tas mums ai 
kiaušiai rodo kaip “g 
tame komunistų rojuje, 
nė jų patys karščiausi kon 
nistai nebenori grįžti

Lenino našlė irgi jau 
prieš Stalino diktatūrą^

Sovietų komunistei tie 
neriasi iš kailio, kad 
draugi} nebegali' suvaldę

Trockis, Besiedovskis;
kiti užsienio 
spaudoje 
straipsnius apie kom 
pragarą Rusijoj.?

Besiedovskiųi irgi buri 
sakyta grįžti Maskvon. 
nepaklausė, 
budelių agentas atvyki 
Paryžių ir grąsinimu iri 
liojančiais ’ pažadais 
perkalbėti, bet veltui

Po to, smurtu norėjoj 
vežti kaip j

V atsirikštris - šu.
Sovietų Rusijos įgaliotiniais, sas bolševikų machibž^i
-------------------------------------------------------------  - -- - - - —

Už LIETUVIŠKASWILLIS AUTOMOBILIO 
AUKA

Brockton, Mass.—Kovo 29 
d. rastas ant Pleasant St. 
Charles Wiilis sunkiai auto
mobilio sužeistas. Nuvežtas į 
Miesto ligoninę, kur} balan
džio 9 d. mirė. Jis gyveno po 
numeriu 73 Perry Street, 
Stoughtone. Užmušėjas pa
bėgo palikęs nelaimingąjį

• . ; t • • '

ant gatvės.

MARYLAND AUDROJE ŽUVO 
i PENKI ASMENYS

Baltimore, Md. — Balan
džio 9 d. visoj valstijoj siau
tė vėjo ir lietaus audra ir jo- 
je^žuvo penki asmenys. Spė
jama, kad trys negrai žuvo 
Chesapeake Bay. Du negrai 
prigėrė Baltimore. šešias 
moteris stovėjusias* namo 
tarpudury, sužeidė krintan
tis stiklas. Daug medžių iš
versta iš šaknį} ir sugriauta 
namų ūkiuose? «

KONFERENCIJOJ
LONDONAS. — Jau ra

šėme, kad Prancija ir Itali
ja nesusitaiko, ir kad dėl jų 
penkių valstvbiu konferenci- 
jįa skilo. Jung- Valstybės, 
Anglija ir Japonija pasirašė 
atskirą sutartį.

Prem. MacDonald bandė 
Pranciją perkalbėti ir sutai
kyti su Italija, bet nepavy
ko.

I- Prancija užsispyrusi ir 
laikomi, kad jos laivynas turi 
jūti didesnis už Italijos 240,- 
000" tonų. Italija reikalau
ja lygybės, nors jau ji suti
ko per šešis metus daugiau♦ 
laivų nebudavoti.

Spėjama, kad konferenci
ja greit pasibaigs nepasiekus jau nuginkluotą komendi 
tikslo.

m., Okupuotoje. Lietuve 
buvo naujokų ėmimas. Iš 
pvlinkių suvažiavę į koūfl 
siją naujokai būriais v 
tinėjo po miestelį ir pradėįį 
dainuoti lietuviškas dairia 
Komendantas pa 
“triukšmadarius’' nu 
ti, pribėgęs prie vieno būl 
ir koliodamas lenkiškai 
dėjęs naujokus su pili 
kardu kapoti. Keletą 
nių sužeidė—vieną s 
Naujokai_pasipiktinę t( 
komendanto elgesiu 
patį komendantą ir būtų : 
rokai apdaužę, bet a 
policija ir kareiviai a

KAUNAS. — Šiomis die
nomis vienas valdininkas 
gavo laišką iš savo giminių, 
gyvenančių Rusijoje. Laiš
kas trumpas. Jame rašoma, 
kad senutei paskutinis duo
nos kąsnis atimtas, senelis 
bolševikų sušaudytas, tetulė- 
nas kunigas taip pat jų su
šaudytas. Iš* tos giminės vi
so sušaudyti septni žmonės, 
turtas konfiskuotas, o šei
mynos išvarytos į Sibirą. 
Tokių atsitikimų tūkstan
čiais šiandie Rusijoje. At
ėmus visą turtą,' žmonės 
prievarta vejami į tolimiau
sias, žiauriausias irnekultū- 
ringiausiaš' Rusi jo& t vietas.

GIMIMŲ SKAIČIUS ŽYMIAI 
SUMAŽĖJO FRANCU O J

Paryžius.
kad Prancijoj pereitų metų 
giriumų^kaičius yra žemiau
sias nuo pasaulinio karo, 
taip skelbia oficialės žinios.

Pažvmėtina,
PRISNIGO ŠEŠIS COLIUS

ADIRONDACKS KALNUOSE^.;

Saranae Loke, N. Y. — Iš 
7 d. į 8 d. balandžio čia pri
snigo šešis colius gilumo 
sniego. Taipgi staiga atšalo 
oras. .

BEDARBIŲ MINIA
GELEŽINKELIO KIEME

LOVVELL, Mass., bal. 9.-r- 
Boston & Maine geležinkelių 
kompanija paskelbė, kad jai 
reikia darbininkų prie gele
žinkelių darbų. Prisirinko 
apie tūkstantis bedarbių. 
Kadangi tik 215 darbininkų 
pasamdė, tai kiti pradėjo ne
rimauti. Pribuvo policija. 
Bet darbininkai vis nerima
vo.: Tada policija iššaukė 
kompanijos viršininkus, kad 
jieidarbininkąms paaiškintų 
apie darbus ir kad jiems tik 

tįek darbininkų tereikėjo. 
Tik po to šiek tiek aprimo ir 
išsiskirstė. Bedarbių klausi
mas yra rimtas ir valdžia tu
ri ką noTs daryti, kad davus 
darbo. Kitaip, ariertj p. Green, 
gali kilti revoliucija. Komu
nistai naudojasi proga.

t

N0RW00D, Masa. -u ši% savai
tę šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje 
yra šv. misijos, kurias veda TSvas 
Marijonas Kun. J. Vaitkevičius. 
Vietos ir apylinkės kolonijų lietu
viams dabar gere proga pasinau
doti Dievo malonėmis, šv. Misi
jos baigsis sekmadieny, balandžio 
18 d. I

MASKVA TIKISI TURĖTI 
15,000 TURISTŲ '

MASKVA, Sovietų Rusi
ja. — Šiais metais Sovietų 
komisarai tikisi susilaukti 
iš užsienio apie 15,000 turis
tų. Įsakė po bausme apsi
valyti nuo brudo. ;

___ .... . • J
• Z'l

PRAL OLŠAUSKO BYLA

Pral. K. Olšausko bylos 
apeliacijai spręsti vyr. tri
bunolo teismo posėdis vėl 
paskirtas balandžio mėn. 24 
dienai.

tą.

* t r įr- rt-
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UniALDINlNKŲBYLA

LOW ELL, Mass. — Šio
mis dienomis bus pašaukti 
prieš Grand Jury 21 miesto 
valdininkas^ tarp jŲ yra ir 
miesto majoras Bradesą ku
rie kaltinami korupcija.

slepia, nes kitaip seniai jau 
būtų patys išsikarstęvĖek ir 
taip jie išsikarstys, nes nei 
amžinai jie stabdys kultūrą, 
niekins tikėjimą, žudys ne
kaltus žmones in»savo purvi
nais batais spardys žmonių 
lavonus.

*

i

1
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’ • j

kaltinami korupciją.

MEKSIKA IŽDUOS KORČIUKES 
... AMERIKOS TURISTAMS

Laredo, Texas.—Šiais met 
tais Amerikos’turistai bus į- 
leidžiamLĄ Meksiką paro
džius korčiuke išduota Mek-* L t sakos-Aiperikos automobilių 
Organizacijos. t Kiekvienas 
turistas , norėdamas įsigyti 
tokią korčiukę turės užsimo
kėti 50 centų. Su tokia kor
čiuke Meksikoj galės gyven
ti 6 mėnesius. Ji skaitysis 
kaipir pasportas.

LIETUVA PRIĖMĖ PRANCŪZŲ PROJEKTU 
PALIAUBŲ KOFERENCIJOJ

• ! Muitų paliaubų konferen- *nija ir Graikija
et joje Lietuva, Bdgija, An projekto jį
glija; Danija, Estija, Pra» 
iūžija, Vengrija, Italija. 
Latvija, Norvegija, Lnrk- 
semburgas, Lenkija, Portu
galija, Rumunija, Švedija, 
Kuba ir Vokietija prizmė 
prancūzų projektą, kuriuo 
apsiėmė nenutraukti abipu
ses prekybos sutartis prieš 
1931 m. kovo 1 dieną. 'Šuo-

ėmimą. Austrija a 
prisidėt prie to 
tuo priversdama Šv 
Čekoslovakiją ir 
zervuoti savo prisi 
Prancūzų prekybos miš 
ris Flandinas pabrėŽč 
strijos nusistatymo n 
kias pasekmes ir par 
vo kad nusileistų 
interesams.



tėvas, liepėt vaikui viską
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KAPINIS ' '
Kilnius. Bevedant kanali

zaciją netoli Jasinskio ga

tvės ‘giliai žemėse užtikta ? 

dmųgpaiaidBtųlavonų. Ap

žiūrėjusi atkastus griaučius 

ir daiktus, rastus prie jų, * 

konstatuota, kad toje vietom 

je palaidoti Napoleono lai

kų (1812 m.) kareiviai/ Iš

kasta keli šimtai griaučių.

KIEK YRA VILNIAUS
■ i z

dideli darbaireikėjo sU- 

tvarkyti trobesius, kirsti ap

link apaugusius krūmus,
i -'V.___ ’**.«_

baisiai atrodė. Per Vieną 

vasarą didelio darbo, darbš

tūs žmonės suspėjo viską su-

k ,<

. «*. -•» ' v <

.  PAR1 
PARDUODA. '!‘

1 Ka anas, įTeko Vsužinoti, 
kad praeitais metaisAi* <Kaii-

i UBICIAI, Kaniavos vai., 

Viin-Trakų1 apskr. Šiame 

bažnytkiemy tautinis - susi- 

’ pratimas didėja. - Pavyz- 

■ IdSKui 'iiiel?* ^sttmšb mėrgai- 

kėš puošiasi {tautiškais iri- 

^naiviais, kaspinais.
k Atsiranda betgi ir išgamų^ 
įt^avyz. Šm-vi^iene.’ Šiai la
ibai užsinorėjo pakeisti pa
maldas Dubičių bažnyčioje. 
Tam tikslui vaikščiojo po 
kai kurias pirkias rinkda
ma parašus. Keletoj šeimy
nų pasirašinėta vieno už 10- 
20 asmenų. Kaip kieno ra
šyta ir,- dešine ir kaire ran
ka, raidės visaip “kankin
tos,” sukinėtos ir tt/Bet vi-

» KERBTO PASKAITA klodavo. Sužinojęs apie-tai įtaisyti - kelius, nes viskas 

no sunkiųjų darbų. kaJžjihke 

derlius buvęs labai geras, 

tvarkyti.; Pastatė sopą; kur •' 

dabar laikinai yra bažnyčia, 

švčdiškės' apyhhkė v dabar 

traukia akį savo grožiu.■;
v • 1 »■ “ ■

■ — L -   k. J:; •;;

. VEIKIMO PLAKAS;

Praeitame L. 'K. Blaivy
bės d-jos C. Valdybos posė
dyje nustatyta šių metų vei
kimo planas. Nusistatyta vi
sa eilė darbų, kuriuos teks 
gyvendinti vienus su Bažny
čios pagelba, kitus su Vy
riausybės, kitus vėl per or
ganizacijas ir daug darbi] 
pačioje savo draugijoje*

j:
SPAUSDINAMA

K. blaivybės d-jos kon- teismui papasakoti. Piėrne^
' * % *

joje skaityta. prof. 
Ė. Kemešiu paskaita 

K. Blaivybės d-jos paly- 
oji reikšmė kitų orga-

»ai sužavėjusi klausytojus, 
t bus atspausdinta afski-

Km

.. < »• -
■ ..'7

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

^Nesenai Mari j ampoĮėje 
^kažkoks Sinkevičius, apsive- 
į.;<lęs-turtingą merginą, ją nu- 
v nuodijo, pagrobė jos 14,000 
rhtų ir padegė namus. Ta
pčiau namai neužsidegė. 
^iŽmogžudvs greit buvo su- 
išsektas įr patupdytas kalėti.

_________ . .
TAUTININKŲ KONFE

RENCIJA

Kovo 15 dieną įvyko tau- 
irrininkų sąjungos tarybos ir 
Apskričių skyrių atstovi] su- 
^švaziavimas. kuriame dalyva^ 
|?vo beveik visi ministeriai.

PADAVĖ Į TEISMĄ UŽ TAI 
KAD SŪNŲ IŠMOKĖ 

ĮK'' VOGTI

Plateliai. Vebrungėuų se- 
^laiūnijoj pas viena ūkininką 
B metus tarnavo pienienu- 
ęka& Šeimininkui vaikas bu- 
^Vo- labai ištikimas ir geras. 
TBet štai 1929 m. piemenu- 
‘J.kas apsivogė ir pakliuvo 
geismam Teisme vaikas pri- 
zįapąžino kaltas, liet apskun- 
>j^x|eimįninką, nes Jis išmo-

i. šw«-
pt juoiškratydavęs sveti- 

yentarius ir kitokių 
abu pridarydavę. Je i 

®as nesučiimipa, tikinda- 
jį šeimininkas, tai vog- 

Lnesąs blogas darbas. Dėl 
sčių ūkininkas turėjo 

ihas bylas. bet visas laimė- 
vo, nes primokytas pieme- 

ribkas, gudriai teisme prime-

r 

nukui pritaikyta už vagys
tę sąlyginė bausmė, o tėvas, 
už išmokymą vaiko vogti; 
patraukė šeimininką į teis
mą. . ;-į , > . > t’. .

~o-;- 

PABĖGUSIOS KOMUNISTĖS 
JAU SOV. RUSIJOJ 

Kaunas. Neseniai iš Žara- ; 
su kalėjimo pabėgo keturios 
kalinės komunistės, jų tarpe 
Katuio žydo turtuolio Cho- 
doso duktė. Pasirodo, kad 
•jos visos jau atsidūrė bol
ševikų Rusijoj. Paskutinė
mis dienomis viena iš jų 
Greifenbergienė, per fadio; 
net skaitė paskaitą “Apie : 

dar-

nes savo išaugintų danržovių 
pats; kalėjimas nebegalį sų-? 
yanto^į,, turi dar ir parduotįi 

. Įš praeiti] rnetų-i»pertek-1 
liaus Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimas turi parduųti-iki 
600 centnerių runkelių ir iki 
1000 centnerių valgomų di

delių burokų.

JOSVAINIUOSE dingo 
Matas Čemeckis. Nuvežęs 
žydo malkas ant Nevėžio 
kranto ir nebegrįžo. Dingo 
taip pat ir arklys su vežimu.

sos tos pastangos, tikslo ne

atsiekė. 7 Įpykę- gyventojai 

sųboikotayo agitatorėj krau

tuvę ir perka pas lietuvį J. 

t. ; r
Dubičeniškiai nesigėdįna 

riet;ir šuj’alsčiaųs. ponaię 

jkulbėfe lietuviškai.. į •; N

■ -, “—;• "ivri i i •-< 
j ŽYDŲ STREIKAS VILNIUJ 

• Kovo 12 d. visos žydų krau
tuvės ir pramonės įmonės 
Vilniuje streikavo. Tą die
ną krautuvės buvo uždary
tos. Buvo surengti' du pir
klių mitingai, į kuriuos su
sirinko didžiulės pirklių mi
nios. Žydai protestuoja dėl 
per didelių mokesčių.

t KRAŠTE GYDYTOJŲ 

\ Statistikos žiniomis Vil
niaus krašte šiuo metu pra
ktikuoja 452 gydytojai. Šis 
skaičius, palyginus yra ne
mažas, bet Juistik provinci
joj daugelyje vietų gydyto
jų ‘trūksta.

fašizmą ir terorą prieš 
bininkus Lietuvoje.”

LAIBAGALIŲ km., Vei
sėjų valse., gyventojai nuta
rė aptvarkyti senas kaimo 
kapines ir pastatyti jubilie
jinį ąžuolo kryžių.

,1
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SARGYBį”

EKONOMINIS. ORGANIZACIJŲ 
VEIKIMAS

Salakas, Zarasų apsk. Ke
lių darbščių žmonių rūpes
čiu sutvarkyti valsčiaus rei
kalai. Gerai' veikia ekono
minės organizacijos, ypač 
Smulkaus Kredito Draugija. 
Ši veikia geriausiai. Turi 
žmonėse pasitikėjimą nes in
dėlių yra per 100,000 litų, sa
vo uždirbto kapitalo 15,000 

•litų, pajų 14,000 lt., o narių 
yra 500. Praėjusiais metais 
buvo gryno pelno per 5,000 
ilitų. Nuo 1927 m. veikia pie
ninė, tik pieninei sąlygos ne
pergeriausios, nes ūkininkai 
dar daugumoje gyvena so
džiuose ir laukia, kad val
džia kuo greičiausia išdalytų 
kaimą yieusėf^ais^yrLąį^ 

- “gerai veikia valomasis javų 
punktas. Ekonominis gyve- 
nimas nors skurdus mūsų-t ’ -v 'S ' r 4’ 
krašte, bet turime viltį; kad 
sulaukę? kad nors "Vilniaus, 
galėsime juos pataisyti.

j. Šiemet' trims žmonėms vėl 
tapo pavestas vesti visas e- 
konoininis darbas pirminin
kaujant A. Stasiūnui ir na
riams: A. Poderiui, J. Mar- 
došui ir P. Šakaliui.

PRIEŠALKOLINIS 
MUZIEJUS i

Kaune, Ljpudies Namuo
se yra L. K. Blaivybės d-jos 
laikomas muziejus.Visi dar
bai jame yra veikiančios 
prie L. *K. Blaivybės d-jos 
narkotikų tyrimo laborato
rijos. Yra davinių iš Lie
tuvos gyvenimo. Muzieju
je telpa paveikslai, diagra
mos, preparatai ne tik iš al
ko! izmo srities, bet ir iš^svei- 
katos, džiovos, venerinių, li- 
git. Muziejus atdaras esti' 
sekmadieniais, antradieniais 
ir penktadieniais nuo 12-14 
vai. %

A“ -.r ūA ■ Ą.y -J. TTJ

pradedama tęsti darbus to
limesniam reguliavimui Te-

■’ ~r •>. . X*-’ ■**.

nfs upės? Tuo tarpu gaus 
darbo apie 80 darbininkų. *

TRUSAS IR NUVEIKTI 
DARBAI

Švediška, Zarasų apskr. 
Šios apylinkės gyventojai 
daug yra -pakėlę vargo dėl 
savo tikybinių reikalų. Nuo 
senų laikų neturėjo savo 
bažnvčios. Po rusu revoliu- 
bijos, 1905 m., valdžiai lei-i 
dus, buvo pastatyta Kazi- 

1 iškv graži mūrinė bažnvčia. 
Gyventojai kentėja vokie
čių, bolševikų ir lentai sun
kią naštą ir pagaliau baž
nyčią okupavo lenkai. Žmo-

^L^SARGYBĄ” skaitydamas rasi žinos 
ns: 1) Mokslo popnliarizadjos ir 

enės klansimų, 2) blaivybės, 3) 
4) sveikatos, 5) g>-dytojopatarf- 

6) advokato patarimų/ 7) apžval- 
Ė^politikos, visuomenės kultūros ir e- 

omijos gyvenimo), 8) priešalkolinis 
imas-(Lietuvoje ir užsienyje), 9) 

pasaulis jr 10) įvairenybės. 
GYBO.TE” rašo: vysk. M. Rei- 

prof. P. Kuraitis, Vydūnas, kan. 
as, prof. Kemėšis, dr. M. Pačkaus- 

dr. A. Gylys, dr. jur. Raullnaltis, 
Valatka, dr. K. Pakštas, dr. D. Juš- 

kitL
m. “SARGYBA” kaštuoja me- 

tik 6 litai, pusei metų 3 litai. Ūž
te. 12 litų metams, pusei metų 6

i skaitytojai gauna priedų 
Kalendorių” ir loterijos bilie-

ojų skaičiui padidėjus ik! 
loterija bus plečiama. eJi pri- 
29.000 skaitytojų, loterija bus 

ta tris kartus. •
t užsisakyti “Sargybų,” kad 

pirmųjų numerių.
: Kaunas, Liaudies na mat, 

” adm. :>.r. ’

bes pamaldoms rinkdavosi į 
privatlškus namus, kur ret
karčiais atvykdavo iš Sala
ko kunigai. Buvo vargas.

1927 m. reikalas pagerėjo. 
Švediškos dvaro savininkė 
Marija Lešceveskienė mir
dama užrašo savo dvaro 
centrą bažnyčiai. Tuoj buvo 
pastatyta klebonija, kurioje 
buvo įrengta koplyčia. Iš- 
sirūpįpo kunigą. Prasidėjo

v*, j . z

TAURAGĖS SUKILĖLIŲ 
BYLA

’ Kaunas. — Dar šį pava-. 
sarį kariuomenes teismas 
nagrinės kelių Taui'agės su- 
kilėliu bvla. Mat savo laiku v »
jie buvo pabėgę į lenkus su 
Įtitaiš politiniais emigran
tais, bet išleidus tam tikras 
taisykles, kad,- jei sugrįš į 
Lietuvą, jiems kaip buvu
siems plečkaitininkams, 
bausmė bus dovanota, dalis 
sugrįžo atgal. Tačidu dabar 

jų patraukti į teismą tie, ku-
• • . • •. • •< - f 4 : .
rie dalyvavo Tauragės suki

lime, nes šis nusikaltimas 

nedovanotas.

y - > - • . ■ . - ..................... .
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KODĖL ESAT PATENKINTI mažesniučigaretų malonumu, kuo

met už tą pačią kainą jus galit turėt Camėl cigaretų malonumą?

Gamels yra skirtingoj klasėj* Jei jus tik norit durnus leist, bet— 

kas bus gerai. Bet jei jus norit pažint tikrą rūkymo malonumą— 

gėrėtis lengvu, nunokusių geriausiai sumaišytų naminių ir Tur- 

'. kijos tabakų kvapu, iki aukščiausiam laipsniui gerumo davestam 

moksliškais metodais išdirbystė j ir nesugadintam pervirš taisymą 

—tuomet Gamei cigaretas—yra juBų.cigflTetas.

Camel eįgaretuose 
Bato* rast rūkyme.

— A-
* - * ’.*• * r • * Į 7, •

rasite viją ptdkiąUBią malonumą,-kurį

- - * -.e-, . » 7
t ** *

į gos, kurių-vertė ;apfc $5,^parsiduoda už $1.00. Reika- 
tc iš “Margučio Knygyno.”

•* t.

JAUNIMO KNYGYNĖLI8
c18 Įvairių knyyip įmiginusiai Pr. Mašioto raštai. Jų kaina, 
* “* “Margučio Knygynas’’ parduoda už $1.00.

MUZIKOS IR DAINŲ
» dainų, kurių vertė $24.80, galima gauti už $8.00. Rei- 

talaukitc katalogo. \ . * ' ■
> x Galite užsisakyti per •

“MARGUTIS,” 3210*So. Halsted St., Chicago, UI.

9; V -
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Vis išsprendžia .■ vadinamus
Tam tik-

L*'

I 
l

i Vokietijos 
adovaujamą

iš 
anaip- 

traęities, o 
i. tiltus į

Komuniją 
Kristumi,

‘■'didžiuosius” abiejų valsty
bių klausimus. Jie liko kaip 
ir buvę. . . i-.

: : ' "L. A.”

jolpedi-
;ar-
vo- “Ateitis.”

" —Tėvai ir motinos, nepagailėkite 10 lt 
metams (5 lt pusmečiui ir išrašykite 
tą žurnalą savo besimokantiems val
kams. Tuo sutelksite jiems džiaugi! ketūr litai, pusei metą — du 
į “Ateitis” {domi ir nemoksleiviamš.

y.

f

K.

■Kaip kitados Kristus į- 
žengdamas į Jerozolimą ėjo 
ramus, sėdįs ant asilyčibs ir 
asilaičio, nešąs visiems pa
laiminimą ir.dangišką meilę, 
tai dabar ateina pas mus 
Velykinėj Komunijoj b su 
meile ir sielos'ramybe. Jis; 
atneša mums viršprigimtą 

' gyvenimą ir tikrąją’ laimę. 
Reikia tat tinkamai Jį pri
imti, ne vien klojant po Jo 

" kojų gėles ir rūbus, bet, kas 
svarbiausia, atnašaujant 
Jam mūsų grynas širdis.

Šv. Jonas Krizostomas 
sako: ‘ ‘ Daugelis eina prie šv. 
Komunijos neva tyčiomis ir 
iš papročio, būk tai dėlto, 
kad tokia pareiga, o ne iš tik
rojo pamaldumo, ne nuošir
džiai. Bene nori priimti 
Švenčiausią Paslaptį dėltę, 
kad tai yra; Velykinė? Ne 
Velykinė padaro mus ver
tais šv. Komunijos,; bet atvi
ra ir gryna širdis. Su gryna 
širdimi imk Komuniją kad 
ir kasdien, o be to neimk nie
kuomet. .. Žiūrėk, su kokia 
pagarba valgydavo žydai au
kų mėsą Sename Įstatyme, 
kaip jie prisitaisydavo ir ko 
nedarydavo, kad pirma apsi
valytų. O tu artiniės prie 
Naujojo Įstatymo aukos at- 

-' šalęs. Manai, būk užtenka 
ją priimti atėjus kokiai nors 
šventei. Žiūrėk i indus, ku- 
rie yra vartojami prie šv. 
Mišių. Kokie jie švarūs, 
kaip blizgį. Ir mūsų sieloš 

“*~pri'^To'TKipibTiZgeti, turi bū
ti švarios ir šventos, nes kas 
Tuose induose yra, mums y- 
ra. Tikime, kad šv. Komu
nijoj yra tikras kūnas ir 

... ... kraujas Kristaus. Kaip gi 
. drįsta priimti Dievą tas, 
kurs yra piktosios dvasios

prietelis? Per 
vienyjamės ,^u 
fhūsų esybė pasidaro J o; Baž
nyčia, mūsų širdis — Jo sos
tas. Reikia tat, kad tas sos
tas, ant kurio sėdi Dangaus- 
Karalius, būtų skaiščių-
skaisčiausias.”

' . i ’ •/ r- ■

Trumpai pasakius, eida
mas prie šv. Komunijos buk 
tai grynas kaip saulės spin
dulys, taip tyras, kaip tik ką 
priėmęs šv. krikštą. Gal būt,

pagundos tavę nenorint var
gina, bet jos. tau nękeįksj 
jei tavo valia griežtai prieš 
jas nusistačiusi. j '

Be to, reikia artintis prie 
Dievo stalo su jiasižeminimu. 
Juo didesnis pasižemiųimas, 
juo vertesnė Komunija. JBet 
visų pirma turėkime meilę,, 

nes tai meilės Sakramentas. 
Nors esame negerti priimti 
Kristaus kūną^ bet Dievo 
malonė, įgyta per gerą išpa
žintį, ir mūsų tyra ir karšta 
meilė padaro tai, kad V. Jė- 
zus, .anot Jo paties žodžių, 
turi malonumo gyventi su 
žmonų vaikais.

- , ' Viator

VOKIEČIŲ PAŽIŪRA Į SUTARTĮ 
SU LENKAIS

PARB ĮKINKĄS, 
lankai iki gal&nų. ir negali- . 
mų ribų naudojosi savo pa
dėtimi ir sistematingai nai- • . i . i . i- ■

kino vokiškąjį elementą.Vo- 
kietijjoj buvo suprasta, kad 
būtų neišmintinga palikti 
savo tautiečius anapus šie- 
nos jų likimui ir lenkų va
liai. ; \ Todėl reikalinga ieš
koti priemonių, kad apsau
goti Lenkijos teritorijoj at
sidūrusius vokiečius. ■ Štai 
galingiausias variklis, kuriš 
stūmė Vokietiją prie dery
bų stalo su lenkais.. Dar 
'svarbu pažymėti, kad Vo
kietijos politiškieji sn^ge- 
nys yra priėję išvados^ad 
Lenkija (ir iš viso naujo-v 
sios valstybės) nėra sezoni
niai reiškiniai,, todėl laukti, 
kad nemalonioji kaimynė 
valstybė pati ^ibyrės, nėra 
realu. Išorinei deryboms 
postūmį davė jŠoungo pla
nas ir ta visuotinė “praei
ties likvidavimo” dvasia, 
kuri dabar įvjąirais links
niais linksniuojama. ‘

" Čia neliesinftyisų derybų 
fazių ir nenagrinėsim pa- 
tieš susitarimo,. Konstantuo- 
sim faktą, ką$ susitarimo 
noras iš- vokiečių pusės pa
didėjo po to, 
vyriausybėj Aį

' vaidmenį; pfaįB 
socialdeįnokraGi| 
ros,reikšmės turėjo.ir Štre- 

• <1/ • t '• , j * 'i- • n* — J *? zeųiano rturtif 
nįs rado 
tįt^ soc

■

tarties tikslą ;labai aiškiai 
pabrėžę prezidentas Hin-

VIAI SVIETUR
■■-■j ■ ■ ■_ c

lietuvaitė yra patekusi į p 
leistuvystės namus; ‘ 
perėjūnų; suviliota. 'Gerii 
šia tai nepatartina lietuvai* 
tems kraustytis iš tė 
vėjų gaudyti. 4 ‘

'X

BROLIAI IŠEIVIAI
Tėvynės likimas, Jos laimėjimai ir 

laimės, jos sielvartai ir bėdos Jums 
sienas, be abejojimo, rupL Joms 
pat rupi, kad Tėvynėje taura 
klestėtą teisėtumas ir laisvė. Jąs 
pat niekinat priespaudos nevalią ir 

x ribotą sauvaliayimą su švenAaustomls 
žmonių teisėmis ir laisve. —Jąs 
kad ir toli būdami, kad ir plačiąją 
rią atskirti, pažinti Tėvynės buv|, 1 
jis tikrumoj yra. — Sitais visais 
žvilgiais Jums labai yra pravartu 
sirašyti

“Darbininkas,”
. .J . . . . . • .
nes
’ “DARBININKAS” yra t____
šią dieną Lietuvos gyvenimo veidrodis^ 

“DARBININKAS” ugdo ‘ 
laisvės meilę.

“DARBININKAS” moko 
priespaudos smurto ir niekinti dldval* 
dą veidmainystę.

“DARBININKAS” tiesia kelią 
nei 1 šviesesni rytojų.

“DARBININKUI” visur ir visados 
rupi darbo žmonių reikalai.

“DARBININKAS” Turi labai įdomias, 
savo “RADIO ŠYPSENAS.” 

“DARBININKAS” yra dąrbo 
nlą ir inteligentą laikraštis.

“DARBININKĄ” redaguoja 
rius PR. DOVYDAITIS. .

Skubėkite kad iSsirašyti “DARBINDt- 
KĄ.” patys ir iiraiykite jį savo gimi
nėms Lietuvoje. -Ą 

Amerikoje “Darbininkas” kaštuoja' 
$1.20, o Lietuvoj tik 60 ameriko 
centą.

“DARBININKO” adresas: Litinij^ 
nia, Kaunas, Nepriklausomybės ail 
2a. '

. >. ■________________

“GIRIOS ŽVfiRYS VIS Į GIRIĄ
ŽIŪRI.”

Iš Rokiškio apskrities iš
važiavusios į Braziliją už 
svetimtaučių - ištekėjo šios 
mergaitės: Šukytė ir Balai- 
šytė už kinų, Zerėvičintė už 
negro, Karasvtė už brazilo, 
Muravičiutė už mongolo, Za- 
kūfytė ūž perso; Mat, į B ra- 
ziliją važiuoja žmonės iš į- 
vairių šalių, dėl to ir nenaų-x 
j iena, kad ir mūsiškės už 
svetimtaučių nuteka, ypač 
dar, kai pasirodo, kad tie 
turi pinigėlių. Tačiau visa 
bėda yra, kad svetimas 
kraujas nėra sugyvenamas. 
Dabar šių lietuvaičių včrai 
nuo jų pasitraukė, o jos, pa
likę vienos skurde ir varge, 
supa viena kiniuką, kita ne
griuką, brazilą... Vertėtų 
lietuviams išeiviams drausti 
mūsų' lengvapėdės sesutes 
tekėti už kitataučių, nes dar 
ateina žinių, kad neviena

denŲurgas savo laiške,-ku
riam jis laikė reikajmga pa

 

siaiškinti, dėl ko sutar
tį patvirtino.

Dažnai sutarčių tekstas 
reiškia poažiauYnęgu bendros 
apvstovos, i kuriose.įjos pasU 
rašomos. • 3dum§i atrodo, kad 
“likvidacinė‘sutartis” kaip 
tik priklauso prie šių sutar
čių tipo. ~Ji skina vokie
čiams kelią į tuos laikus, 
kada bus pradėta tikra žo
džio prasme likviduoti pra
eitį. Dabar rodos ateina jau 
ir anksčiau numatytas lai- 
kotarpi^fckada Vokietija vi
są “sunkiąją artileriją” nu
kreips į rytus. Apie tai liū- 
idija ir grandiozinė “rytų 
programa,” siekianti rytų 
provincijų sutvirtinimo.

Apie prekybos sutartį ne
daug kas lieka bepasakyti. 
Ekonominėse sutartyse dau
giau negu kur -kitur laiko
masi principo do ut dės. Vo
kietijai buvo, 'svarbu patik
rinti rinka savo pramonės 
dirbiniams. Daugiau ar ma
žiau tai atsiekta.

Baigiant reikia primygti
nai pabrėžti, kad klaidinga 
būtų vokiečių lenkų susita
rimą aiškinti kaip tokį, ku-

ja nepasitenkino savo etno
grafinėmis sienomis, bet 
prisigrobstė svetimų žemių. 
Skaudžiausias Vokietijai y- 

vadinamas lenkų korido
rius, kuris perkirto gyvą vo
kiečių kūną ir pavertė ftyti]. 
Prūsiją sala. Ne mažiau 
miostolingas Vokietijai tur
tingojoj Aukštosios Silezi
jos netekimas, kurią lenkai 
pagrobė pasinaudodami Že
ligovskio.metodais. ’i Atmos
ferą ■ dar labiau užnuodijo 
vokiečių persekiojimas Len-

Nežiūrint pasipriešinimo 
ne tik iš opozicijos, bet ir iš 
kai kurių vyriausybės koali
cijos grupių puses^ nepai
sant kovos, į kurią buvo į-
trauktos įvairios organiza
cijos, spauda, atskiri as
mens, — vokiečių reichsta
gas, nors ir nedidele balsų 
dauguma, priėmė likvidaci
nę sutartį su lenkais. Nieko 
nepadėjo nė spaudimas į 
reicho prezidentą -Hinden- 
burgąU jis sutartį patrirti-. 
no. Tiesa, pats Hindenhur-

t *. x t* j * *"* e-

gus savo viešam laiškelį; rei- kjjpjč ĮBaugįdešimčių tūks- 
cho (kanclerį prisipažįsisį,. i—-
fog jis turįs dėl sutarties 
visą eilę abejojimų, tačiau 
vis; dėlto tai nesulaikė: i jo
i . ■ -.i. L „ -_ ■

ftAnČiu vokiete-stačiai buvo 
' * JT*- » - ■ • *

ištremta iš savo -gyvenamų 
vietų. Ištrėmimai nesilio- 

'• - ‘ i i * '* '• «' «

yė iki pat paskutmicį Įfeąkoį 
'• w .<• « _ • _ • 'L ^*7-V' >

VAIKAI NEMYLĖS TĖVy
jeigu jie nepasistengs išauklėti juos 
Dievo baimėje, išlavinti juos ir jduoti 
jiems ginklą prieš {vairius gyvenimo 
pavojus. Pavojingiausi žmonių prie
šai — girtybė, netikėjimas ir doros nu- 
stojimas. Ypačiai daug pavojų yra 
miestuose besimokinančiai jaunuome
nei. Geriausias besimokinančio jauni
mo draugas ir vadas mokyklos suole y- 
ra jau dvideSimts metų leidžiamas ka
talikų moksleivių mėnesinis Žurnalas 
mo, o sau palengvinsite sunkią auklėji
mo naštą. -

4

t.

10 DIDŽIULIŲ TOMŲ
(turinčių arti 5000 pusi.) 

ruošia kiekvieno lietuvio inteligen
to biblioteką, kuris skaitė “Židi
nį,” didžiausią mėnesinį literatū
ros, mokslo, visuomenės ir akade
miškojo gyvenimo žurnalą, nuo 
pat jo leidimo pradžios. Bet “Ži
dinys” darosi kaskart įdomesnis, 
ir tiesiog būtą nedovanotina, jei
gu? kuris inteligentas, vistiek ku
rios profesijos jis bebūtų ir kur 
begyventų, jo neprenumeruotų ir 
neskaitytų-, bent nuo 1930 metų 
pradžios.

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

Adresas: KAUNAS, Laisvės A- 
lėja 3 nr. “ŽIDINYS.”

polifinio pobūdžio, prisidėjo 
prekybos' sutartis. Atrodo,

— ‘- 'i* ' e

kad nūn Vokietijos Lenki-r < 
jos santykiuose prasidėjo : 
naujas laikotarpis, kuriam 
abi valstybės meiliai gyvens. 
Kitiems yel rodosi nesu
prantama ši neva didžioji 
atmaina abiejų valstybių 
santykiuose. Vokietija ir 
Lenkija turi tiek daug gin
čytinų klausimų, o štai da
bar, esą, viskas pamirštama 
ir vokietis su lenku draugiš
kai apsikabina. Pasistengki- 
me šiame rašiny panagrinė
ti. kas vokiečius stūmė su 
lenkais tartis ir kokni tiks
lų Vokietija siekia. x

Vokietijos santykiai su 
Lenkija nuo pat pradžios 
nepasižymėdavo ypatingu 
draugingumu. Tas ir pilnai 
suprantama, jei atsiminsi
me, kad atgimusioj! Lenki-

ko-laikų varė kolonizacijos 
darbą. Lenkai atsuko koloU 

. ■ r . . ■ -, • * ~ , ■ y

’nizacijos smaigalį į antrą 
pusę ir /pradėjo jį taikyti 
vokiečiams, net tiems, kurie 
apsigyveno ne kolonistų tei
sėmis. Nuolatinės šikanoš 
prieš vokiečius - (ir apskri
tai prieš tautines mažumas) 
■įvarė Vokietijoj tokią vi
suotiną neapykantą prieš 
lenkus, jog net nustelbė 
prancūzų nekentimą.

Tačiau politika mažiausia 
gali vadovautis jausmais.

^reįčąi^Į^-tiėsį: 
ateitį.- Be abegpjimo, kiek- 
yįėną pusė į sutartį kaip į 
dvipusišką aktiy-įdeda savo 
turinį. Lenkai-;Lš sutarties 
išskaito visai ką kita negu 
vokiečiai. Bet!šis rašinvs
turi tikslą nušviesti vokie
čių tikslus. O jie yra aiš
kūs: sustiprintL vokiečių e- 
lementą Lenkijoj, neduoti 
lenkams laisvų rankų smur- 
io priemonėmis vykinti savo 
nutautinimo politiką. Šį su-

PAVASABIO EKSKURSIJA LIETUVON

Į VYTAUTO JUBILIEJŲ 
Cunard Linijos Didžiausinoju 

Greitlaiviu

ni riminiu i

. - ■ 1M

Lietuvoje: vienas hektaras 
užsėtas kviečių, duoda 15-20 
.certtnerių, -..Srigijoje PS
centnerių. '

• t

Amerika ne Lietuva; jos kiekviena ;; 
turi ypatingą savybią, karias peš" 
kys visados.

Tik tas yra Amerikoj gyvenąs 
lietuvis, kuris gerai žino Lietuvos 
venimą. Kas nori tokiu būti, turi 
tyti Lietuvos Kataliką Veikimo Centro 
leidžiamą savaitražtj

“Mūsą Laikraštį” 
reikia užsisakyti sau Amerikoj 

visiems giminėms ir pažįstamiems 
tuvoje. '

“Musą Eaikrafitis” metams

Latvijoj, Estijoj ir Voki 
•ta pėtt, o visur kitur nžsie 
Amerikoj) - trigubai. 

L- Adresas: Lietuva, Kaunas,tams $1.00, pnsmečlth 50c. *•. i ; >

Adr. “Ateitis,” Kaunas, Laisvės AI. 3. lėja 31 Nr. “Musą Laikraštis.”

S Dienos Per Vandenyną
PER CHERBOURG’Ą—6' DIENOS 

PER BREMENĄ
Važiuokite į ir iš

LIETUVOS
Šiais naujais milžiniškais ekspresiniais laivais

BREMEN ir EUROPE
. > *> * .

Mažiau Negu 8 Dienos į Uetuvą.
Taipgi reguliariai savaitiniai važinėjimai* su garsia 

grupe pasažierinią garlaivių.
Pntojms ir tiesus susinėsimas su blle Europos Kalimi.

Dėl suRr|Wmo lludy- 
mą ir kitą informa
ciją atslklansklt sa
vo vietinio agento 
arba

65 STATĖ ST. 
BOSTON. MASS.

k

BERENGARIA
1930 m. Gegužes (May) 14 d.

I§ NEW YORKO PER SOUTHAMPTONĄ
^ LIETUVOS PORTĄ

KLAIPĖDĄ
Ėkskursiją asmeniškai lydės

•Į
M

v • __________ ______ ________w___
• — ‘ East SL Louis R. K. Parapijos Klebonas 

Gerb. Kun. S. E.^OLESINSKIS 
> 914 N. 15th St, E. St. Louis, III. .

Gegužės mėnesis—tai smagiausia laikas keliavimui 
ir Lietuvos aplankymui y 

Kelionėn išrengia visi Cunard 
Agentai , > ’

CUNARD LINE
33 STATI ŽHtBCT BOSTON, KAIS.

£»

VISOS PASTANGOS BUS PAŠVĘSTOS PADARYT KELIONĘ ATMINTINU
ĮVYKIU PILNĄ ĮVAIRUMŲ IR MALONUMŲ DĖL TŲ KURIE JOJ DALYVAUS

1 ■»

žemiausios Kainos Tiesiai į Klaipėdą.
Trečia klesa j vieną pusę.............................$107.00
Trečia klesa I abi pusi...........,...................$181.00
Turistine trečia klesa i vieną pusę ....$123.50 
Turistinė klesa i abi pust (mln.)...........$204.00
Cabinr klesa ..........................  $142.50

PROMENADOS DfiNIS: Už vietas turistine 
klesa ant Promenados Dėnlo nuo Gegužės 1-mos 
iki Liepos 15 I Lietuvą, o i Ameriką nbo Rcg- 
piučio l-mos iki Rugsėjo 30 kainos padidinamos 
sekamai: $7.50 j vieną pusę, o $12.50 J abt pusi.

VAIKAMS: Nuo 1-ną metą iki 10 metą am- •
liaus pusė kainos. , ,
T ' * ♦

-KŪDIKIAMS: Iki 1-ną metą amžiaus $5.50 
j Vieną pusę. ’Į abi puri -11.00. ,

* « *
U. S. Reveoue Tax IT Head Tax atskyriam.

IŠPLAUKIMAS LAIVŲ 1930 M.
Tiesiai

Laivo vardas , Klaipėdos
\

Latro vardas Ii Neto Tarka

LITUANIA Baland. 17
ESTONIA Baland. 24
POLON1A Gegužes 1

ESTONIA Gegužes 17
LITUANIA. Geg. 36

POLONIA.:. gegužis i 
LITUANIA... .birželio 
JJTUANIA.... .tiepos 
ESTONIA..-. .rugpiftčto 
LITUANIA. .rugpttflo 
POLONIA ....rugaŲo N

■■■ ———t

SMAGIAUSIA, PATOGIAUSIA KELIO
. * • .. .. »

. Dėl informaciją ir Inivakorčią krelpkttės ttmjnm\>a« savo vietos agentą. ' \

NELAUKIT PASKUTINIŲ DIENŲ \

BALTIC AMERICA LINE
8—10 BRIDGR 8T, M1W YORK, X. Y. 
UNION TRUtT BLOG., MTT8BURGH, PA.

-¥*’»

SIS 80. DBAHBOBN ST, afflCAGO. 
at'si JAnassr. moutbul.
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SUBSCRIPTION BATE8 
•tie yeariy • • • • • • • • • • • • 
rnytarly

..... |450 [Afrikoje
1050 V&ėnj «MtUM ..?....

«hc once per week yeariy..|2J50 Vl«n< kart MvattSJe netana....£L50 
,18.00 ūfateny vtea« kart MlOJe art. IM0

DARBINI N K AB” - 
•y, \South Boston, Mara
Telephone South Boaton 0630

go ooce per week yeariy....:
<«<- - — -
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[NDIJOS PROBLEMOS
.. * v

matomai buvo įkuria tik dėl 
akių, ir jos veikimas įžeidė 
indų tautinius jausmus. “To
kios vadinamos komisijos,— 
pareiškė vienas indų politi
kas, — niekuomet neišspręs 
Indijos problemos. Jos nie- 
kuomet negalės, ištirti sava^ 
rankiško tautos valdimosi 
reikalavimų.” 
^1928 m. Indijos kongresas 
pastatė Anglijai ultimatumą 
bei paskutinį savo reikalavi
mų pareiškimą, sulig kurio 
Indija turėjo būtį padaryta 
savarankiška Anglijos domi
nija, kaip antai Australija 
ir Kanadą. Tapiau lapkri-\ c ■ ** *• ■■ ^* \ • * ’ ' 
ty 1929 m. dabartinis Angli-

. r ’ . ■ ’. ; . ‘‘i

jos premjeras MacDonald 
pareiškė, kad Indijoj nepa- 
d>arysiąsiokių pakeitimų* 

Tuomet vidujinė kova tarp 

Indijos ir Anglijos smarkiai 
paaštrėjo. Britai turi di
deles militarines pajėgas In
dijoj, taigi indai negali su
kelti atviro maišto, bet nusi
statę boikotūot Anglijos pro-j 
duktus, nuo ko, žinoma, An
gli jos pirklyba daug nuken
čia. Kuom tas viskas užsi
baigs, sunku kol kas perma
tyti, bet dabai- Indijoj labai 
neramu, ir Anglijos valdžiai 
dėl to tenka susirūpinti.

Tokiai milžiniškai tautai 
dar neturint nepriklausomy
bės, mums lietuviams tenka 
pasidžiaugti; kad būdami tik 
kaip nykštukas prieš Indiją, 
vis~tik7 sugebėjom įsikurti 
savo nepriklausomą valsty
bę.

ndija tai milžiniška pro- . 
cija Azijoj po Anglijos 
džia. Ji turi 1,560,450 
įdratinių mylių, su dau- 
u kaip 300,000,000 gyven
ti. Vadinasi, sulig ploto 
lija netoliesia tokia didu- 
» kaip Jungtinės Valsti- 
, o gyventojų ten yra be- 
k tris syk tiek. Ir tokia 
žiniška šalis' neturi- savy- 
dos! Žinoma, Anglija 
ro visokių pastangų, kad 
paleidus Indijos iš savo 
ikų, nes tai didžiausia 
itų Imperijos parama, 
n Anglijos įvestintas tur- 
siekia kelių milijardų do- 

ių. Taigi visoj istorijos 
,oj Anglija smarkiai kovo- 
su nuolatnėms Indjos pa- 

.įsigyti 
liybę^ 
Didžiojo karo metu, kai 
fglija buvo priversta šauk- 
i indų pagelbos, ji jau ta- 
. pasižadėjo duoti Indijai r _
.ug laisvės. Nekurias aukš- 
s valdiškas rietas užėmė 
dai, bet vis tik Anglijos, 
įstatytas vice-karalius tu- 
jo tiek galios, kad indai la- 
li pesimistingai žiūrėjo į 
lvo tariamąją laisvę. Po 
įsaulinio karo Indijos tau- 
nis susipratimas žymiai 
įkilo.' Ji vis labiau ir,la- 
au reikalavo apčiuopia- 
tesnių savo laisvės garanti- 
j. Galop tuometinis Angli
es premieras Baldwin su
arė tam tikrą komisiją, ku- 
ios uždavinys buvo arčiau 
usipažinti su Indijos parla
mentu. Bet toji komisija 

V \

BAŽNYČIOS PRIEŠAI

;; Bažnyčiai priešų niekuo
met netrūko. Jau pirmais 
unžiais Ji turėjo skinti sau 
telią labai sunkiomis aplin
kybėmis ir tą keli4 nuklojo 
įnilijonai Kankinių, gausiai 
išlaistė krauju. Tačiau pra- 
bjgro vartai Bažnyčios penu- K* ' ‘ '
įgalėja Ji augo, plėtojosi, 
paplito po visą pasaulį, kol 
įtiekė didžiausios šių die
ną-galybės. Ta Bažnyčios 
įdybė labiausiai erzina Jos 
mieSųs ir neleidžia jiems nė 
balandėlei nurimti. ■ Todėl 
ir Bažnyčios vaikai nepri- 

tįp ųė^valandėlei užmigti 
gręsiančius* jų Mątynai 

•Tojus, ypač šiais laikais, 
Bomet Ji stengiamasi 
riauti iš pat pamatų. <

F-
F * -

/

c
t

rl F1-' ”.£•

p* • '-'; v* <> v: , -
v

I

__ -
Indiferentai pavo j ingi Ba

žnyčios priešai, nęs veikią iš 
pasalų. Jie tikėjimo atvi
rai negriauna, nes žįųo, kad 
dabar-žmonės dar vis atsi
žiūri įtikėjimą ir viską no-, 
ri sutvarkyti pagal Dievo ir _ • . ♦ - • 
Bažnyčios įsakymų. Jei jie 
stotų atviron kovon, tai 
žmones jų- neklausytų ir jie 
jų tarpe mįralėtų veikti. To
dėl jie apsimeta žmoniik. 
draugais, kad pelnyti jų pa
sitikėjimą. Tačiau juos leng
va pažinti.

Jie sako, kad tikėjimas y- 
ra tik atskiro žmogaus jo 
sąžinės dalykas, kad tikė- 
jimoL.nereikia kišti į pasau
linius ir visuomenės reika-

• . ■ f ■ " ■ * - r -s -

Įus, kad geriausiai bus, jei 
tikėjimą ^palikti nuošaliai, 
žodžiu-r-nori užmigdyti ka
taliką. Kad to greičau pa
siekti, jie stengiasi paveikti 
į jo protą: katalikų, girdi, 
pilnas pasaulis, niekas nega
lės jų pergalėti, niekas tikė
jimo jiems neišplėš. Vie- 

/ nas kitas ir- pasiduoda jįj

gaus šis gyvenimas yra tik
tai kelionė prie geresnio gy
venimo numirus, kad žmo
gus turi ne tik kūną, bet ir 
nemirtingą sielą, kurios am
žinu gvvenimu katalikas 
privalo rūpintis. O kai žmo
gus nors valandėlei pasiduo
da • indiferentu panaišoms 
kalboms/ jau jis yra apmi
ręs Bažnyčiai: jis šalgta 
prie tikėjimo, tolsta nuo 
Bažnyčios, užmiršta savo
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fortas.—Pritcoai.—žydinčioji kaimo .gamta kelia pavydą.

^liestas fuii nemažą pįp ta, mases — \
menybių prieš kaimą, už tai suteiks daug malonumo po 
jis taip visus vilioją. Ten nė- įtempto darbo valandų. * ■ 
tik, mm-o esti mažiau kaly- Patogumas ir konfortas 
taktai žya^ butas didės-. vis Kugai
uiais langais, btegantis^- busaii krautuvės

t i'
a8 ąūvąrioja (192$ m.) 62 

§t. Cigarų (1917 m. 90 št).

‘ Su padidėjusiu cigaretų 
suvartojimu beveik visose 
šalyse žymiai padidčjusi ir 
jų gamyba.' Labiausia ciga- 
įętų produkciją padidėjo?- J- 
A. Valstybėse. Čia 1913 m. 
suvartota 15,571 milijonas 
Štukų cikaretų, o jau 1926 
pL 89,460 mil. štukit;x Taip 
pat ir Vokietijoj žymiai pa
kilusi cigaretų produkcija. 
Čia tuo pat laiku nuo 12,412 
milijonų štukų pakilo iki 
29,113 milijonų. Italijoj 
1912—14 m. pagaminta 3,- 
619 mil. št., o 1926—27 m. 
jau 13,738 mil., Japonijoj 
191b m. 7,396 mil., o 1926 m. 
28,321 milijonas štukų.
" Tiek tai surūko aukščiau 
minėtos valstybės. O kiek 
visas tabakas ir išdirbimas 
kaštuoja? .

'poąpdribto.tą-'

ją Jppgt. V«W-
bėsę, būtent, 3,64 kg. paskui 
seka Gląnįiją, kur vienam 
asmeniui tepka 3,24 kg., 
Bęlgijąj 3J9, Pranęązijpj
l, 73, Vokietijoj 1,68, Dani
joj l,59r Anglijoj 1,49, Švei
carijoj 1k44, Italijoj 1,26 ir 
Japonijoj 1,12 kg.' Beveik 
visose šalyse cigaretų suvar
tojimas prašoksta cigarų su
vartojimą- Vokietijoj kiek
vienam gyventojui cigarų 
suvartojimo tenka 1918 m. 
po 195 štuk., 1926 m: po 460 
št., Anglijoj tarp 1907-1924
m. pakilo suvartojimas nuo 

|201 iki 811 št., J. A. V. tarp

pabaltytais gra- G82 št., Japonijoj tarp ĮT3- 
11925 m. nuo 143 št pakilo 
iki 774 št. vienam gyvento
jui. Tiktai Olandijoj pasi
rodo pastovus cigarų varto
jimas, būtent, 1923 m. teko 
po 147 št, 1926 m. po 155 
št. (Cigaretų suvartojimas 
šioj šaly tuo pat laiku pa
kilo nuo 135 št. iki 354 št.) 

.. Olandijoj ^suvartojama ei
kimo mikrobai, o sykiu ir gani daugiausia. Tolesnė;

vietoj stovi Vokietija, kur 
vienam gyventojui tenka 95 
št. cigaių (1913 m. 119 št.) 
ir J. A. V. vienas gyvento-

t

čius, dažytos grindįs, elek
tros šviesa ir daugybės pato
gumų. Kaimo pasiryžėlį jis 
dar traukia, kad jame pilna 
įvaįrausių kultūros įstaigų.

Bibliotekos, skaityklos, 
lįaudįes universitetai, suau- 
gnsiųjų gimnazijos, įvairių 
specialybių kursai ir dar į- 
vairos ivešos paskaitos. 
Trokštantį žinių, mokslo 
jaunuolį šie reiškiniai pa
trauks. Kaimas ilgai pasi
liks toli, nepasiekiamam kul
tūros užpelky.

Įvairūs “frantai” čia rau
da ikvaliai p^asisklaidymo 
progų. Nekalbant apie ki
nematografus, dramą, kon-' 
cerius, šokius, — čia ir pati 
miesto gatvė, tirštai prikimš- 

sai nesilankyti bažnyčion, 
jei Joje daroma skriauda 
mūsų tautiniems reikalams. 
Tuo pasinaudos mūsų tau
tos priešai ir taip visų pri
dedamųjų pamaldų ir. pa
mokslų kalbą pakeis ir jas 
sutvarkys; kad virs mūsų «-|tvirkimo ir alkoholio" maras.

pats nejučiomis tampė to
kiu pat indiferentu. :

Indiferentai kariu yra ža
lingi ir mūsų tautai šiame 
krašte. Indiferentui mažai 
terūpės, kaip sutvarkytos 
bažnyčiose pridedamos pa
maldos ir kokia kalba jos 
laikomos. Jis dar patars^ 
užuot ieškoti savo teisių, vi-

: ~ K ■

K.
«

čių dienų didžiausias Baž
nyčios priešas yra laicizmas. 
Laicizmas nėra nei politine 
partija, nei šiaip sekta. Yra 
tai srovė, kuri stengiasi vi
są žmogaus gyvenimų supa- 
saulinti. Laicizmo šalinin
kai stengiasi Bažnyčios įta
ką, tikybą ir Dievų pašalin
ti iš mokslo, politikos, visuo- 
meninių įstaigų (iš mokyk
lų, žinoma, pirmučiausia), 
moterystės, šeimos, net iŠ 
pavienio žmogaus gyvenimo. 
Praktikoje laicizmą platina 
masonai, laisvamaniai, so
cialiai, koųaimistąi ir in
diferentai (atšalėliai). Šiuo 
kartu pakalbėsime tik apie 
pastaruosius, nes jų ganą

r, V

čia pat, taip pat kam miela 
— ir bažnyčių rasi įvairių. 
Vienur patiks nuodemklaų- 
sis, kitur pamokslininkas,- 
{dar kitur ’cihp|as ar vargo
nai.

' *-Y»‘ • *

Tik nelaimė, kad miestas 
turtingas, nevien gražiais 
dalykais, bet ir dvokian
čiais, paslėptais užkampiais, j913—1926 m. nuo 143 iki
« • J • t • « • -.*■**’ • ■ ............. ..kaip tai -;
bais.” Tai skauduliai arba 
mikrobai, kurie ėda, naikina 
tam tikros miesto gyventojų 
dalies netik kūno organizmą, 
jie lygiai teršia ir jų sielų.

^Civilizacijos” padarinių
• • t * £

neišvengė ir Lietuvos mies
tas. Su Paryžiaus suknelė
mis, amerikoniškais šokiais 
jaz muzika—-plinta ir ištvir-

t

J

“R-tas”
-----------------------------

• I

prieškariniam kaimui negir
dėtos, šlykščios ligos. Ne tik 
kaimas prieš penkioliką, dvi
dešimt metų jų nepažino — 
it- — mūsų miestai irgi ne
palyginamai buAūf švaresni, 
juos dar nebuvo apnykęs iš-

Ęaip 
indiferentu 

ir mūsų taūtos priešų "sie- 
kiai čia sutkmpą.

Katalikų Bažnyčia, besi
gindama niio šių priešų, 
prieš stato,Kristaus idėjas. 
Mes, šio keisto lietuviai ka
talikai, turime budėti, kad 
nepakliūti į sumaniai meta- 
mus indiferentų tinklus.

/ . “7. B.”

w
>5

Lengvabūdį kaimietį, riaį- 

vią mergelę 7^ ®fiesto pink

lės neretai pagauna į tinklų. 
Riesto laimės vilojimai — 
pagimdo didelio nusivylimo 
ir nelaimių.

Kaimas ne toks greitas pa
žangos keliu, užtad jis vilio
jantis, šventų gamtos ramy
be, dvelkiančiu augmenijos- guoja rugių laukai — labiau 
atgimimu kiekvienųųjavasrį. 
Vasara podraug su įfempfh.

laukininko dalbų — tikra 
niekur kitur nepastebimą, 
kaip vien sodžiuj — gamtos

• Iri vasarą, visi kas galiuką 
tarnyba ir sąlygos leidžia — 
bėga iš miesto kaip nusvilę 
sodžiaūs gamtą. Nereikia 
daugumui nė užsienio kuror
tų nė pajūrio “pliažų,” nes 
tyliai čiurlena upeliai, ban-

Į-
KIEK LATVI JO J

GYVENTOJŲ?
Vasario mėnesį Latvijoj į- 

vyko visuotinas gyventojų 
surašymas. Dabar paaiškė
jo,kad visoj Latvijoj yra 1,- 
896,063 gyventoj ai. U.925 m. 
buvo 1,844,805 gyventojai, 
taigi per 5 metus priaugo 
vos apie 50,000.

* ' • ’ • . - f

Prieš surašant buvo tįkė- 
tasi, kad gyfėn€^kWi 
prašoks du milijonui

LU8 
bet 

apsirikta. Mat, Latvijoj gy
ventojų prieauglis labai ma
žas, nes gimimų skaičius vi
sai nedidelis.

Sostinnėj Rygoje yra 375,- 
902 gyventojai. Gyventojų 

ir greičiau nervus sustiprina skaičius pagal tautybę pa- 
ir sielą atgaivina, ’aiškės vėliau.

Kazys Inčiūra

TREMTINYS IR PAUKŠTIS

Stovėjau aš ant kalno ir žiūrėjau. į migloj 
dunksantį gimtąjį miestą.

Seniai betrinksėjo mano žingsniai jo gatvė
se, seniai besimeldžiau stebuklingose jo bažny
čiose, seniai belaipiojau gūbriuotuose jo kalnuo
se. * . ‘ '

Gimtąjį miestą užgrobė svetimieji ir mus iš
trėmė.

Atskrido raibas paukštelis, nutūpė šalia ma
nęs ir ėmė čirenti. -r -■

Giedojo apie mėlyną laisvę, apie tolimus 
saulėtus kraštus,apie šiltą ir pasakingą erdvę, 
kur skraido tvirtų sparnų paukščiai.

— Skurduli paukšteli, — tariau aš, 
tųgiedi tą, ko niekad nelemta tau regėti ?

Paukštis suspurzdėjo, pajudino aptriaušėju- -

? 'v *

.V

— kam

sius sparnelius • 
ir ėmė kalbėti:

— Aš gal " ir neregėsiu, bet kas gąli man 
drausti garbinti laisvę. Matė mano tėvai tuos 
aukso erdvių plotus, apie juos man giedojo, aš 
giedu savo vaikams — jiems gal bus lemta 
džiaugtįs tvirtais sparnais įr didele erdve.

— O tau ar negraudu, paukšteli, vienaip žie
mą čia liktis, lindėti tvartų palėpėse ir slapsty
tis trobų šelmenyse ? *

- $e,Jaųnikaįįis. t Ateis vaąara,'yėl sugrįš 
išskrįdųsieji — ir vėl laukai,girios ir neaprėpia
mos erdvės skambės, mūsų dainomis. *

- Bet ne vieiĮu^ gti*. Nęgr|S ir dauj; dide-

lietų ir vėjų išvargintus
*1* ’ *»

J
Aš gal; ir neregęsiv

’ V
' v

vargins juos ilga kelionė, dideli vėjai ir viėsulos 
ir jie kris į vandenynus. .__ _

* — Jų dvasios čia viešės, jaunikaiti. Jų dva
sios globos šias liūdnas erdves, ir mes apie juos 
giedosim, kaip jūs giedate apie savo didvyrius, 
valdžiusius ir išgarsinusius jūsų šalį.

Ir pakilo suskurdęs paukštelis į liūdnų erdvę 
.— ir giedojo apie laisvę, apie vasarų ir didvy
rius. T > . . ' .

~ ' “L. A”

bet nereikia taip skubintis, gal būt dar
>

ūkininką Bumšą, kurs buvo laikomas išmintin
giausiu ir ėmė tartis. - ..................

— Kaip tai — kalbėjo vyrai — jeigu visas 
kaimas norės, nejaugi nenuvers Vikui tų kar7 
cių?

— Nuversti, kodėl nenuvers, — atsakė Bum- 
ša, —
tas radio ir geras daiktas...

— Ar tik ir tavęs tas velnio patronas nepa
pirko — choru sušuko, jo kalbą pertraukdamos, 
bobos. — Ar nežinai, kad juos perkūnai daužo? 
— pasipylė rūstūs klausimai.

Tol tarės, kol kaip bemokėdami išsikoliojo, 
bet vis dėlto visi nuėjo “ištirtL7

Tuo tarpu pakilo toks smarkus vėjas su snie
gu, jog net kvėpuoti buvo sunku.

Vikų kieman išsivertė būrys moterų ir vy
rų. Vyrai suėjo į vidų, o bobos persižegnojo, 
taip pat peržegnojo visas keturias pasaulio ša
lis ir sugrįžo drebėdamos namon: įėjo tik ke
lios, pačios smagiausios ir drąsiausios.

— Ątąjote rądio pasiklausyti. Labai gerai. 
Kaunąs tur būt dar neveikia, pasiklausysim iš 
Latvijos — meilui kalbėję jaunas dąr neseniai 
vedęs'VįMs--"'

Vį^į|į|jp ausines ’dų vyrai ir viena boba ir 
klanąos. ' . * . ' >

— Jėzau Avarija f Kokrikštyto vaiko riks^ 
.. ............. t _ maal -^ staiga ne savu balsu sušuko ir i&b 

vielą ir sako, girdėsiu kas visame pasauly kai- traukusi is po kailinių storoką šermukšnią lax- 
4 . . ,2....................................... 1 ^lę/k^įp ims daužyti per aparatą,tikiuki8Šo-

kinėjo. < .. ; *• ■. . ■
Ištik^ųj^jidio,yplniopabūklą8 —nk- 

tel^jo Bumša' ir davę Naikią vyrams pulti.

»'

r

K. Radastas

RAINO VELNIO PABŪKLAS

^eljcionelts iš radio istorijos
. , ; Lietuvoje.

Vieną gi-ažią dieną sujudo, sukruto visas Vil
kų sodžius. Bobos bėgiojo po kiemuą labiau ne
gu piršliams pravažiavus.

—Viešpatie, gąlhek, Iras daręs, fco užsima
nė! — dųsay0,7šniokštė įpolųsi pas Vijurkus 
Gumbietiė. ''

Kąį pasidarai? Ko taip, kūmut, Šniokš
ti, kaip autobusą* Y — paklausė i^siganduąi Vi- 
Jurkiene. '' . -

— kiūrėk, širdelę pątį velnią parsigabena 
Vifcas! Paątate dvi kartis, ištempė virs stogo

S L * . • * * .

bama. Argi girdėtum, sesele, be ve|nio pagąĮ-
• z A • . •' • » • f

1 T6‘ir pakako, budiyisaiVąjUrfe šęiąuą išąir 
-i r j  TX

^pnilrimjiiMTirfio. Mteteiyį baubui teo
rijų Vilkų kaįmr J a .

bos?
f

f' _

verstų laukan. Iš tikrųjU, Vįkų'stogų sįd 
buvo puikiausias

, trukus 'i

c >
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KAINOS
Standard Length Chassis:

ClACA C0AGH—Coupe, $1100; Standard 
*P II 1*^1 I Sodan, .$1150; R o a d s t ei', .$1200;

v Phaeton, $1300; Sunsedau, $1335.

Long Wheelba$e:
5-pass. Touring Sedan. $1250; Brougham $1295 ; 7-Paes. 

Phaeton, $1500; 7-pasa. Sedan,^1650.
Priee^ f. o. b. Detnoit, Factory

Standard Eąuipment Includes:
l'our 2-way sliock absorbers; radlator shutters: starter 
on dusli; eleetrolock; electrlc gauge for fuel and oll on 

dusli; tire lock and luggage carrier.

A WIDE CHOICE OF COLORS AT NO EXTRA COST

Su aukštos vertės padirbimu, Hudson stebėtinai 
ra ekonomiškas kūrė ir tires. Ir jo užlaikymas 

yra nebrangus. Tūkstančiai saviųinkij kurie turė
jo pirmesni “Six^ džiaugiami jo prieinama kaina 
operavimo ir užlaikymo.-

Turi viršenybę greitam atsitraukime. Švelnus kal- 
< nan lipant'. Kada didelis trafikas nėra reikalo 
daug liesti gearsas. Nuo pradėjimo švelnaus važia- 

•vimo ir atgal prie ūmau$ sustojimo, rasi kad tas 
lengvumas yra visur.

Ateik pasivažinėt. Gražus žymus, padirbimas, 
lengvas važiavimas ir ištikimybė kurią rasi pakels 

’ klausimą ir norą mokėti daugiau.
. -‘K f • * 7 .. ’ • ‘ " ' ' ’ ' • •
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. Skyriai

j Portland Worcester
<< Bangor Manchester

? ■ • J f
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A.
o._ 
Kun. And.

Įzi teršti <3 
Kun. Jonas švą^š 
Pranas V. Strakalu 

. BUvackae. :

p,105Main St,
: r Kqn.Petxaa SMuuzaitSs, 
Jonas M. Navickas, Kun. 

Feliksu Norbutas, p. Vincentas
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Žmogą, jo gyvenimo ętar- 
■- bus ir elgesius galima svars

tyti iš įvairią-įvairiausių at
žvilgiu. Labiaus vienok me
ta į akis tai, kad kiekvienas 

/> žmogus turi tam tikrą sau 
nuosavą vardą ir pavardę 

- arba, kitais žodžiais, esti ha- 
riu tos ar kitos atskiros nuo 

v kitu šeimvnos. ^Atskira šei- v 
myna-gi gali susidėti iš di
desnio arbą mažesnio žmonių 
skait liaus. Ji gaH susidėti 
tik iš vyro ir moteries, arba• • • * ■ vyro, moteries ir jąją vaiką. 
Tikrų šeimynos pamatu yra 
meilė; ji vienija—jungia vy
rą ir moterį į tam tiktą šei
myną. Labai retai išmin
tingas vyras veda merginą 
sau už moteių ai<ba mergina 
teka už vyro, jei tarp jųjų 
nėra meilės. Tiesa, kariais 
esti ir praktiškų išrokavimų; 
— kraitis, socialė pozicija ir 

. tt.r bet šios rūšies moterys-, 
t ės retai vra nusisekusios —- 

'' laimingos. Irt tai dėlei to, 
kad praktiški išrokavimai, 
laikui einant arba < a

Hiiėms besimai 
savo jaudą ir virsta banaliu
kais. Tik meilė, kurios ne
galima nei nupirlcti nei pa
kviesti sulvg noro, tegali 
dviejų žmonių bendrą gyve
nimą sucementuoti, patobu
linti ir jį užlaikyti idealiu. 
Todėl kiekvieno išmintingo 
vyro ir protingos moteries 
svarbiausiu rūpesčiu turi bū
ti palaikyti tą meilę skaisčia 
ir tyra. To reikalauja ją 
pačių laimė, kurios kiekvie
nas trokšta ir ieško. Be abe
jo, jos ieškojo vyras ir mote
ris, einant moterystėm Da- 
bar-gi paklauskime savęs ii‘ 
atsakykime su visu rimtumu 
ar meilę galima palaikyti 
skaisčia- ir tyra, jei vyras ar
ba moteris virsta girtuokliu? 
Nebūkime skubiais; prisi
žiūrėkime pirmiaus šeimy
noms, kurią vyrai mėgsta į- 
sikaušti. Štai pažįstame Jo
ną, kuris buvo darbštus vai- 
kinas ir apsivedė su savo.nu-» 
mylėtąją Onute. Jis jau pra
deda su ja nesutikti ir daž
nai barasi. Štai Juozas, se
ras amerikietis, bet apsilei
dęs, apskretęs; jo namai ap
leisti, o Juozienė dažnai riu-. v siminusi ir net apsiverkusi. 
Štai Petras, kuris, regis, v|- 
.sados gerai dirba ir gana 
, > . .. ---..... 11,,. ,* ■ 11 j 1
F===a========ara5=fflae»==2^=ss

tuka. treti t*visai nenais&n-* c? T' «vr r

mo. ctenmassuarue jųeeF- 

myną ir išnaikino jų laimę. 

Moterė jaą ąeapkepčįa ir bė

ga nuo ggvįyyMfcįis ta

po onrtpnkHn ?,N obtiųringi 
jr — «<r T ■ \ . " M'“
-v v*- • M b‘
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tą, turtą, šeimyną 
|r už ką ? \ 0įi už _ 
įavimą! /Tat'ar veria buvo

. i t gęrti? Ne, -tūkstantį sykių 
]ne! Nu, o tu.ar pasimokiusi 
iš jųj^įnelaimės? Ai* kar
tais ir . patsai, skaitytojau, 
nepradedi mylėti Uįsitrauk- 
ti,r ir itškoti tą jnėgstanti 
draugą ? Jei taip, žinok, kad 
tau gręsia rimtas pavojus; 
tu, kaip ir jie gali lengvai 
prarasti viską ir tapti nelai
mingu. Todėl budėk, vęngk 
pavojaus — saugokis svari 
galą!’ Parodyk darbu, kad 
myli savo žmonelę, kad. ne
nori jos matuti skurde, var
ge ir ašarose. Tą parodysi, 
jei būsi darbštus, blaivus, 
tfad ir būk blaivus,- o tavo 
gyvenimo draugė neabejos, 
katėtu ją-myli!

, ■ ■ ■ ■ ■   . ■ " " ~
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PRIEŠ ALK OLINIS JUDĖJIMAS
/Meksikoje

Daugiausia. prezidento 
Pories Gil rūpesčiu ir ini
ciatyva, nesenai Meksikoje 
prasidėjo planinga, kova su 
alkoholiznui. Ją v^da va
dinamas tautinis prieš&lkg-

? 
i

f. 
daug uždirba, bet nieko ne
turi. Jo žmona ima krautu
vėje aant khygelės” ir skun
džiasi ntgalinti “bilų” ap
mokėti.,^ tai pagalinus JokŠ- 
bd žmona išsinėšino pas savo 
tėvus, nes su Jokūbu, girdi, 
negalinti sugyventi.- Kodėl 
tat šiose šeimynose toks ap-. 
sileidimas, skurdas ir suiru
tė? Patyrinėjus dalyką ar
čiau pamatysime, kad jie vi
ii perdaug pamylėjo “šnap- 
suką.” Be jo jie negali ap
sieiti ii- vienos dienos, nekal
bant jau apie *savaitę ir mė
nesį. Tat šnapsukas vitną 
pavertei į tinginį, antrą į peš-

ninku yra J Sveikatos Depar
tamento Direktorius..... To 
komiteto' sąstatą, sudaro 
priešalkolinių dr-jų, spau
dos, mokytojų ir. didesnių 
visuomeninių organizacijų 
atstovai. , :•

Be to Ccntralinio Komi
teto, beveik visuose respu
blikos valsčiuose yra stei
giami vadinami provincijos 
komitetai, kurie savo veiki
me klauso Centralinio prieš- 
alkolinio komiteto nurody
mų. Iki šiol provincijoje 
komitetą įsisteigė jau 2,000.

Bendras Meksikos prieš- 
alkolinio veikimo planas yra 
toks: '

I. Auklėjimo priemonės: 
1. Mokykloje; a) priešalko- 
linis mokymas visose privą- 
tiškose ir valstybinėse mo
kyklose, b) su mokytojii pa
galba įsteigimas priešalkoli
nės mokyklos sąjungos, ku
rios nariai' visai nevartotu 
alkolinią- gėrimą, c) prieš
alkolinės mokyklą parodos, 
d) į mokyklų vadovėlius į- 
vedimas skyrių apie alkolįo 
klausimą, e) įkūrimas mo-; 
kytoją ir šeimų /mątitių 
priešalkolinių draugiją, f), 
kūno kultūros kėlimas.

____________ = 
.. .i

VELYKOM ATVIRUČIŲ
——-i---------- r ? > \

Turime 5-kių rūšių labai gražių spalvąoiųat- , 
viručią su lieįuviškąis parašais. Parsiduoda 
pįgiši tik po 5c. vieąa. UžąakyipilB ąįųskite:

jvm STOMmy

2. Suaugusių tarpe; Prięš- 
alkoliniai . pranešimai ii pa
skaitos visuomeniniuose cen
truose, fabrikuose,: dirbtu
vėse ir i kitur; priešalkolinęs 
filmos, priešalkolinės mote
rų' drai^ijop,.;darbminkij 

poilsio -laiko geresnis-:Su- 

tvarkymas, priešalkolinė 
propoganda kariuomenėje.:

II. Papildomosios priemo
nės (įstatymų, sritis). Apri
bojimas svaigiųpj^geįmą 
parduotuvių skaičiaus, Už
draudimas vietoje vartoji
mui pardavinėti stiprius 
svaigiuosius* gėrimus,, už
draudimas moterims ir vai
kams pardavinėti !. svaigiuo
sius gėrimus, moksliškas al- 
koio tyrimo klausimas.

Bendros socialinės refor
mos: Gyvenimo sąlygų pa
gerinimas, liaudies namų 
steigimas, palengva ėjimas 
prie draudimo įvedimo ir k.

Iš to Meksikos priešalko- 
inio plano, kuriuo iniciato

rius yra, galima sakyti, pa-' 
i Vvriausvbė, matyti, kad 

tas kraštas rimtai pradėjo 
rūpintis blaivybe. Paimta 
kryptis yra visai gera/au-- 
klėjimui \(mokyklai) prieš-' 
alkoliniame. veikime yra 
skirta labai svarbi (pirmo
ji) vieta. Meksikos, Vyriau- 
sybČ ir blaivybės veikėjai 
suprato seną tiesą, kad ką 
nori įvesti gyveniman, pir
ma įvesk mokyklon.

Blaivybės Draugija
1

f7fedįtt<W>'avei?Z ...
ARLINGTON: yilmer d. įęnjūey, 7£3 

Massabhuaetts AvA
BROOKLINEHndsonJEssex Co„ 91 

Wąshlngton St ‘ '
CAMBBIDGE : Hndson-Essex Co., 978 

Massachnsetts'Ave. i
.CAMBBIDGE: Henley-Kimball Co., 

157 Vašsar St *
CAMBBIDGE NORTH: Brown&Bose, 

1963 Massachusetis Avė.
CHABLESTOWl<r: Sulfivan Sq. Motor 

Sales,-644 Mato St
CHELSEA: Broedvay Garage, Ine, 

15 Foorth St " ]
DEDHAM: Dedham Motor Mart Ine, 

17 EasĮern Avė. . ,
DORCHESTER: James T. Beckwith 

Co., Ine, 711 Columbla Rd.
■ r .■ ----------- — ■ ■ ■

7 " ” ’
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EVĖRETT: Dfeaa Motor Car Co.. 87 
Broadway. \

FRAMINGHAM: Hudson-Eseei Co., 
Kendall St.

FRANKLIN: Suppte Mdtors Ine., 
Suminer St. ■ -

HYDE PABK: Thomas J. Halpin, 12 
„Centrai Avė.

JAMAICA PLAIN: Harold O’Neil, 579 
Centre St.

MAIiDEN: Wright Hndson-Essex Co., 
OftA P1P<1<<1T11 St*

MATTAPAN: Hudson-Eesei Co., 1360 
filue Hill Avė.

MEpFORD: Hudson-Esser Co, 4 
Mystic Avė.

MILFORD: Milford Auto Sta., 271 
Main St .

< z - /

JAUNUOMENES AUKLĖJIMAS
’ ' • >' - - •

Jaunosios kaitos auklėji
mo pareiga priklauso tė
vams, bet nevisi tęvai turi 
laiko ir tinkamo prisiruoši
mo savo vaikelius pamokin
ti kaip reikiant, taigi dideli;]

lauja nuolatinio lavinimo gė
ląją žmogaus jausmą o tai 
gali atlikti tiktai mokytojos 
vieriūolės kurios yrar~pasi- 
šventę vaikeliu auklėjimui.

Kad padaryti katalikišką

ATIDARA VAKARAIS

THE REKLEY-KIMBALL CO.
įnt ŠDB METBOPOMTAH PARDAVĖJAI -

Jęhnson Automobile (tarp., 916 Commanvealth Avė.

NEWT0N: Frank W. Eane, 399 
Washlngton St

NORWOOD: Robert W. Baker, 103 
Centrai St

QUINCY: Sylvester and Carson, 84 
Washlngton St

REVERE: The Runa Park Garage, 
368 Ocean A ve.

R0XBURY: Hudson-Essei CoM 491 
Blue Hill Avė.

SOUTH BOSTON: Hudson-Essex Co., 
722 East Broadway 

SOMERVILLE: Hudson Essex Co., 192 
Broadway

STONEHAM: Stoneham Auto Sales 
Ine., 452 Main St.

WAKEFIELD: Wakefield Motor Sales 
& Service, 550 Main St.

naudingą įstaigą, nes jinai 
svarbią ir mūsą išeivijai 
rengia ir lavina mūsų vaike
lių auklėjimui seseris vie
nuoles mokytojas.

Paremkime tąjį ją šventą 
ir garbingą pasišventimo 
darbą!

WALTBAM: Wimarn McBKHt 
173—175 Hfgh St “T 

WATERTOWN: Ciaflin Sodam- 
Co., 32 N. Beacon St t -

WAVERLEY: Frank L. Harrteį Įn<Ž»;:< 
47-White St

WELLESLEY: Wellesley Motom, In<ųri 
Colonial Building ! -^-0

WEST R0KBURY: BeUevoe Motorą/.^ 
1716 Centre St .

E. \VEYMOUTH: Lincoln P«reault > 
Co., Broad & Madison Sts. . §

WINCHESTER: The Dean Motor 0®t 5 
Co., 605 Main St

WINTHR0P: Hudson • Essez Cft, - 
IVinthrop Centre

WOBURN:McGilvary Bros., 263 MztA - 
Street

---------------------------------------------- -----------Z

BAISIAUSI SOVIETU
ŽIAURUMAI 1

Anglijos Georgetovvn uni- 
versiteto vice - prezidentą^ 
Wąlsh šiomis dienomis gTįM 
žo iš kelionės po Rusiją iiii 
vienoj prancūzą agentūroj J 
pranešė apie šiurpą religini 
jos persekiojimą Sovietų^- 
Rusijoj. JTo liudijimu, Per-ųt 
(,rries arkivyskupą po hariri 
šiaušiu kankinimą gyvą 
degino. Permės vyskupe 
buvo įneštai į duobę su ąi 
gesintomis kalkėmis ir te 
mirė. Jurjevo vyskupas! 
gą laiką buvo laikomas 
didžiausiais nusikaltėliai^ 
po to atiduotas bui 
kurs, nuplovęs nosį ir 
nudūrė durtuvu. Vo 
arkivyskupą pakorė p 

7" jo bažnyčios sakyklą. V| 
tik toj diecezijoj buvo || 
žudyta per 1QO dvasiš 
Vieną dvasiškį didžiausli 
šalty išvilko iš 
pylė vandeniu, kol sušąlą 
į ledo statulą. *

Federacijos
Sekretorijatas

dalį to naminio auklėjimo mokykl4 užduočiai te
atlieka mokykla. Kuomet karną reikalinga, kad ir sese- 
mokyklai pavedama vaikelių ^^<>8 būtą tinkamai 
auklėjimas, svarbu kad toji prisįruošusįos įr turinčios 
mokykla atatiktą pageidayi- lejkaiaujamą mokslo cenzą, 
mamutuos vaikelius auklėti. Kadangi nedaug atsiranda 

Auginant vaikelius juos lietuvaičių stojančių vienuo- 
reik aiiklėti krikščioniškoje dvnan su aukštesniu mokslu, 

taigi Žemesnių mokslą vie- *kričio suvažiavimas įvyks sekma
dieny, gegužės 4 d., 1 vai. po pie
tų, Šv. Trejybės svetainėje, 41 
Gapitol Avė., Hartofrd. Conn.

šis suvažiavimas turėtų būti 
gausus delegatais ir turiningas 
nutarimais mūsų brangios orga
nizacijos naudai.

Šiais metais mūsų organizacija 
mini 15 metų sukaktuves. Mūsų 
apskritis irgi prie to paminėjimo 
turi prisidėti. Suvažiąvime kal
bėsime kaip mes Sį jubiliejų pa
minėsime. Tad raginame kuopas 
iirinkti delegatus ir jiems įduo
ti naudingų sumanymų ir rapor
tus iš kuopų veikimo, kuriuos 
legatai malonės, suvažiavime 
dlfoti. -

. Pasifc tųfcldta laiką ir vietą

atlieka mokykla. Kuomet

DARBININKy SUVAŽIA
VIMAS

LDS. Connccticut valstijos ap-
• - - r r ■

dvasioje. ^Be tinkamo kri
kščioniškai religinio auklėji
mo vaikas gauna tiktai dali
ną išlavinimą^ kad tuo tarpu 
vaikąs religiniai lavinamus 
gauna visapusišką Išlavini
mą. -

J. A Valstijų susipratę 
tėvai katalikai nepaiso dide
lių, išlaidų, jie savų vaikelius 
siupčia į parapijų išlaiko
mas mokyklas. Senesnų a- 
meriįriečių tėvu tarpe mažai 
raisamę tokių, kurje savo vo
kelių neleistą į parapijos 
mpkyklą, nes tenai vaikučiai 
visąpusiškai auklėjami ir la
vinami.

fi

nuolęms priseina mokytis 
pačioms, kad pasiekus moks
lo cenzą. Mokytis visiems 
brangiai atseina. Pragyvęn- 
ti ir ąpsirengti brangiai at
semia, jau neskaįtant pačią 
mokyklos išlaidą ir kurgi tas 
visas lesąs gali gauti sesuo 
vįenuolė ? Čia joms turį pri
būti pagalbon katalikiškoji 
visuomenė, nes vieąuoįės 
rengiąsi dirbti visuomeninį 
vaikelių auklėjimo darbą.

Šiuo laiku seserys Kazi- 
mierietės kas metas daro va
ją savo motinišką namą — 
Šv. JČazimiero vienuolypo 
išlaikymui, taigi lietuviai

*

t
i

rtzng didelio ilči

< ♦
de-

•v
»•

į, >'

a
A

Mk

I

tlBA ATinfcTAa TO PRAT 
‘ TA* nt MBGAA IBM- '

TTjanmag.-
Yra pastebėtina kaip greitai Nuga- 

Tone pagerina apetitą Ir suteikia po- 
iielBgą ir atgaivinanti miegą, ais di
delis sveikatos ir stiprumo bodavoto- 
Jas ISvalo ,ktmą nuo ligas gimdanfių 
nuodą, nugali konstipaelją. sutelkta 
Jums geresni apetitą, pagerina vlrtkl- 
nlmą ir padidina spfiką It svarumą pas 
silpnus, nuslkamavuytaa tmohe*.

NUga-Tone ypač yra geras d*l avi
lio nuslkamavlnio Ir nusilpnėjimo, nę- 
llurinkar tai paeina nuo senatvės, ko
kios nors vžaiaenčjusios Ilgos, ar per- 

•**• mo organu.
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Penktadienis, balandžio 114-, 1080 I

v.' 
v ?

tą Srogienę ir. P 
nę, Orange, Mass.
r

taa Elzbietos Srogienės namuose. 
Balandžio 1-mą iš airių baž

nyčios palaidota Atholio kapinė
se. ’

P. Budrūnai ir K. Vaitkevičiai 
už jos vėlę užprašė šv. mišias..

Orange’io- lietuviai nupirko gė
lių du bukietu. ‘ ‘ ’ . " ?

A. a. Teofilė Grigaliūnaitė iš
gyveno Amerikoje 22 metu? Pali
ko Lietuvoj septynias seseris ir 
du broliu. Ji paėjo iš Prūselių kai
mo, Vabalninku pąrapijos. Turėjo 
4-1 metus.

Giminės dėkoja visiems, kurie 
dalyvavo ’l laidotuvėse.

J. A. Čeponis

“DARBININKO” KNYGYNO KNYGOS VELTUI
žemiau telpa sąrašas įvairių knygų, Kiekųfenas atnaujindamas 

prenumeratą arba naujas prenumeratorius užsimokėdamas nenupL' i 
gintą kainą $4.50 gali pasiriųkti iš šio sąrašo sau khygų tž VIENĄ' 
DOLERĮ VELTUI Knygų mylėtojai naudokitės proga. Pasi
skubinkite atnaujinti prenumeratą ir nauji užsirašyti. Jokio mo- " 
kesčio už persiuntimą mes nereikalaujame. Kas norėtų įsitaisyti ar
ba papildyti savo knygynėlį gera proga dabar tą padarytų nes duo
dame didelę nuolaidą. Iškart imant už $5.00 katalogine kainą gaur , 

nartams.

Visuomeniniame lietuvių susi
rinkime išrinkta Vykdomoji Ko-, 

ruošimo darbas ir visi reikalai 
surišti su Vytauto X’rties Sukak
tuvių apvaikščiojimu?^ ,

Pirmas Vykdomosios Komisijos, 
1 rvykučhietūvjų'Šulėje, ko

vu' 20>d«fPirftShink»v<f Adv. V. 
laukaitis.

Tarp kitko, (..nutarta pradėti 
Dainų Dienos,-, programą su šv. 
Mišiomis, sekant Rytinių Valsty
bių-Konferencijos nustatyta tvar
ka.. Koneerto reikalu išrinktas 
Komitetas tartis su vargonininku 
Rapolu Juška i r tu ošti programą. 
"Lygiai Ekskursijoje i Washing- 
įon’a buvo :iutarta dalyvauti su 
kitomis kolonijomis. Bankietas 
bus rengiamas' dar nenustatytoj 
vietoje, parvažiavus iš Washing- 
ton’o. Pikniko visai nebus, bet 
Parodos bei Sporto Šventės rei
kalais išrinkti komitetai teirautis 
galimybes ir' jėgas šioms iškil
mėms atskirų draugijų tarpe.

Finansų Komitetas, surasti bū
dus patogiausiai aukas rinkti šio 
apvaikščiojimo išlaidoms t padeng
ti, buvo išrinktas iš penkių asme
nį), būtent; Kun. Liudas Mende- 
lis, Vladas Dreigina, Juozas Va
siliauskas, Jonąs Česna, Adolfas 
Dembinas.

lietuvių bažnyčioj užbaigta reko- J 
lekcijos, kurias davė Tčv»s>Pran- misija, kuriai pavesta plano pa- 
cįškonas, nesena i, atvykęs \ iš. Lie- 
tuvos. Žmonės gausiai lankėsi ry
tais ir vakarais. Šv. Sakramen
tus priėmė apie pora tūkstančių 
žmonių. ■

Balandėlis
• - • - - • . į "i

LANRENCE, MASS '
• ■ V - i; ,3 r- •

Vyžiai atgijo.

Kovo 30, įvyko susirinkimas 
tikslu, kad atgaivinti Vyčių kuo
pą. Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Petras Jeskelevičhis, vice-pirm. 
Jonas GeceviČiųs, rast. Marijona 
Mikuliutė, iždo globėjas Silves
tras Čcikauskas, iždo rast. Emi
lija Šimoniutė, korespondentė į 
“Vytį” Emilija Umpiutė.

Nutarta turėti “ Whist Party 
ir tuoj po Velykų vaidinti 
kalą-“ Nervai.” v

7 Svetimtaučiai padeda
lietuviams

pati “burtininkė, bet pagautoji 
gynėsi ir neprisipažiųo prie kal
tės ir išviliojimo iš V. pinigų." PoJ-, 
Iicija padarė kratą “burtininkės” 
rįajnuose ir . rado daug visokių 
drapanų prinešta. Policija ją. ap
kaltino ir pristatę teisnyji. Užsi- 
uėjus $1,000 kaucijos tapo paleis
ta iki teismo. *’ •
- . * . t

Tadgi lietuviams gera pamoka, 
kad nereikia tikėti jokiems bur
tams ir burtų viliotojams. Jeigu 
bus Įrodyta teisme kaltė, kaltjna- 

pr.oji “burtinikė” gal pasėdės, 
bet p. V. vargiai atgaus tuos 
$300. s

Bolševikėliai susirūpino 
tikėjimu.

Maskvos agentai, lietuviški bol- 
:<evikėliai, tiek susirūpino tikėji
mu, kad kas nedėldienis savo sa- 

| liūne daro taip vadinamas pra- 
| kalbas ir aiškina savo kolegoms 
Iš v. raštą. Buvo parsikvietę net 
l“Laisvukės” redaktorių .tūlą

p “Burtininkė” išviliojo $300 iš 
lietuvės. — 

h ■
Kokia tai i ne pažįstama moteriš- •*> *. - > 'J -

kė atėjo pas .Vainerienę ir pasi- 
sakė būk renka senas drapanas- 

- dėl biednųjų. Nepažįstamoji pra
dėjo su V. kalbėtis lenkiškai, ru- 

'Siškai ir, angliškai^--. Bekalbant 
-Mviešnia” užklausė p. V. “Ar 
jums kada, kas sakė laimę iš jūsų 
delno?” Vainorienė atsakė, nė. 
Nepažįstafndji tęsė savo kalbą sa- Į 
kydama, kad yra keli laimės pa
sakojimo būdai. Bet geriausias 
būdas tai surišti sumą pinigų i 
drabužį ir juos paslėpti. “Atnešk 
man visus pinigus, kiek tik turi 

į siūboje,” pasakė “burtininkė.” 
V. tuo buvo Užinteresuota ir pa- 

g darė kas buvo pasakyta. Ji tu"! 
rėjus stuboje $300 ir įteikė “bur- i 
tininkei.” “BurfininkėlL palai-' 
kius tuos pinigus tarė: “Dabar-" 
ĮfeJus paimkite jiems

išaiškįs ir suminkštįs jųjų sąži
nes. Bet nabagėlis Siurbukas,' ma
tyt. ne kiek daugiau žino apie 
tikėjimo dalykus, kiek ir kiti to 
tsmsaus urvo, 19-tos gatvės saliū- 
10, lankytojai. Pradėjus Siurbai 

dėstyti tikėjimą bolševikai, mato
mai, tiek buvo užinteresuoti, kad 
net jųjų komisaras J. Rutkaus-

ė-
.-

f

K* - 
a

G-
t4z..

-“burtininkė 
P. - • • I - *
- uždėjus ant V. rankos suvyniojo I 

ir ką tai užbūrus. ~Po visų buri-j /
; mo ceremonijų paliepė tą rišulį j f 

su pinigais paslėpti. Kuomet V. 
nunešė rįšulį su “pinigais” Į ki
tą kambarį paslėpti, “burtinin
kė^’ išėjo iš stubos. Tuomet V. 
atėjo mintis Į galvą ar tik jos 1"^ ’tik”sal-
neprigavo. Nuėjo pažiūrėti pa
slėpto rjšulio ir rado, kad vieto
je buvusių pinigų yra tik laikra-

padėkite ant'savo delno.” Tada Į- 
_________ j” paėmus audeklą iri

4 ■i

t-
I

S '
£

IT'

t ščiu šmotai. Tuojaus pranešė po-

£

ii

c,- tos gyventoja slavokė.
j gijos stoty pripažinus, kad toji

licijai, bet tesurasta jokių “bur
tininkės” pėdsakų, tik j kelintą 
dieną buvo susekta ir suimta vie- 

. V. poli-

džiai miegojo ir apie “matuškos” 
rojų Sapnavo. Draugas A. Po
cius kaipo ištikimas tarnas pri
žiūrėjo, kad viskas būtų O. K. 
Pirmadienio vakare suėję Į saliu
tą bolševikai klausinėjo vieni ki
tų, ar jųjų prakalbos Įvyko? 
Mat tiek buvo stiprūs, kad nė ne- 
bepameria. Tai vis iš didelio bol- 
ševikiško mokslo taip atminti at
ima. ■ ------- -

B- g-
Bi-
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Komisaras
.1. ■ » t-.- ■.

ORANGE,MASS.
A. f A. -

-į \_—.
Kovo 30 dieną persiskyrė su 

šiuo pasauliu amžinos atminties 
Teofilė Grigaliūnaitė. Ji sirgo a- 

|pie 2 metu ir išbuvo East Gard- 
I nėr Hospital.

Jinai Amerikoj neturėjo arti- 
miį giminių'tik brolėnų ir seserė- 
čius, Stanislovą Perekšlj, Athol, 
Mass.: Konstantą Perekšlj, Elzbie-

site už $2.50. Ta kaina.tik “Darbininko” prenumeratoriams ir LDS. 
nartams. \ i --;

ĮVAIRIOS KNYGOS _
Patarmės Moterims—pamo- 

tinimas moterims jų asmeni
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. 1

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 Ban
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

• - ' . • x

I Dr. Vinco Pietario Raštai.
I j*’ “■ t ' 1 • • ; 4 •

Istorijoj apysaka. Du tomai. $1.00
Apie Apdraudę. Parašė J. 

S. Vasiliauskas _____________  5c«
Moterystė ir Šeimyna. Ver

tė J. Gerutis _______________ 40c.
Chuntos Pradžiamokslis — 

Dr. A. Vileišis-___________ _50e,
Limpamosios Ligos ir kaip 

nuo jų išsisaugoti T Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas—50e.

Patrimpo -Laiškai, —išleido 
Kun. A. Miliukas ___________60c.

r Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis____________ 1_____________15c,

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis U). Su paveikslais

Vienuolinė Luomą. 
Kun. P.

Vaikų 
veikslais

Mano 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 
šė Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) —s—----------- ------- 25e

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

Moterystes Nesuardomybė. J. 
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune ---------------------- 10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė : 
A "Bacevičius---------------------- 40e.
' Šventas Gabrielius. Išleido 
Tėvas Alfonsas Maria C. P,—25c.

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

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_____-____________ -—_40e,

, Mūsų Dainiai. Parašė Ka- * 
zys Puida ---------------------------50c.

: j Anderseno Pasakos—eu pa* <
Įefcsiėllerig-''’' ,-,!■ 
kndziulaitis —----- ---------- 50e.
j B Kelionės po Europą ir « 
Ariją. Parašė Pranaičių Julė 2.56

* TEATRAI •-

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

Nepaisytoja—keturių veiks
mų drama. Parašė kun. Pr. M. 
Juras. Kaina_________________ 35e

Giliukingas Vyras—2 aktų 
komedija; parašė S. Tarvy
das.----------- - ------------ —------25c,

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
uozukas ------------------------------25c. _
Ubagų Akademija ir Ubagų

Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas__35e,

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

Esamas—3-čia dalis dramos . 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauska&—lOe.

žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas .____ 30e

YHsi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis; parašė F. V. __ ______ lOe

Patricija, arba nežinomoji 
kanĮŠmė— 4 aktų drama. .....
Vertė Jonas Tarvydas______ lOe.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas sn gaidomis__________ 2__ 750,

Dramos; 1) Germane; 2) 
Fabiola—=5 aktų; ,3) Liardo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas_________________ 65e.

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

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

Vaikų Teatrai: dalis U: 1) 
fštirsime paskui;>2) Antanu
kas. Surinko S. Dflr»N,__ lfie.

i MALDAKNTGt8 
Pulkim ant Kelių—"D^ko” 

panda. Odoe apdaru $2.00 ir $3.00
Mfcžas Nauju Aukso Alto

rius—juodos (prastais sunki- — 
ate viršeliais)__________ 50a.

Malas Nauju Aukas Alto* 
rfus juodos (prastais kietais 
vteiėliaia) —______—.... 50a

HARTFORD, CONN.
LDS. 6 kuopos susirinkimas į- 

vvks 13 d. balandžio, tuoj po su
mos, 41 Capitol Avė. svetainėj. 
Kuopos valdyba nuoširdžiai kvie
čia visus narius ateiti i susirinki
mą, nes turėsime išrinkti delega
tus į LDS. Conn. apskričio <mva- 
šiavimą.

Kadangi suvažiavitpąs Įvyks 
mūsų kolionijoj, tai turėtume iš 
anksto išrinkti delegatus ir komi
siją priėmimui svečių. 

. Apskričio suvažiavimas Įvyks 
gegužės 4 d.

Taipgi valdyba kviečia mūsų 
gerąsias šeimininkes padėti mums 
surengti priėmimą. Visiems aiš
ku, kad be moterų pagalbos mes 
negalėsime taip gerai svečių pa
tenkinti.

Tad svarbu, kad i susirinkiiųą 
gausiai ateitumėte. .. .

Be to, atsiveskite 3avo draugus 
:r drauges prirašyti prie mūsų 
organizacijos. Vajaus metu gera 
proga be Įstojimo prisidėti.

‘ ‘ Darbininko ’ ’ prenumerata taip
gi nupiginta. Užrašykite savo gi
minėms ir pažįstamiems b Lietu
vą. Savaitinis ‘^Darbininkas” į 
Lietuvą tik $2.50 metams. Susi
pratę lietuviai skaito patys ir ki-1 Jonas Celkys Morkūnas pasa
liems užprenumeruoja. Bet yra Ir 
tokių, kurie sako: “Laikraščiams 
pinigų neturiu. Tokie turi pini'- 
gų “gužutės ašaroms,” bet lai
kraščiams tai ne. '

Šioje kolionijoje šiuo metu yra 
didelė bedarbė. Tokios bedarbės 
nėra buvę nuo senų laikų. Kas 
bus toliau tai tik Dievas žino. Jau 
dabar miestas maitina kelis šim- 

v * y rus žmonių.
Tuoj no Velykų bus vaidina-baisai stiprus ir malonus. Ji 

mas gražus veikalas. LDS.J5 kp. 
mėgėjus mokina kun. J. Bakšys. 
Mes darbininkai džiaugiamės tu
rėdami toki garbingą vadą savo 
iaroe.

>>

vei

Ne tik ^įetuviai parapijonys da
ro didžiausias pastangas, kad už- 

gelbą ateina mums ir kiti. Sve
timtaučiai., iš kito miesto rengia 

tą koncertą balan- 
Šv. Maifijos salėj, 

Mass. Šitamie koncerte 
žvmiausieji 'talentai iš

:r.ums nepaprastą koncertą balan
džio 27, 1930, 
Lavvrence, ' 
dalyvaus Įžymiausieji 'talentai iš 
Lovvell. (

Mūsų vargoninkė, Adelė A. Pi- 
niutė su savoi darbščiais pagelbi- 
ninkais daro kas tik galima, kad 
ši pramoga būtų pasekminga.

Konvalija

V. M.

75a.
Vertė.

Saurusaitis ________ 25c.
Knygelė — su pa- *
___________________ 30c. 

Patyrimai Didžiojoj

Lietuvą matysi skaitydamas Ka
talikę Veikimo Kastro leidžiami, 
savaitraštį

ii

| Katalikų Bažnyčia ir De-
* i mokratizmas. — Parašė kun. 

Tarnas Žilinskas_____________ 50c.
Apaštalystės Maldos Statu

tas. — Vertė Kun. P. Sauru
saitis ------------------------ -------------25c.

Kelionė Aplink Pasauli per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo Įdomūs nuotikiai ke- ... 
lionės per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio  $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa- - 
grindai. ParaAė Uosis - --------75c.
į Ckfftdes Mėnuo — *<
Zadeikia. Kaina.; 60c.

Aritmetikos Uždavinynaa_25c. 
Vaikų Darbymečiui — Rin- ' 

kinėlis kalbos mokslui--------_50c.
Petriukas — laiškai vieno 

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

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj -_______ _ —------------- 15c.

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

Laimė— (poėma). Parašė 
Vaitkus'----------------- --------------- 50c.

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

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

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

£męs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas____.30c.

Graudūs Veiksmai, -r Ver
tė Vysk. A. Baranauskas. 10c.

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

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė- 
įesiams. Išleido kun. K. A. Va
gys ---------------------------------------- !

Dangaus Karalienė. — Su
rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais --------------------- ----------- $L00

Žmogus ir Gyvuolys. Para
šė kun. P. Bučys ____ _______30c

Socializmas ir KriMčionybė. 
Prof V. Jurgučio--------- :-----10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S. 
Kaimietis ______ _____________ lOe.

Maldos Galybė. Istoriškas 
piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B. -—?—i, j ,, . 25c

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
ūimo. Išguldė Lapšiaus Vai
kas--------------------------------- lOe,

Jono Kmito Eilės............ $1.00
Lietuvos Albumas. Su pa- 

veįkslais ir aprašymais_____ _1.50
Trumpa Apologetika arba* 

Kat Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rail kun. V. Zajančauakaa_J0’

Jį reikia užsisakyti sau Amerikoje 1 
ir visiems giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

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

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsic- 
nyj (taigi ir Amemftj)—trigubai 

brangiau.
Adresaš:, Lietuva, Kaunas, Lais-

ROCHESTER,N. Y.
Sekmadieny, kovo 30 d., Con- 

Icordia svetainėj Įvyko Šv. Ceci
lijos chorą koncertas. ...

- - - "

kė Įžanginę prakalbą. Jis nuro
dė dainų reikšmę. Visi buvo pa=^ vės Alėja^l Nę. “l^ūšų Jūaikraš- 
ienkifilliW^13KėIe it- <^u- 1 - * -

giamės, kad.įtuęme’.tokį rimtą 
jaunikaiti savo tarpe. P-nas Mor
kūnas yra studentas-gimnazistas 
iš Lietuvos. r v

P-lės M. Pi^ūniųtė ir N. Gude- 
jiūtė padainavo. Turi gražius bal
selius. Amęlia Lekavičienė (Sau- 
noraitė) padainavo keletą dainų.

j-

v-

£fe* 'į -?i ■

MONTELLO,MASS.
Čia lietuviai gyvena gra

žiai ir turtingai. Šimtai lie
tuvių turi savo namus ir gy
vena kaip ant farmų. Čia o- 
ras tyras ir vanduo svei
kiausias visoj Amerikoj ir 
labai gardus. Mūsų mieste
lis Montello yra nepertoli 
nud Bostono tik 18 mailių. 
Mūsų’ miestas ir tuomi lai
mingas, kad jis randasi ne
pertoli jūrių, gražių byčių. 
ežerų, puikių parkų ir miš
kų. Sakoma kad čia lietu
vių gyvena apie 6,000 o gal 
ir daugiau. Miestas turi a- 
pie 73,000 žmonių ir 251 
dirbtuvę. Pereitais metais 
fabrikai išmokėjo darbinin
kams algų apie $15,000,000. 
Yra sakoma, kad’Montello 
lietuviai gyvena turtingąjį? 
užlaiko namus švariai. Mies
tas dar jaunas, bet auga 
greitai. Dar čia galima priei
namai nusipirkti namus ir 
gana gražių ir nebrangiai. 
Bartkevičius turi apie 15 
namų ir labai gražių ant 
pardavimo. Klauskit jo se
kančiu adresu:

P. BARTKEVIČIUS
678 Montello, Mabs.

s

lhvino balsą konservatorijoj. Ma
žųjų choitas gražiai padainavo. 
Tėveliams garbė, kad leidžia vai
kelius lavintis dainavime.

• C" • •
Dainavo ir didysis Šv.Cicilijos 

ehoras. L
P-nia A. Palmer išpildė kaip 

paprastai.
Trio: P. Palnikis, A. Rieki ir J. 

Zintis.
A. Jankins turi malonų balsą 

ir dainavo gerai. x 1
F. Mocejūnas dainavo . solo.
PJė Roviutė. išpildė piano solo 

gražiai. - ■ ' _
Buvo ir kvartetas. Išėjo silpnai.- 
Daug menininkų buvo atvykę 

ir iš kitų kolionijų, nes buvo 
plačiai išgarsyta.

Gerai ir tas ką turėjome, bet 
ateity tikimės geriau pasirodyti.

Negiedorius

l5,

25c.

4

Narys

A, ■4* -*

JUOZAS J. DIRSA
LIETUVIS GRABORIUB |

i
Teikta patarnavimą laidotuvėm* iri 
Urendavo jam automobilini vestu-] 
vgms ir kitokiems pastvažinėjl-

j Į mama?

! (.Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St 
] j (ant 3-čio ankšto) TeL Cedar 4953 

] Ofisas: 212 Millbury St, Worces- 
ter, Mass. TeL Park 2795.

i J'

• 7 . ‘ *

i
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J. J. B.

MUZIKA—MUZIKA

f i
iO4

I

♦

i

NUO 15 Balandžio (April) “Marjrnčio’’ kaina metama $2.00. T 
Lietnrn $3.00.

KIEKVIENAS užsirašęs metams “Margutj,” gaus dovanų knygo
mis, arba gaidomis už $5.00.

1

Oflso tel: Park 2939
ADVOKATAS

PRANAS J. BUBLYS
(BOBBLIS) 

888—040 Slater Ruilding 
Worcester, Mass. z 

Namą te!: Cedar 1768-14

STOCK ROOM

10 Ellesvorth St., Worcester 
teL Park 5452. TeL Cedar 7836

DABAR 
laikas pradėt rūpintis ke
lione į Lietuvą. Suteiksiu 
pilnas informacijas apie 
laivakortes ir reikalingus 
dokumentus.

JUZfi RAUKTYTŽ
50 Sterling SL, Woreester, Masą

TeL Cedar 9069-W.

vfenlntėlis lietuvis laisniuotas e- 
MttrUltoas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir {vedam motorus 

vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

2 DETROIT, MICH.
Darbininkų susirinkimas savaite 

anksčiau
LDS. 72 kp. valdyba pasitarus, 

iš priežasties Velykų švenčių, kuo
pos susirinkimą atkelia savaitę 
anksčiau, būtent: ne 20 d. balan
džio, bet 13 d.- tuo pačiu laiku ir 
toje pačioje vietoje.

Nuoširdžiai kviečiame narius 
ir nares gausiai ateiti, nes turime 
daug svarbių sumanymų svarsty
mui ir išklausymui svarbių rapor
tų.

Be to' susirinkime gera proga 
užsimokėti duokles. Būkime tvar
kūs ir darbštūs, jeigu norime sa
vo būvį pagerinti. Šiame bedar
bės ir išnaudojimo metu mes dar
bininkai turime daugiau dirbti, 
kad pergalėjus ’Štiaudotdjus.

LDS. organizacija yra mūsų va
das. Tad - dirbkime joje ir visus 
darbininkus (es) traukime prie 
jos. Vajaus metu nauji nariai pri
imami be įstojimo mokesties.

■ H kp. valdyba

KURIE neaLMnanjinote prenumeratą už Šiuos metus, skubėkite 
tą padaryti Iki 15 balandžio už $1.00. Vėliau mokėsite $2.00.

“MARGUTIS * talpino dauginu dainų ir muzikos.

KAS užsiprenumeruos dviem metam, tam kainuos $3.00 bet dova-^
m) negaus.

SUSIPAŽINIMUI su “Margučiu,” prlslųskite štampų už 10 centų.
MARGUTI” leidžia savo IWomls Ir redaguoja fromp. A. Vatui'

visais reikalais kreipkitės:

MARGUTIS,” 3210 So. Hateted St., Chimgv, HL

> • J

BROOKLYN, N. Y.
Iš 134 kp. veikimo.

M

LRKSA. 134 kuopos mitingas
Įvyko bal. 6 d. Narių dalyvavo 
nepaprastai daug. Mat buvo šau
kiami atvirutėmis, tai atsilankė.

Tarp bėgamųjų kuopos reika
lų buvo rinkimas — balsavimas 
Centro Valdybos. Padaryta daug 
įnešimų Seimui ir nutarta sureng
ti balių su koncertu šį pavasarį. 
Tas visas darbas pavesta komisi
jai iš 9 asmenų.

• I

SdhriolIMe^inas 
ir rigstys viduriuose 

išgydyta po 2 metų 
Shrgimo, su

PepsūiicSeltzer
Mto A.M.SrrMAŠWNwt*,Mr.

SAMPEUS DYKAI rašyfr
#WMc Stttltr Co. 

Mecertirr. AtaM, ■

.. -.s

•DARBININKAS"
366 Broadway, Sa Boston, Mass.'
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[MJAUPATY^fTUS

1

'. Į V~ lietuviai nenore- ^omuuitjtąi: sukėlęs, riaušes. .Į

į’

Paura ir Juozas Antanėlis įdaina-fkiečr

10 nytinis choras. Pamaldos baigas 
___, VI - palaiminimu su Švenčiausiu. 

Šv. Petro lietuvių, parapija kęt- MAaų- kunigai prašė bažnyčioje
* a S ‘ ?--• 1-- 3 - --1 r-, ----- n !■ ■itii *

virtadieny gavo žinių, kad Legąl 
Stamp kompanijos konteste laimė-'
jo antrų prizą $500XXP Latttildš' važarą, ba!?W, T vaL vakare, 
džiaūgiasVRlebeAfe kiih.^. W- Ji* 
ma&akis ir visiipar®pijonysz • »11 k-j

Rap. ?

i.: c irki »Il-

•it hfaVaąją

t! M08Ų PABĄPĮJA LUBOM
i _ 50G DOL r > palaiminimu su švenčiausiu.

. * .t!c\ . :>•’
r? i--------------------

žmonių kad gausiai atsilankytų į 
tą žavejantį bažnyčioj muzikos

Beporterih
-GIS* i: x

Afl
Trečiadienio ryte mirė M. Kudz-

tona traukinys užmušė du treigius I 
metas einančiu^ vaiku, kuriuodu Į;

* vaikštingjo ant rėlių. Ši nelaimė

POLICIJOS KOMISIJOlfIKRIUS Hiiene, gyL’192 Athens SU Velio-
IS8RDBJO 3J DIENĄĄ LMĖ-:

■_ DISINKŲ KEDįUą - ------------
Taip vadinamoji Garreito byla 12 d. Šv. Petro lietuvių bažnyčio- 

Massachnsetts valstijos name, val
stijos prokuroro vedama tebesitę- j 

šia.' Policijos komisijonierius Wil- 
son buvo klausinėjamas per 3Ą die
nas. Šioje byloje iškelta daug į- 
vairių laiškii ir policijos raportų. 
Prokuroro asistentas Hali beklau- 
sinėdamas komisijonierių Wilson 
įrodinėjo jo apsileidimą arba ne- 
’siorientavimą, kad kas nors yra 
blogo su įtariamais policistais, Ko
misijonierius į visus tokius užme
timus ir kaltinimus atsakinėjo, 
kad jis pasitikėjęs savo kapito
nais įr policistais ir dėlto nedaręs 
platesnės investigacijos. Trečiadie
ny buvo iššauktas liudininku Back 
Bay geležinkelio stoties bilietų 
pardavėjas, kuris liudijo, kad jis 
keletą kartų iškeitė penkines ir. 
dešimkes policistui Tiernan. Vie
nų kartą iškeitęs net $320. Liudi
ninkų priparodinėjimais matosi, 
kad kyšių būta ir kad policistai 
negalėjo Į taip trumpą laiką susi
taupyti iš mažų algų šimtus tūks
tančių dolerių. . 5 v

Komisijonierius pareiškė, kad 
jis per aštuonis metus kaipo poli
cijos galva nėra paėmęs nei vieno 
cento, kuris jam nepriklausąs. Spe- 
cialis prokuroro asistentas Hali su 
tuo pareiškimu sutiko ir viešai pa
suke, kad jis neturįs jokių prieš 
komisijonierių įrodymų,, kad būtų 

. kitaip. X. - : -
arsndarė -didelę. 3čnsaei»

HHijja susidšv6i*ksid'| 
stono policijoj reikia permainų?

nė laike atlaidų atliko išpažintį ir 
staiga mirė. Laidotuvės įvyks bal.

je bus atlaikytos trejos šv. mišios 
|už jos vėlę.

Rap.

g
v

Tai vis prohibicijoš vaisai.

>5

> 8TEIGU LDSTUVHKAS ‘ 
MOKYKLAS

Klaipėda. (E.) Tenka pat,. 
tirti, kad ‘ Smalininkų ' ir-

i fc

■ -»3

*

OV; JOMO IV. BL.
..... 90408 VALDYBA

» ... ■ - ..., - t ■ ji

Pirmininkas — Motiejus Žloba, 
538 E. Seventh St, So. Boston, Mase. ‘ f. 
Telephoito South, Boston 3552-R.

Vice-Pirmlninkas — J. L. Petrauskas, 
24 Thomas Pk., So. Bdstbn, Mass. 

Prot Raštininkas — Jonas Glineckis, 
r 5 Thomas Pa A. SdlT^ton, Mass. 
Fin. Raktininkas — Matas Seikis, 

256 E. Ninth St, So. Boston, Mass. 
Iždininkas — Andriejus Naudriimas, 
; 885 . E. Broadvray, So. Boston, Maaa. 
Maršalka — Jonas Zatkis, 
• .7 Winfield S t, So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas trečią 
. ned&dlenį. kiekvieno mėnesio, 2-rą 
> Vai. po pietų, parapijos salėj, 492 E. 
>. Seventh'St, So. Boston, Mass. . , .
T - * > *’ “ 4 •’

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-J0I

VALDYBOS ANTRASAI
A

T

‘.'•f

• *■*•-

Z

A8 SUŽEISTA 
KOMUNISTŲ RIAUŠĖSE

Ohicago, TŲ., bal. 6 d.—Čū 
prie Šri Miįaiojąus 

ipeonį katalikų , bazpjcios

■-9
•S

i -

turėtų btųi pamoka tėvams neleis
ti vaikų-į' tokias rietas.

T. I! I'l Vt / v.ilf.?:

K PAURA IR L ANTANEI
■ • - ĮDAINAVO NAUJŲ !

&E 9 d, Nėw Yorke, Stasvd^hi siųsti savo vaikų į vo 
___________ „L____ _

:vo 9'naujus Coliimbia' rekordus. I darni susilaullti valdišku ue- 
Juos pakvietė Colūmbia kompani- tuvigk mokyklU įteigimo, 
jqš manadžens Mr. Nodiff. Taigi Į . . ..
turėsime naujų. lietuviškų rekor-b’1"*1 nusistatę steigti piiva- 

|čią lietuvišką mokyklą, kad 
sulaikytų savo vaikus nuo 
vokietinimo.

L. Vyčių 17-tos kuopos teatralė | 
komisija subruzdo, ir rantai ren-1 
giasi prie “Motinų Dienos,” kuri 
bus apvaikščiojama gegužės 11 d. 
Kaip kiekvieni metai taip ir šį
met, vyčiai iškilmingai apvaik
ščios “Motinų Dieną” ir tas ap- 
"vaikščiojimas tęsis visą dieną, bū
tent: 9:30 vai. rvtot visi> “in 
corpore” maršuos į bažnyčią, kur 
kus atlaikytos metinės šv. mišios 
ir visi priims Šv. Komuniją,-< o 
•7:30 vai. <akare bažnytinėj salėj 
įvyks vaidinimas veikalo vardu 
“Moterims Neišsimeluosi,” tai y- 
ra trijų veiksnių komedija, be ga
lo juokinga ir įdomi.

Teatralė komisija deda1 visas 
pastangas, kad tinkamai- atvaidi
nus šį veikalą ir patenkinus .su
sirinkusius. Geriausių pasekmių!

Putpele

dij.
I

s

' J

«į

SUBRUZDO

'vi

•■2 / 2E
į Riaušės kilo kada iš baž- 

įįyf ioš !lšėj§; žiiibnėš giiipa- 
vęsi demonstruoti’ prieš So
vietų Rusiją už {persekioji
mą tikinčiųjų. Komunistai 
puolė tikinčiuosius ir kilo 
muštynės.

Atvykus policija riauši
ninkus numalšino. Apie tu
zinas žmonių sužeista.

, t

v

1 Suroti 22 M«ta 
JUOZAS P. ŠARKIUNAS

DARBUOJAS SU

VOSK A SONS PIANO 
KOMPANIJA

Buk tikras mane matyt pirm pirk- 
z. siant Jokio komiso nereikia mokėti. 

Aš parduodu tiesiai. -
Pasaulio garsus VOSE grand, 

player ir upright pianai. Nauji 
■ vartoti Orthophonic VICTROLA 

puikus MAJESTIC radio.

Reikalauk Katalogo
Vose A Sons Piano Co .

160 BOYLSTON ST. BOSTON 
LENGVOS IŠLYGOS

c.

Urmininkas — J. Grublnskaiį

24 Prescott St.. ReadvUle, Maso. 
Vice-Pirmininkas — J. Markellonla

140 Bowen St, So. Boston, Mas*. 
Prot Raštininkas—Vincas Paplauskai

116 Bowen SU, So. Boston, Mass. • 
Fin. Raštininkas — M. šeikls, ,

256 E. Nnth St, So. Boston, Mass 
Kasierius — F. Grendelis,

237 W. Fifth St, So. Boston. Maso, 
Maršalka — J. Zaikis, ./

7 Winfield St,, So. Boston, Mase 
Draugija laiko susirinkimus kas anfr 

rą nedėldlenl kiekvieno mėnesio, pc 
num. 492 E. Seventh St, parapijos 
salėj, 7th St, South Boston, Mas*

- ■
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irGEREVIČIENĖ IEŠKO 

“DIVORSO”

Brockton, Mass*,— Bal. 8 
d. tūla Julė Gerevičienė (Ge
re witz , 39' m..- amžiaus, 258 
Plymouth St.,; Bridgewater 
kraipėsi į teismą pi-ašydama 
“dįvorso.” Ji pareiškė, kąd 
jos vyras Juozas gyvena Lie
tuvoje. Jis buvęs, žiaurus. 
Ji sdkb, .kad jos tėvai Lietu
voje-privertu ją ištekėti už 
G erevičiaus, kurio ji nemy
lėjus, nes. ji buvus tik 16 ipe- 
tiir o jis buvo 48 metų anv 
žiaus. Ji sako,* kad jiedu gy
venę kartu tik dū. mėnesiu. 

KAZHJKONIS VĖL SKUTA Ji atvykus į šią šalį palikda- 
SO. BOSTONE ima ji gimtinėje.... Teisėjas

šiokis dienomis sugrįžo South | jos

tymui.' Vadi^afcliuijtš inetu 
ištekėjimo, kuomet sulig pa
duoto amžiaus yyęąs sulaukė 
71 m. amžiauę užsimanė “di' * • 

y 
v

»
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“SEPTYNI KRISTAUS
ŽODŽIAI NUO KRYŽIAUS”

Bažnytinė kantata “Septyni 
Kristaus žodžiai nuo Kryžiaus,” 
.garsaus muziko T. Dubois kom^f^ 
pozicijos bus giedama Verbų sek
madienio vakare 7 vai., šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje. Giedos šv. 
Petro bažnytinis choras po vado
vyste muziko p. M. Karbausko. 
.Speciali apie tuos brangius pasku
tinius Išganytojo žodžius pamoks
lą pasakys kun. Pranciškus Stra- 
kauskas.T’amaldos baigsis palai
minimu Švenčiausiu Sakramentu. 
mentiL

Toji. garsioji kantata statoma 
Chicagoje jau ketvirtoje bažny
čioje — būtent:’ Šv. Jurgio baž
nyčioje.

; Netik Chicagoje bet Wilkes- 
Barre tą gražų veikalą stato. To
ji žinia bostoniečiams idomi tuo- 
mi, kad p. Karbauskas, kurio tėve
liai įgyvena Wilkes-Barre, Pą..‘sta-. 
to Dubois kantatą tą pačią dieną
Apie AVilkes-Barre bažnytinį kon

certą rašoma “Garsę:”
Šv. Trejybės parapijos VVilkes- 

-BarreyBa. žmonės turėtų iyęrtinti 
choro ir vedėją pastangas, ir ko- 
daugiausia nusirinkti Verbų. itedB- 
lįos vak^eilibažnjičiąjaffl^ttjgr- 

ti to žavėjančio bažnytinio koh-. 
certo. Jei- choraš per du mėnesiu 
veik kas vakaras praktikuojasi ir 
pašvenčia savo laiką ir jėgas, tai 
argi paliktume- tokie atbukėliai, 
kad nors kartą nenueiti ir neiš- 
girst gavėninio veikalo ir nepasi
džiaugti savo jaunuoliu veikimu.” 

Taigi proga bostoniečiams iš
girsti gražų bažnytinį veikalą, bū
ti eilėje su ehieagitečiais ir Wilkes- 
Barriečiais ir paremti Šv. Petro 
parapiją. Kviečiami yra visi bos
toniečiai ir apylinkiečiai.

Kvieslys

IŠ LIETUVOS Į KONGRESĄ 
WASHINGTONE '

K«M)ias. Nuo gegužės 5 
iki 10 d. Washingtoneibus 
proto higienos kongresas. 
Lietuva savo atstovais siun
čia doc. Blažį, psichiatrines 
ligoninės Kalvarijoj vedėją 
dr. J. Kairiūkštį ir Klaipė
dos psichiatrinės ligoninės 
hsistentą dr. Smalskį.
• Ta proga reikia pažynffeti 
kad dideliam Lietuvos drau
gui dr. Bainbridge pasisten
gus, Lietuvos atstovams ne
reikės nieko mokėti net už 
kelionę per vandenyną nei 
sausumą." : /
•r ; : • • • : ' ’ ' ■!

- DAR 30,000 BEDARBIŲ

f ‘ Kuij er Warsz.’ prane
šimu Lenkijos' gelžkęliai Su
stabdo investicinių^ darbus. 
Dėl- tos priežasties bus pa-

H

1

DRAUGIJŲ VALDYBŲ 
ADRESAI

L. R. K. SALDŽIAUSIOS SIRD 
V. L PAŠALPINSS DR-JOS 

VALDYBA

-A

UETUV. DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVČI 

VALDYBA

? I

Pirmininkas — V. T. Savickas,
451 E. Seoenth St, So. Boston, Mass. 

įVice-Pirminintaas — A. Naudžiūnas, 
v 885 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Prot. Raštininkas — V. Tamoliunas,

40 Marine Rd., So. Boston, Mass. 
Fin. Raštininkas — D. Lingevičius,

62 Adams St, Dorchester, Mass. 
Kasierius — P. Klęponis,

266 Bolton St, So. Boston, Mass. 
Tvarkdaris — J. Leščinskas, . ;
. 141 Bowen St., So. Boston, Mass, 
Draugija laiko susirinkimus kas antrą ■: 

t pirmadienį kiekvieno menesio 7:30
vai. vakare, ppbažnytinčj svetainėj, 
Fifth St, So. Boston, Mass. x

Pirmininke — Tekle AšmenskienS, 
63 G St, So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininke :— F. Zaleckiene, 
448 Cambridge St, Cambrldge/Mass.

Prot. Raštininke — Ona Siaurienė, 
443-E. 7-th St, So. Boston, Mass. 
Telephone South Boston 3422-R. ..

Fin, Raštininkė—Marijona MafkoniutS, 
664 E, Eighth St., So. Boston, Mass.

Iždininke — Ona Staniuliutė,.
105 West 6-th St, So. Bostonu Maso. 

Tvarkdarė — Ona Mizglrdienč,
1512 Colūmbia Rd., So. Boston, Mass. 

Kasos Globėja —' E. Janušonlenė,
1426 Colūmbia R<1.. So. Boston, Mass.

Draugija savo„susirinkimus laiko kas' 
antrą utartfInką 'kiekvieno mėnesio, 

s. 7 :30 vfiL vakare, pobažnytinėj sve- 
' tainėj. : ' •-
Visais draugijos' reikalais krėtpkitėr 

j pas protokolą raštininkęi;;, , .jj_. .

ŠVENTO PETRO IR POVILO 

DR-JOS VALDYBA
/ ■ * ■Bostonan visiems žinomas J; Ka- 

ziukonis ir stojo kartu-su P. Šve
du darban jau nuo seniau lietu
viams žinomoj barzdaskutykloj 
“Ė” Strect.

J. KaziukonĮ visi pažįsta ir ži
no‘kaipo specialistą tame darbe, 
j ?e to, jis yra ’ geras patrijotas 
ir kentėjas ^^suomeninių dafcbų.

■ • Patariame lietuviams pas jį ei
ti kirptis ir skustis. Kuo daugiau 
jį pa remsite* įtuo.daugiau fjis.'pa- 
rems mūsų5 organizacijas ir spau
dą.

vorso.v i,..

X

Pirmininkas — Jonas L. Petrauskaą 
24 Thonlas Park So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmlninkas—Juozas Jackevičiuj
92 Sawyer Avė., Dorchester, Mass. 

Prot Raštininkas — Kazys Rusteika, 
■ 446E. 6th St, So. Boston, Mass. 
Fin.' Raštininkas — Juozas Guzevičiuj

27 Tampa St, Mattapan, Mass.
. ............. ^Vincas JCališi

i 
f

■ lD?L K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI

leista nuo, darbo’ apie '30,000

1ŠRENDAV0JIMUI 
KAMBAKAI

14 Vinton.St, South Boston, Masst 
Drangįoū sūslrhiliimsl banirkM pir

mą nedėldlenj kiekvieno mėnesio 1 
vaL po’ Irfettj. parapijos salė); 4M 

.E. Seventh St. So. Boston. M

♦ 
įX r*.
5Pirmininkas Antanas.Maeejunas,

450 E. Seventh St., So' Boston, Mass. 
Vice-pirm. — Povilas žirolis, 
' 554 E. FifthSt,, So. Boston, Mass. 
Protokolų Rašt. — Adolfas Navickas,

274 Bolton St, So. Boston, Mass.? 
Finansų Rašt — Juozapas Vinkeyičius; 
. 450 E. Seventh St, So. Boston, Mass. 
Kasierius — Andrius Zalieckas, 
•; 702 E. Fifth St., So. Boston, Mass. 
Maršalka — Kazimieras Mikailionis,

906 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Draugija D. L. K. Keistučio laiko mS- 

nesinius susirinkimus kas antrą ne- 
deidlenj kiekvieno mėnesio Lietuvių 

■ Svetainėj kampas E“ Ir Sllver Sts^ 
.. So. Boston. Mass., 1-mą valandą po 

pietųr Ateidami atsiveskite drauge 
naujų narių su savim prie draugijai 
prirašyti.

•’ j

j!t ./j 
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f VIENĄ NUŠOVEaTAŠISTŲ
i: • MITINGE;

t i. 'K '-/.?

New Yorkf bsAi 6 d. — Čia 
įvyko italų fašistų debatai. 

Radio Balsas | Salėje buvo policija1 ir de
tektyvai. . , , ■

Šaudymas ivyįą’įadą. ge
liąs iš oratorių šoko nuo es
trados ir bėgo lauk šaukda
mas ‘i sulaikykite polieiją.”

■ » •

•-H

/

’ /

• Bile Kur
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A. JANUŠKA i
K O ST U hmRSKAS 

KRIAUČIUS

Siuvu, taisau ir išvalau vyriš-^ 
kus ir moteriškus drabužius.

DARBĄ ATLIEKU
' GERAI

260 W. Broadway, So. Boston

' Tel. S. B. 2613

Tel. H&ncock 7845

žovės ir groceyis.
SP^ęįČL UĄ SAVAITĘ

89c. svaras

‘ l'

IŠ šV. PETRO PARAPIJOS 
‘ VEIKIMO ?
k Choro Praktika.

Pėnktadienio vakare po Stacijų 
■ bažnytinis choras ląįkys paskutini 

praktiką Dubois kantatos ‘‘Septy
ni Kristaus Žodžiai nuo Kry- 
ziaus. ’ • *-

šeštadieny
' Subatoj prieš Verbą visuomet 
lietuviai gausiai eina išpažinties. 
Turėtų So. Bostoniečiai prieiti ry
te ir po pietų. Vakare visi gali ne
turėti progos prieiti, jei bus per- 

" daug. Taip pat ir Verbų sekma
dieny jie vargiai galės eiti išpažin
ties. Kunigai bus ceremonijomis 
užsiėmę.

Sekmadieny
Verbų šventinimas ir dalinimas > - •

Įvyks prieš pirmas mišias 7 vai. 
ryte. Verbos bus dalinamos po 
kiekvienų sekančių mišių. Kas 
norės galės gauti verbų ir po 
Šventam koncertui, vakare. Liku
sios 'verbos pasiliks prie bažnyčios 
durti.

Po visų mišių altorių rengėjos 
parinks aukų Velykų gėlėms.

Vakare 7 vai. įvyks mūsų baž
nyčioje nepaprastos pamaldos. Jo- 

•/ se bus kalbama ir giedama apie 
• Kristaus septynis žodžius kalbėtus 

nuo kryžiaus. Kalbės kurt, Stra- 
kauskas. Giedos mūši; gražus baž-

CAMBRIDGE, MASS.
Pirmadieny, balandžio 7 prasi

dėjo Misijos. Pamokslus sako 
gerb. kun. A. Petrauskas. Visi la
bai gėrisi' gražiais paomkslais. 
Žmonių lankosi daug.

Misijos baigsis sekmadieny, ba
landžio 13, 7 vai. vakare. Toj pat 
nedėlioj 3 vai. po piet bus laimi
nama maži vaikeliai. Visos moti
nos 'privalo atsinešti visus vaike
lius. Misijonieriai pašventįs meda- 
likėlius ir uždės vaikeliamsr

Vakare 7 vai., visiems bus misi
jų užbaiga. Bus suteikta*Šv. Tėvo 
palaiminimas, krikšto įžadų atnau
jinimas ir adoracija Šv. Kryžiaus. 
Visi gaus misijų atminčiai labai 
gražius paveikslėlius.

Vaikų misijų užbaiga šeštadie
nyje 8 vai. su Šv. Tėvo palaimini
mu. •

• Pranešėjas
% 1

•
- z - i—i-i . -

[[T. j • t •/J.4 ♦ •
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Parsiduoda šviežiausias ir geriausios mėsos, dar

Chop Suey 3 svarai už 20c.
Chiha Bžy Stfttco dil Chop Suey 
Lietuviilri Skilandžiai

BLUERIBB0NMARK1T
367 Wert Broadvay

.itaiB&c.

658-AthSt, Ump.LirBth Sta.
Tel. South Boston 1129 < TsL Sotfth Boston 8169-M.

NAUJAS BIZNIS
Šiomis dienomis atsidarė dar 

vienas naujas lietuvių biznis — 
tai naujų Durant automobilių a- 
gentūra, kuri bus vienintelė South 
'bostone.

Naujoji biznio vieta labai pato
gi visiems, nes randasi po nume
riu 547 E. Broadtvay, šalę lietuvių Į Kilo sumišimas, 
valdomo Broadvay Garadžiaus.

Durant automobilių firma šį-| 
mot išdirbo visai naują modeli, 
<urs savo gražumu, patogumu ir 

pigumu užimponuoja kiekvieną.
<elcta modelių jau yra išstatyta 
krautuvėje ir visi gali juos apžiū- 
rėtk Naujasai biznis užregistruo
tas vardu, “Ivas Motor Sales Co.”

_Re

Detektyvas paleido šūvį ir 
[ pataikę į tūlą Velluci, 31 m.

NAUJAS VISUOTINIS • 
KATEKIZMAS

Tėvas paliepė kardi- 
Gasparri; paruošti 

visuotinich katekizmo

PARSIDUODA DVARAS
LIETUVOJE

150 ha. žemės, netoli Panevėžio. 
Geros triobos. Per lauką teka upe. 
Žemė visa dirbama ir gerame sto
vy. Apie sąlygas sužinoti: Panevė
žys, Prekybos Ūkininkas” Ben
drovė, Laisvės Aikštė 32. (B:-15)

“Darbininko” name 5 arba 
7 gražūs dideli ir šviesūs 
karnbariai. Yraoelektra, ga- 

sas, maudynės, skalBynės, 
duodama šiluma ir janito 
rius patarnauja. Dėl plates
nių informacijų kreipkitės į 
“Darbininko” Administra
ciją.

. (IHSUBAMCB)
253 Broadway, So. Boston

• Apdraudžia visokias nuosavybe* 
ir kas tik reikalinga. Taipgi 
parduodame anglis ir išrendavo- 
jame kambarius.

Šv. 
nolui 
naujo 
tekstą. Tas katekizmas bus
parašytas lotynų kalba. Ka
da jo tekstas bus patvirtin
tas, tuomet jo privalės lai
kytis viso pasaulio katali
kai, tik, žinoma, kiekviena 
tauta bus išsivertusi jį į sa
vo kalbą.

GĖUĮĮ PER TELEFONĄ
Bile Kada

v Grritai—Smūgiai—Tikrai 
JAMĘ8 P. THORNTON z 

Member Florist Tėlegraph ;i
'- '•Dėlivery •• ^!r 

08 Dorcherter St, South Borttar 
’ Phonfe’S. 3I98-—16^8' '• '

Ifiit6n 7993 • : -
? 1

- —J—ii—i^—•

GERA PROGA PIRKTI
Parsiduoda graži farma 25 mai- 

lės nuo Bostono. 49 akrai žemės. 
Beveik naujas 12 kambarių na
mas. Visi pirmos rūšies įrengimai. 
Yra miesto vanduo, elektra, steam 
šiluma, didelė bamė, sailo, sodas 
su 100 vaisinių medžiu, 8 karvės, 
4 telyčios. 1 arklys. 30" vištų ir vi
sokį ūkio1 įrankiai. Gera-žcmė. Par
siduoda iš priežasties nesveikatos 
už prieinamą kainą ir gerų išlygų. 
Kreipkitės pas savininką:. W. 
Shameklis, 9 Lovering St., West 
Medway, Mass. (B.-Į5)

Prof. A židanavičiatai

MUZIKOS MOKYKLA 
SMUIKA-PIANAS 

Lekcijos duodamos privačiai kaip 
mažiems taip ir suaugusiems sulig 
prorramo Muzikos Konservatorijų.

Panmkdš alMkinsftaol lietuvių

. Boston 1348-W.

0 LUBAS
prieinama. Darbas at-

19 Fay Street, Boston
SALKK METĄL'UBILIN&’CO.

DANE J. FITZGERAID
plumbing ir heating

FURNACE IR PEČIUS ' 
TAISOME. -

• Kalbame ir Lietuviškai

882 Broadway, South Boston

TeL South Boston 2870

a

Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, 

nori žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės mote

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

VAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir 

^visą papasakos. -

“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amen-*“ 

■•^•■kos lietuvių katalikių* moterų žurnalas, leidžia* 

»aas Moterų SąjųpgoK Joje sale straipsnių ak

tualiais motetų ais^ a 2 viso pa^

’šaulio motetų* k4ii ’l ' e&ia šie sky
riai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) .Sveikata, 3) Na

mų ūkisr 4) Mandagumas, 5>. Literatūros sky

rius ir Įeiti.

“MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais 

viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

yra toks, kad po metų galima pasidaryti daili 
knyga* Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuo jau 

ir “MOTERŲ DIRVA” iU!adėa eiti Liotuvon/-'

Užsakymus siųskite šiuo adresat- 
ftMOTEBŲ DIBVA" J r 

9M2 W. 34 Sinti, ' CkiMjD, TU.

X
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IŠAIŠKINTI SENOVŠS 
PADAVIMAI

Į .
.'Daugyi^Į užsilikę senovės 

raštuose padavimų^ kuriais, 
galbūt, netikėjo net? tie, kas

* ’ juos kadaise yra surašęs
i Taip pat ir .naujaisiais ja& 
I. k 7 a V >i ' J ’41 hįkai, kai-* mokslo^ 
puvo padėtas skeptieizmąą 
reikalaująs griežtų'įrodyjnųV 
senovės padavimus^ buvo į- 
prasta laikytį' t prasimany
mais. *Tr tik paskutiniais 
metais, kai šiek tiek atsipei
kėjusi nuo karo slogučio 
žmonija vėl pradėjo tyrinė-

• ti senovės padavimus, dary
dama padavimuose minimo
se vietose rimtus kasinėji
mus ir ieškojimus,.tai įsiti
kino, kad tų padavimų šiaip 
sau, be nieko, atmesti negali
ma, kad juose yra daug tei
sybės, o dažnai ir visiška tit-

. sa glūdi, kai kada tik įvilkta 
į poetines formas. Štai kele
tas pavyzdžių.

AR TIKRAI BUVO TROJOS
KARAS?

i

buvęs maždaug XI a. prieš 
Kristaus gimimą. <

IB PASAULINIS TVANAS
BUVO!

Kas, ėjęs mokslus, nebūtu 
skaitęs gražių neregio seno
vės graikų poeto Homero po
emų, Iliados ir Odisėjos, ku
riose pasakojama apie Ela
dos graikų karų sų Trojos 
karalium Priamu, kurio sū
nus Parisas pagrobė vieno 
graikų karaliaus Menelajo 
žmona, grakščiąją Eleną. 
Supykęs už tai Menelajus 
pasikvietė talkon, daugiau__
graikų valdovų ir jie, pada- 
rę^jungą, laivais nuplaukė

^r-f.lKažąją Ariją, ketfH? ’ .... •

Šventam Rašte Sendjo I- 
statymo . pasakojam^rrrąpįe 
pasaulinį tvaną, iš^ailrinpaį 
gyvybę žemėj.' Tik»*Kofto-Su 
laivu išsigelbėjęs/draugeJR- 
gelbėdamas po porelę 
buvusių žemėj gyvių.
tą visu kuo abejoti* moksli
ninkai ir tvano pasakojime 
matė tik padavimusrnetutin- 
čius jokio pagrindo. Tačiau, 
pokariniai kasinėjimai toj 
vietoj, kur buvęs kadaise 
Abraomo mieštas Uy, paro
dė, kad toj rieto j-yra dviejų •r *
kultūrų liekanų,; kurios 
griežtai skiriasi vienos nuo 
kitų. Tos liekanos atskirtos 
vienos nuo kitų storo' molio 
sluoksnio, kuriam nerasta 
žmogaus pėdsakų, d tikžuvij. 
Reiškia, turėjęs būti tvanas, 
kurs sunaikinęs senąją, pir= 
1 nvkštę kultūrą. Prieš tva
ri ą, dabartinėj Mesopotami
joj, tarp Tigį 
pių, buvusi ai 
šalis, gyvenama sumeni ir 
akadų tautų. Tai buvę maž
daug prieš 5000 metų.' Ang
lų mokslininkams bekasinė
jant net pavyko rasti kara-

.. Ategs-

ir Eufrato li
etos kultūros

vai, alebasircę* vario §įi’ 
dabro indai, auksinau 
dys^r puikios^ žatdziarriosick 
lentelės ir dar daug kitij. 
brangenyEių. Vadinasi,’tva
nas y^jąeginęįjaroateisybėj 
kurią, be to, patvirtino visų 
tautą padsvfrnfiki01- io*°- /^-nfiehts. ? > 
y-OAiiou Mm uotVJMS* ""

r* /

'■ Aniprifcos atropino metai’ 
yra žinomi: praktiškai Ame
rikon pirmas.nuvyko Ko
lumbas 1492 metais. Bet ar 
Kolumbas ištikrųjų : buvo 
pirmutinis Amerikos atradė
jas? Pasirodo, kad ne. Dar 
seniai prieš Kolumbą, kaip 
manoma, šiaurės Ameriką 
pasiekdavę sav^’ Iaiveliais 
•narsūs ir drąsūs skandinavų 
vikingai. O dabar, Brazili
jos archeologai, tyrinėdami 
Amazonės upės sritis, sura
dę vienos upės pakrašty 
senos sodybos liekanų, iš ku- 
rių matyt, kad ten, prieš ke
lis tūkstančius metų prieš 
Kristaus gimimą, buvusi fi
nikiečių kolonija! Kai ži
nia, senovėj finikiečiai buvo 
drąsūs ir gabūs jūrininkai, 
todėl nenuostabu, kad jie 
galėjo pasiekti savp-^velionė-* 
sė'ir pietų Ameriką ’ 

dramblių. - .

* -i > -

ąpkštumo ledo'stulpo sutir
panti. § • •

4--------—..
Atskirasplaukas ?ąi|t žmo

gaus galvos išgyvena 2-4

•>n >v t.:j k .'.'.'<7 •
—■ aohi.

[•» no; |

>.<1 gjnJ' i- . . įj v ki c ; n j i j' A.ort».
i popiežius tųp yienį-brąnr 
gų brangiais akmenimis ap
statytą lailctodį', ’¥uris Ma

žiausia vertas apie 30 mili
jonų dolėrių.'
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nuo kranto stovėjusi Troja^..
garsaus karaliaus Priamo 
sostinė. Dešimt metų apgu
lę laikė miestą sąjunginin
kai, kol galų gale<tik gudra
galvio Ulis’o, arba Odisėjo, į- 
mokyti, gudrumu paėmė 
miestą ir jį visiškai sunaiki
no. ) Daug kas iš istorikų šį

C Homero pasakojimą laikė
B'- gražia poeto fantazija, dide

lės vertės dailės kūriniu, kol 
XIX a. antroj pusėj vokie
čiu mokslininkas Šlimanas 
nuvyko Alažojon Azijon ir, 
remdamasis Homero davi
niais, tikrai rado Trojos 
miesto griuvėsius, kurie at
rodė lygiai taip, kaip nere
gys Homeras apdainavo... 
Nustatyta, kad Trojos karas

f

TeL So. Boston 8820

A. 0. ŠALN A-SHALLNA
LIETUVIS ADVOKATAS

Baigęs du Universitetu 
OORNELL UNIVERSITY su A. B. 
G. WASHINGTON UNIV. ra LLB.

"Darbininko” N a m s 
(antros lubos) 

966 Broadway, So. Bostoi

Besidenelja
106 Harvard St, Cambridge, 

TeL Unlverstty 1488—J.

• u-
prašome kreiptis dėl visų infonrn 
djų “Darbininko" A^ninistnc 
ąp < 5 ■ r.y-ft a -*

- —•—■—.—
'■ ■ ■ — 1 — 

TeL Bo. Boston 0828
NAUJOJE VIETOJE 

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER
(KASPARAVIČIUS) ’

511 Brodaway, "So. Boston 

Of«to volandM.* 
mm B Iki 12 ryte-lr nuo 2:80 iki B 
(r nuc B lki 8 vaL vakare. Ofiaae 
uždaryta* rabatos vakarais Ir ne- 
dėldientals, taip-gl seredomis nuo 
7 ' ’ 12-tos Oąmą uždarytas 

Taipgi nuimu ir X-Ray

WORCESTER, MASS.
13&DSL 7 kuopos susirinkimas j- 

vyks baland. 13. d., 6 vai. vakare, 
^bažnytinėje svetainėje, 41 Prov- 

idence St. Visi nariai būtinai atei
kite^ nes turime apsvarstyti kele
tą svarbių klausimų. Be to, gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyta
. . » ..

■ m ir* f: ^<L0WELL, MAS8. {
< -LDS. 97 kuopos susirinkimas

| ‘įvykt įsnteMdteny, baland. 13 d.,! 
tuoj po sumos. Ateikite visi Ge
ra: proga darbininkams prisirašyti 
prie vienintelės darbininkų orga
nizacijos.

• ’/jq qj AA-C <tollTg»yH!t t—

"k:

CONN.;

j LDS.’6-t08 kp. susKrinkim&s J- 
vyką bąland. 13 d., tuoj po sumos, 
baž^rtmėj. svetainėj, 41 Capitol 
Avp. Malonėkite visi nariai ateiti, 
nes yra svarbių reikalų dėl kuo
pos naudos. t

Taipgi malonėkite užsimokėti 
kurių yra užsilikę mėnesinės duok, 
lės. ; - LDS. 6 kp. rast.

------------ —■—-
. ■ CAMBRIDGE, MASS.

LDS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus - sekmadieny, 
feaL-.13 d., tuoj po sumos, Lietuvių 
>ažnytinėj svetainėj. Visi nariai 

malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

Valdyba

— Esu atviras žmogus; kas gal
voj, tas ir ant liežuvio.

— . A,, ^uprantu dabar, kodėl 
tamsta visada trii... ’ ‘ : “ūk.”

• » 7

ŽINO SAIKA
K ę;- ‘-v - •» •

— Ir vėl grįžti namon girtas, 
kaip kiaulė 1 — bara žmona mėgs
tantį išsigerti savo vyrą. — Kaip 
tau ne gčda! Net gyvulys gerda
mas ano, kada jam gana!..

— Baisus dalykašt-Vandenį gėrį 
zlomac- * * AI R

y
,T

•;:i i

KUR ŠVIESIAU, TEN
ieško * :

. . Vakare, vienam, gatvės kampe 
kažkoks pilietis bent pusvalandį 
žiūrinėja į žemę.

Budėtojas paklausė:-—
— Ko ieškai?
— Savo kepurės.
— Tai kur ją pam^ei?

i

damas ir a^-žinau saiką,

BALTIMORL, MD.

Balandžio 13 d., sekmadieny, 
uoj po sumai, parapijos svetainės 
Kambariuose įvyksta LDS. 30 kp 

susirinkimas. Malonėkite ateiti vi. 
si Kviečia Valdyba

CLEVELAND, OHIO

Balandžio 9 d., 8-tą vai. vakare, 
Lietuvių Salėj įvyks LDS. 51 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Gerbiami 
nariai prašomi susirinkti Rašt

*

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvys Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston .

(“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. Nedėtiomis nuo 9 ; 
iki 12 (pagal sutartį).BROOKLYN, N, Y

LDS. 12. kp, mėnesinis susirin
kimas įvyks balandžio 25 d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos ^vetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių. 5

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prįe mūsų brangios organizacijos. 

Kviečia Valdyba

— įat Kur ją pain^ei.4 •
;Rodos, kad ties anais namais., 
. O kodėl ne ten, bet čia ieš- 
iai? j -

—Nes čia prie lempos šviesiau, 
todėl aiškiau ir matyti. “M. L.”

:i :r\  t-7
<Tjktat sveika siela teišlai

ko kūną’ sveiką — doras gy- 
.venimas turi, savyje visas 
higienos sąlygas : darbą, pa- 
prastąr’maistą,- susilaikymą, 
skaistybę.—L. Tolstojus.

Į
k maii, koks skirtu- 

mas taq) j^amblib5r blusos? 
aiškus':‘dramblys gali 

iurėti blusų, o- blusa negali turėti 
. “M. L.”Kip r

v ' 
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• VICTOR RADIO R-52 
Victor Radio in a lvxurioue period 
eabinet. £qvipme»t eame ae R-S2: 
eabinet oi rare and finelį-vrrougkt 
voode.

Liet price, le»e Radiotrone, $215^ -

- z

andthen consider:
Performance, proven by tęst and comparison 
Tone, BEYOND COMPARISON

X •

Qiuility, guaranteed by Victor name and trade- 
mark ‘ ‘

Appeartmce—world famous Victor eabinet work 
Vtdue only VICTOR—vorld’s oMest and largest 

maker of reprodueing musieal instrnments 
—could give

Our Temt: easy for anyone to own Victor Radio

t • . - *
<

VICTOR RADIO RLECTROLA 
RE 15 ■

A evmptuovelj beautiful inrtnment; 
ihe laet v>ord <n tazury. Šame eqaip- 
ment ae RE-dS; aMnet o1 eztraor- 
dinarv richneee and daeeieal deeiffn. 

Liet priee, $350, leee Eadiotrone.

ivhen you elirnin.ate 
eager salesmen’s arguments z 
superflnons mechanical gadgets 
wild claims /

cut-price inducements on over-priced mer- 
• chandise

obsolete and obsolescent instrnments 
experimental noveltieš

out-of-date receivers in showy new cabinets 
... “new models”

VZCTOB, RADIO R-S2 
The vorld’e Anot radio reeeiver 
in a eimple, modom, eompact 
eabinet. Anpone can a ford a at 
$155 liet price, leee Radiotrone.

VICTOR RADIO 
ELECTROLA RE-ig 

The eompietf. madom mtuieal 
inetmmont. Victor Radio and rec- 
ori reprodaetion throufh eame 
matchleoe ampUfring rytiem. Ha- 
eieaily, t h ere. ie no greaier Victor 
inetmment.
Liet price, $275, leee Radiotrone.

\ PROVIDENCE, R. I.
L >D. S; H kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny 
baland. 20 d., tuoj po sumos, baž
nytinėj svetainėj. Svarbu, ka< 
visi šiąme susirikime dalyvautų 
ir užsimokėtų duokles. Parodyki
me gražų pavyzdį kitiema

DETROIT, MICH.

s*L. D. S. 72 kuopos ^mėnesini* 
susirinkimas ■ įvyks sekmadieny, 
^alpiai 20 įi, tuoj po pamaldų, ŠV;

Visi 
KfMiSaml at& 

lankyti jAį susirinkimą dėl ap
svarstymo išimtinai svarbaus rei 
kafo. i v r'. : ; T Valdyba

NEW BRITAIN, CONN.

; LDS. 36 kp. susirinkimas įvykę 
^sekmadieny, balandžio 20 d. š. m. 
Svarbu, kad į šį susirinkimą atei 
tų viri nariai ir bent po vieną 
naują narį atsivestų prirašyti pri/ 
mūsų brangios organizacijos.

Nepamirškite užsimokėti duok 
les. / -r . - 1

LAWRENCE, MASS.
LDS. 70 kp. susirinkimas įvyks 

bal. 20 d., tuoj po dvyliktai vai. 
Taigi kviečiame visus narius at
silankyti į šį susirinkimą ir užsi
mokėti mėnesines. Atsiveskite h 
savo draugus prirašyti. Nariai 
kurie dar neturite mokesčių kny 
gučių tai gausite susirinkime.

Valdyba

WESJr v 1 i«T»E, TT.L.
LDS. 75 kp. mėnesiniai susirin

kimai Įvyksta kiekvieną mėnesį, 
sekmadieny, po 15 d., Šv. Petro 
ir Povilo bažnytinėje svetainėje.

' Valdyba

x BRIGHTON, MASS.

L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks penktadieny, 
gegužės 2, 7:30 vai. vak. Lineoln 
Svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi Valdyba

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 piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą

*

Tel. Porter 3789

JOHN REPSHIS, M.D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas 
Ofiso Valandos: 2—4 ir 7—9 

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

+ .4 4
>-.41 *ifeįi-Į

t■- ' >. •

REIKIA KREIPTIS
delel pagydymo visokią 
kraujo, nervą tr chroniš
ką ligą.- Kurie kenčiate 
nuo reumatizmo, Skaudu
lių, vočią. sutinimą arba 

Tp.”šiaip kokią kūno ligą, tu- 
rėtumčt kreiptis tuojaus. 
Atminkit, pasiteiravimas, 

patarimas dykai visą šj mėnesį. 

Dr.Grady,327ML 
Valandog: Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, .2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tiktai.

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boston 4488
Mirus Šeimynos nariui, likusiena 
našlaičiams arba, giminėms pini
gai reikaliągi. Tuupykite juos. Ai 
laidotuves ^aprūpino gerai ir ne
brangiai. ' , 

LIETUVIS GUBONIIS

A
1

WATERBURY, CONN

Baland. 27 d., 1 vai. po pietą į- 
vyks LDS. 5 kuopos susirtnkimąi» 
senos mokyklos kambary. Con, 
gress Avė. Ateikite vist Valdyba
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!feL S. B. 0441 • Hubbard MM 
' ADVOKATAI

P. IR K, KALINAUSKAI
KAMPAS BROADWAY IB B ST. 

SO.* BOSTON, MASS. 
tABtMDMfaua Sldtaako naškey 

Įėjimas: 819 B Strset
> FBANA8 J. KALINAUSKAS 
Bm.: 18C CohonMa 1UL & Boston 

Tel. So. Boston ĮSK
KAZTS J. KALTNAU8KAS

Bostono ofisas: 404 Bears Bldg.
Bea.1 88 Roaemmrt St, Dorchestsv 

Tel Talbot 2878
Ofisu atdaras: 9 A. M. IM 9 P. M.

' . V • • ■ »

: Tęst Victor Radio in your
f ••

fu 2 1 • « -town heme
‘ Victor Radio needs no satenasn Rt&iour dbow. Take it home vitb you. Tesi it y< nrsdf! EMniinate 

the salee-argimients, and p^nauieT l^ie y^į^L facts listed above. We wiU agree vritli your terdirt^ 1
A kome .demonstrartion vvulcoet you nofhing, wfll not obiigate you*in any way. Let tu ki ____ _ _

vvhen we can aend Victor lUMStr hdme for your tęst-?-any model you chooae. (And thėy’re going/iutl),
•:;j.T|V D-. lUt/riYlH’” f- i HitA / : 5

t f • • .
• l

Įf you love music^ you’U want VICTOR

Mes užlaikome visus Victor Rekordus geriausią artistą Ir~dainininką. Priimame Lietuvos Bonus kaipo dalį mo- 
kesties, perkant Radio Ir Gramofoną. Taipgi priimam senus Radio Ir duodame tinkamą kainą perkant naują. 

J______________ ________ - _  ___________ ' ’jE-T- ...
% -• GEO-
377 BR0ADWAY,

-s-| •

< *

SO.' BOSTON, MASS. !

\ j Lr 

. i f ! 

J V T

■ VLADAS P. MIKSA i
49 Church St., Lowell, Man, 

< Telephone 5788. . ’jk
Laidotuves aprūpinu getai tr to 
brangiai. Patarnauju dėl krlkSty- 
nų. yestuvią ir šiaip visokiems rd- 
lolams. , ■ t r > y

*
I


